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Voorwoord 

 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de lente officieel 

begonnen en hebben we al een beetje kunnen genieten van 

het voorjaarszonnetje. Het maakt me zó vrolijk dat het 's 

avonds weer langer licht is, dat de vogeltjes me 

 's ochtends vroeg weer wakker tetteren en ik allerlei 

plantjes in de tuin weer zie opkomen. Kortom, hier word 

ik nou blij van! 

Deze voorpret kon ik  hard gebruiken toen de MS zich in 

februari weer even van zijn nare kant liet zien en roet 

gooide in alle plannen die ik had gemaakt. Maar als ik dan 

buiten op een bankje uit de wind en in de zon zit weet ik: 

genieten zit ook in kleine dingen. 

Dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor 

de vereniging. Alle leden hebben in februari per mail de 

brief gekregen van de waarnemend directeur van de 

MSVN. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de 

vereniging gezonder én sterker te maken. Ook daar breekt 

binnenkort hopelijk de lente aan. 

 

En.... een nieuwe lente betekent ook een nieuwe rubriek in 

deze MSregionaal. We hebben Wilco van Wensveen en 

Ronald van de Wetering (fysiotherapeuten in het Groene 

Hart Ziekenhuis) bereid gevonden dit jaar in elke 

nieuwsbrief een stukje voor de rubriek 'Bericht van de 

fysiotherapeut' te schrijven.  

 

Ik wens iedereen veel leesplezier en een heel fijn voorjaar! 

                                  

                                  Agnes Spuij 

                                  (eindredacteur) 
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Column Leen de Borst 
 

De opwarming                                                                                                                   

Slecht nieuws voor MS-ers. Het wordt warmer op aarde. Veel  lotgenoten, ik ben er een van, kunnen niet zo best 

tegen warmte. En afgelopen zomer was het warm! 

Niet alleen ons land, maar heel Europa  beleefde 2014 als het warmste jaar sinds eeuwen. Uitgerekend de warmste 

zomers ooit vallen in de afgelopen tien jaar en nog nooit lag er zo weinig ijs op de Noordpool. Maar op Antarctica 

(en daar ligt de Zuidpool op) ligt juist meer ijs. Probleempje voor de deskundigen, maar feit blijft dat de opwarming 

door gaat.  

Haal de zweepjes dus maar uit de kast en begin met zelfkastijding. In de middeleeuwen verwachtten ze daar nl. 

wonderen van: het zou God gunstig stemmen en rampen zoals pestepidemieën zouden er misschien door 

verdwijnen. En ook bij de opwarming straft de Heer met gulle hand, want destijds dacht men dat 

klimaatveranderingen kwamen, doordat de mensheid gezondigd had tegen de wetten van God.  

En ook nu is de opwarming  volgens een aantal deskundigen ook gewoon onze eigen schuld.  Maar nu door het 

verbranden van fossiele brandstoffen als steenkolen en aardolie voor onze energiecentrales. Daarmee  brengen we 

CO² (=koolstof dioxine) in de atmosfeer dat als een soort deken om de aarde blijft hangen en de temperatuur bij 

ons omhoog stuwt.  

Petje af voor de Fransen die de kernenergie hebben omarmd. Kerncentrales  stoten nl.  geen CO² uit. Wel  blijft er 

kernafval  achter waar we nog vele jaren last van hebben, maar dat probleem wordt heus nog wel eens opgelost; 

laat dat maar aan de Fransen over.   

De Duitsers verwachten wonderen van windmolens. In Duitsland breek je je benen over de dingen en inmiddels  

exporteren ze energie, maar van kernafval hebben zij geen last. Ook in Nederland zijn windmolens in opkomst. In 

de Noordoostpolder en op de Afsluitdijk staan er nogal wat, maar de kraker moet toch een windmolenpark op de 

Noordzee worden voor de kust bij Noordwijk. Dat kost een paar centen en vergt continu onderhoud, maar je 

bent van een hoop problemen af volgens de voorstanders van windenergie. Nou, dat hoop je dan maar, want te ver 

van de kust is “midden” in de Noordzee en dat is een veelgebruikte vaarroute. Geeft gegarandeerd problemen. 

Daarom ben je het beste af met de overtuiging dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand is. Horizonvervuiling 

vinden ze daar in Noordwijk, maar ja, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, toch? En volgens de 

tegenstanders draaien die windturbines  ook nog niet eens op wind, maar op subsidie…. 

Er zijn nog meer veelbelovende initiatieven om energie op te wekken. Zo las ik een stukje over Ampyx Power. Die  

hebben een zweefvliegtuigje gemaakt dat tot 600 meter hoog rondjes vliegt. Hij zit vast aan een lier die een 

generator aandrijft en door het in- en uitrollen van de kabel wekt de generator stroom op.  Best ingewikkeld, maar 

ook geniaal. Typisch iets voor TU-Delft. Kijk maar eens op http://www.dutchgreentechfund.nl/ampyx-power Vele 

malen goedkoper en effectiever dan windturbines. 

De temperatuur op aarde fluctueert al sinds het bestaan van de mensheid. Ooit stonden er palmen op de 

Noordpool, gletsjers hebben ooit Drenthe bereikt, maar toch is het een feit waar niemand aan voorbij kan: met 

bijna 7 miljard inwoners was de aarde nog nooit zo vol. En samen zorgen wij ook voor heel wat energieverbruik en 

dus ook voor opwarming.   

En dan heb ik het nog niet eens  over zonne-energie gehad. 

Een zonnige zomer gewenst!  

http://www.dutchgreentechfund.nl/ampyx-power
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Nieuws uit de Rayons 

Dordrecht 

Rayon Dordrecht gaat deelnemen binnen MS Zorg Nederland 

Rayon Dordrecht gaat participeren binnen MS Zorg Nederland. Op 25 en 26 september a.s. zal het te vormen 

multidisciplinaire netwerk Dordrecht formeel van start gaan tijdens de derde basisscholing van MS Zorg Nederland. 

Zorgverleners uit de regio Dordrecht zullen binnenkort hierover meer informatie ontvangen vanuit de lokale 

initiatiefgroep en MS Zorg Nederand.  

 

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen 

met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, 

revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 

oefentherapeuten en psychologen.  

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS 

en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf 

de regie over zijn zorgproces. Voor meer informatie kijk op www.mszorgnederland.nl 

 

Gouda 

Een nieuwe vrijwilligster bij rayon Gouda 

 Diana de Jong 

 
Al jaren vragen wij ons in het bestuur af hoe we leden kunnen bereiken die al wat ouder zijn, niet meer zo mobiel 

zijn en/of niet beschikken over internet/email. Wij noemden dat de “Vergeten groep”. 

 

Door bezuinigingen zijn we een aantal jaar geleden overgegaan op het sturen van de uitnodigingen per email en 

later zijn ook de nieuwsbrieven alleen nog maar per email verzonden. (met uitzondering van de leden waarvan we 

wisten dat ze geen email hadden en die wel hadden aangegeven de uitnodigingen te willen ontvangen. Die krijgen ze 

gewoon per post)Hierdoor vallen er leden buiten de boot waarvan we het emailadres niet hadden en waar we ook 

niet achter kwamen. Deze leden krijgen helaas op dit moment weinig informatie over de activiteiten en het nieuws 

uit de regio, wat heel jammer is. 

Ook voor de mensen die minder mobiel zijn en waarvan het niet lukt om ’s avonds te komen op een 

informatieavond en waarvan ook de koffieochtenden te vermoeiend  zijn, willen we als MS Vereniging toch iets 

betekenen. 

 

Bij de mensen op bezoek gaan, was een wens van wat door tijdgebrek altijd op het wensenlijstje is gebleven. Maar 

daar is verandering in gekomen. Eén van onze leden: Diana de Jong heeft zich aangemeld als vrijwilligster om eens 

langs te gaan bij deze mensen in Gouda en omgeving .  Gewoon voor een praatje, de gezelligheid en om ze 

informatie te geven . 

We zijn heel blij dat zij dit voor ons wilt doen en wensen haar veel succes en mocht u dus gebeld worden door 

Diana voor een bezoekje en mocht u het fijn vinden om een bezoekje te krijgen dan weet u ervan. 

 

Margriet Mataheru 
 

http://www.mszorgnederland.nl/
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MS en Erfelijkheid 
 

Op 24 maart  jl. organiseerde rayon Gouda een informatieavond rondom het thema 'MS en Erfelijkheid'. Spreekster 

was drs. Julia Mescheriakova, arts-onderzoeker bij het Erasmus MC in Rotterdam.  

 

                      
mw drs J. Mescheriakova                                                De presentatie werd druk bezocht 

 

Drs. Mescheriakova begon haar presentatie met de stelling dat de oorzaak van MS nog steeds niet bekend is, maar 

dat wel duidelijk is dat de oorzaak gevonden moet worden in het samenspel  tussen genetische (25%) én 

omgevingsfactoren (75%). Bij omgevingsfactoren moet je denken aan o.a. milieu, leef- en werkomstandigheden, 

voeding en eetgewoontes, klimaat, vitamine D, toxische omstandigheden, en stressvolle levensgebeurtenissen. 

 

Erfelijkheid en genetica 

Om de vraag te beantwoorden of MS erfelijk is moet je kijken naar de genen. Wat zijn dat? 

Héél kort samengevat: we zijn allemaal opgebouwd uit cellen en elke cel bestaat uit erfelijke deeltjes. Die erfelijke 

deeltjes heten chromosomen. Deze chromosomen bestaan weer uit genen waarin ons DNA zit. In dit DNA ligt de 

basis van allerlei menselijke kenmerken vast. 

Wetenschappers zoeken antwoord op de vraag:   

- Welke combinatie van genen zorgt voor het krijgen van MS? 

En nóg belangrijker antwoord op de vraag:  

- Je geeft je genen wel door, maar het is niet duidelijk óf de ziekte tot uiting komt en àls het dat het geval is, wannéér    

  gebeurt dat dan? 

Dit is natuurlijk ook de vraag waar de toehoorders buitgengewoon benieuwd naar zijn. 

 

Drs Mescheriakova licht een tabel met risicopercentages toe: 

Als MS-patiënt is de kans dat je broer of zus ook MS krijgt kleiner dan 5%. Dat percentage geldt ook voor kinderen 

waarvan één ouder MS heeft. Maar voor een eeneiige tweelingen, waarvan er één MS heeft loopt de kans dat de 

ander ook MS krijgt op naar 27- 35%. 

De belangrijkste conclusie die momenteel uit alle statistieken getrokken kan worden is dat een 1e graads familielid 

(vader, moeder, broer, zus, kinderen) 98% kans heeft om géén MS te krijgen. 

Er is géén duidelijk overervingspatroon bekend; er zijn meerdere genen betrokken bij MS. Deze worden wel 

doorgegeven, maar hoeven niet tot uiting te komen omdat er complexe gen-combinaties en invloed van meerdere 

factoren nodig zijn om MS daadwerkelijk tot uiting te laten komen.   
 

Meer internationale samenwerking 

Sinds 2007 is er steeds méér internationale samenwerking in het onderzoek naar MS. Al die studies leveren heel 

veel gegevens op. Al die gegevens worden gearchiveerd. Lastig is daarbij dat men niet goed weet waarnaar men op 

zoek moet bij de zoektocht naar de oorzaken van MS. Toch komt de wetenschap steeds verder: 

 

 



                                                                    6e jaargang – nummer 1 – april 2015 – www.MSVereniging.nl/Zuid-Holland-Oost 

 

                                                                                                                            

                     MSRegionaal 

5 
 

 

- er zijn steeds meer risicogenen bekend 

  Verschillende genen spelen een rol bij het ontstaan van MS. De bekendste daarvan is het HLA-gen (30-60%  

  van de mensen met MS blijken dit gen  te hebben, tegen 10 - 30% van de mensen  zonder MS). Dit gen heeft  

  een functie in het immuunsysteem.  Naast het HLA-gen is men ook op zoek naar andere 'risico'genen. Op dit  

  moment zijn er ongeveer 110 risicogenen bekend (waaronder een gen dat betrokken is bij de verwerking  

  van  vitamine D). 

- er bestaat een overlap tussen MS en andere auto-imuunziekten 

  Er is een sterke overlap is tussen MS en andere auto-imuunziekten als reuma en suikerziekte type 1.  

  Het blijkt overigens dat bij families waar iemand MS heeft, ook vaker andere  auto-immuun- ziektes  

  voorkomen. 

 

Ondanks de tot nu toe  verzamelde genetische kennis is niet te voorspellen of iemand MS zal krijgen. En is er (nog) 

geen verklaring gevonden waarom MS in sommige families meer voorkomt. Wel krijgt de wetenschap steeds meer 

inzichten in: 

 - Familiaire MS (binnen een familie hebben 2 of meer personen met MS) 

 - Inzicht in mechanismen van MS 

 - Ontrafelen van netwerken  

 - Toekomst: Voorspelling effect van therapie bij een individuele patiënt 

 - Toekomst: Voorspelling van ziektebeloop 

 

Conlusie 

 Het krijgen van MS heeft voor 25% te maken met genetische- en voor 75% met omgevingsfactoren.   

 1e graads familieleden van mensen met MS hebben een iets verhoogd risico om ook MS te krijgen.  

 Er is géén duidelijk overervingspatroon bekend; genen worden wel doorgegeven, maar hoeven niet tot 

uiting te komen. 

 Het onderzoek naar MS heeft nog een lange weg te gaan.  

 

Deelnemers gevraagd voor verschillende onderzoeken 

Het Erasmus MC gaat natuurlijk door met het onderzoek en vraagt deelnemers voor de volgende onderzoeken: 

 

1. Onderzoek naar families met MS 

ErasMS doet onderzoek naar families met meerdere MS-patiënten binnen een familie (vooral ouders, kinderen en 

broers en zussen). Het gaat om een éénmalig onderzoek (bestaande uit een vragenformulier en bloedafname). Meer 

weten of aanmelden? Klik dan hier.  

 

2. Onderzoek Omgevings- en Lifestyle-factoren bij MS 

Dit onderzoek betreft een online enquête van 119 vragen.  U vult de enquête dus gewoon thuis achter uw PC of 

laptop in. Het invullen duurt ongeveer een half uur. De enquête is zowel voor mensen met MS als voor gezonde 

personen. Het zou helemaal mooi zijn als je jezelf opgeeft als MS-patiënt en tegelijkertijd een gezond iemand van 

dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht ( lukt het niet, dan is dat ook niet erg) Klik hier om aan te melden  

 

Meer weten? 

Het Nationaal MS Fonds heeft een heldere en duidelijke brochure (nr 17) uitgebracht over MS en Erfelijkheid. 

Deze brochure kunt u aanvragen via de site van het Nationaal MS Fonds 
 

 

 

 

http://www.erasmusmc.nl/ms-centrum/03wetenschappelijkonderzoek/families/
mailto:j.mescheriakova@erasmusmc.nl
http://nationaalmsfonds.eu/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=FormBestelLMS
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Margriet Mataheru (contactpersoon Gouda) was onder de indruk van de lezing MS en Erfelijkheid en heeft haar 

overpeinzingen op papier gezet: 

Afgelopen dinsdagavond hadden we in Gouda een avond georganiseerd over MS en Erfelijkheid. Een geslaagde, druk 

bezochte  en heel interessante avond. 

 

We zitten altijd 1 keer per jaar bij elkaar om de data van de avonden te plannen en te brainstormen over de onderwerpen. 

Zo willen we dit jaar vooral de focus leggen op bewegen, maar ook Erfelijkheid stond hoog op ons wensenlijstje . Dit bleek 

een goede keus, want daar bleek veel behoefte aan te zijn aan het aantal bezoekers te zien en de reacties te horen. We 

hadden met 51 gasten volle bak. Veel leden hadden één of meer familieleden meegenomen die al of niet ook MS hadden. 

Sommigen vertelden dat ze zelfs meerdere familieleden met MS hebben. 

 

Op zo’n avond krijgen we ook mensen en leden die voor het eerst komen en we proberen daar ook de tijd voor te nemen als 

het mogelijk is. We hopen dat dat gelukt is  maar mochten er nog vragen zijn, stel die gerust nog aan ons hoor per email of 

telefoon! 

 

Gelukkig kregen we ook veel hulp op deze drukke avond met koffie schenken, stoelen sjouwen, foto’s maken. Hartelijk dank 

nog daarvoor.  Van de spreekster kregen we complimenten over de gezellige avond en de goede organisatie en dat is te 

danken aan jullie allemaal. 

 

Gek, de informatie over MS die onze spreekster Julia Mescheriakova gaf , daar was eigenlijk niets nieuws bij en toch had de 

avond en de lezing veel indruk op mij gemaakt. Ik dacht er even aan dat ik precies 25 jaar geleden de diagnose MS kreeg. 

Ik was 21, had net een huis gekocht en had trouwplannen. Nadat de MS een poosje stabiel bleef kregen we 2 kinderen en 

ik bleef gedeeltelijk werken. Wat ik toen al zei tegen iedereen die vroeg wat MS nou was, dat is niet zoveel veranderd met 

nu: Men weet nog steeds niet de oorzaak van MS/Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren/Het is niet echt erfelijk 

alleen heeft een direct familielid 2% meer kans op MS dan een gezond iemand. Ik dacht altijd: Tegen de tijd dat mijn 

kinderen groot zijn hebben ze wel wat gevonden tegen MS.  

 

Maar helaas is dat nog niet helemaal waarheid geworden,  wel zijn er gelukkig inmiddels vele remmende medicijnen op de 

markt gekomen. Ook na veel onderzoek. 

Wat wel heel goed is natuurlijk is dat er heel veel verschillende onderzoeken gedaan worden naar MS en dus ook naar MS 

en erfelijkheid. De statistische tabellen duizelden ons soms maar lieten wel zien dat ze wel veel zoeken en vinden. Alleen zo 

kunnen de kleine puzzelstukjes gevonden worden die de totale puzzel uiteindelijk compleet zullen maken! Geef je dus als 

het kan op om mee te doen voor dit onderzoek en/of steun onderzoek naar MS door mee te sponsoren aan de actie 

Klimmen tegen MS! 

En hopelijk zal het niet meer 25 jaar duren voordat men de MS puzzel compleet heeft… 

  

Margriet Mataheru 
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Aktie Klimmen tegen MS 

 
 

De conclusie uit het artikel 'MS en erfelijkheid' was onder andere dat er nog heel veel onderzoek nodig is om de 

geheimen van MS te ontrafelen of nog beter, een oplossing te vinden. Onderzoek kost geld, véél geld. In 

samenwerking met MS Research en het Nationaal MS Fonds wordt al voor de vijfde keer een sponsoractie 

gehouden om geld in te zamelen. De klimmers willen met hun deelname  geld ophalen in de strijd tegen Multiple 

Sclerose. Lees meer hierover op de website van Klimmen tegen MS 

 

Volop in training 

Nu het voorjaar officieel is begonnen begint het serieus  te kriebelen bij de deelnemers aan de beklimming van de 

Mont Ventoux op  26 mei a.s.  De trainingen nemen langzamerhand serieuze vormen aan en hoewel soms een 

lichte twijfel heerst of een blessure op tijd hersteld zal zijn, zijn de mannen (en dame!) bloedserieus bezig.  De 

overnachtingen aan de voet van de Mont Ventoux zijn gereserveerd en de donaties komen langzaam op gang. Bij 

het ter perse gaan van deze nieuwsbrief staat de teller van alle donaties op ruim 3000 euro. Een prachtig bedrag, 

maar het team heeft zich een ambitieus doel gesteld om 10.0000 euro bij elkaar te fietsen. Nog heel veel werk aan 

de winkel dus. 

 

Extra akties 

- Verkoop bittterkoekjespuddingen 

Naast de beklimming worden daarom spontaan nog meer acties gestart om belangstellenden over te halen een 

donatie te doen. Zo heeft Corry van Beusekom, een van de sporters van de MS-groep,  bitterkoekjespuddingen 

verkocht in een verzorgingshuis. 

 Puddingen voor de verkoop. 

- Stoelmassages 

De vier fysiotherapeuten  gaan binnenkort stoelmassages aanbieden aan personeelsleden van het Groene Hart 

Ziekenhuis. Tijdens deze massages trainen de heren dan niet de benen, maar hun handen des te meer!  

 

Help onze sporters aan het streefbedrag! 

Klik hier om een donatie te doen op de site van klimmen tegen ms. Geef aan of je een donatie doet aan een 

bepaalde deelnemer of aan het gehele team. En bedenk: vele kleine donaties maken ook een flink bedrag. Help dus 

ook mee om MS de wereld uit te krijgen. 

http://ktms.live.yoco.nl/contentpage.aspx?guid=FF993811-929A-4FEF-B738-2728467C1EEB
http://deelnemers.klimmentegenms.nl/teams/groene-hart-klimmer/TeamDonation.aspx
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Bericht van de fysiotherapeut 
 

Sporten voor mensen met MS een optie? 

 Sinds 5 jaar is er een MS sportgroep in fysiotherapie praktijk, "Groene Hart Fysiotherapie”. 

Hier sporten mensen met MS onder begeleiding van twee fysiotherapeuten: Ronald van de Wetering en Wilco van 

Wensveen.  

Een oude wijsheid zegt 'Rust Roest' en waarom zou dit niet opgaan voor mensen met MS? Het is heel simpel, het 

lichaam werkt zeer efficiënt: wat niet wordt gebruikt verdwijnt. Dit zie je terug in spierkracht en 

uithoudingsvermogen.  Wordt een spier niet belast dan past het lichaam de samenstelling van die spier aan, zodat 

die minder energie verbruikt en slapper wordt. Door spieren aan te spreken op hun functie (uitvoeren waar ze 

voor bedoeld zijn) passen die spieren zich aan en worden weer sterker. Om die aanpassing te realiseren moet er 

minimaal twee keer per week getraind worden op een matig tot intensief niveau. 

 

Belastbaarheid bij MS 

Mensen met MS laten nogal eens een wisselend niveau zien in hun belastbaarheid; hierop moet je de belasting  

aangepassen.  Deelnemers van de sportgroep leren signalen van hun lichaam herkennen en in te schatten wanneer 

ze de belasting terug moeten schroeven of juist een tandje bij kunnen zetten.Tijdens de training maken we gebruik 

van de "Schaal van Borg”, dit is een indeling gebaseerd op het ervaren van de zwaarte van de training.  

 

Heeft sporten/bewegen alleen invloed op spierkracht of doet het nog meer? 

Ja het doet nog veel meer:  

- Sporten heeft invloed op je conditie/uithoudingsvermogen.   

  Fiets je bijvoorbeeld wekelijks op de fiets of de hometrainer, dan merk je dat je al na een aantal weken langer kunt  

  fietsen en tegen meer weerstand. Dat noemen we het trainingseffect.  Door te trainen krijgt je lijf meer informatie    

  binnen en zal de afstemming van spieren en gewrichten verbeteren en je coördinatie toenemen. Dit kan zich  

  bijvoorbeeld uiten in een verbeterd looppatroon. Helaas is het voor sommige MS patiënten niet  

  mogelijk om hun fysieke situatie te verbeteren.   Het hoogst haalbare wordt dan: houden wat je hebt en proberen  

  het huidige niveau vast te houden. 

- Bewegen geeft ontspanning. 

  Bewegen heeft invloed op je  psyche, bij het sporten komen allerlei stofjes vrij in je brein die je een goed gevoel  

  kunnen geven. Dit heeft een positieve uitwerking op je welbevinden en eigenwaarde. 

- Samen sporten heeft ook een sociale functie. 

  Het  is gezellig om samen te sporten met andere deelnemers. Bovendien is het een stok achter de deur om te  

  blijven komen, er wordt op je gerekend. 

 

Veel deelnemers vragen zich af, welke sport moet ik kiezen? Allereerst: kies een sport die bij je past en die je leuk 

vindt. Ga niet iets doen omdat je gehoord hebt dat het zo goed voor je lijf is. 

Om een bepaalde sport/beweging vol te kunnen houden heb je motivatie nodig. Door er een doel aan te koppelen  

verhoog je je motivatie (bijvoorbeeld 15 minuten kunnen fietsen zodat je zelfstandig boodschappen kan doen of 5 

km kunnen hardlopen om deel te nemen aan de "Goudse Singel loop”). Je hebt jezelf een doel gesteld en daar werk 

je naar toe, dit geeft een enorme voldoening.  

Sporten/bewegen biedt je een handreiking om uit een vicieuze cirkel te komen (Minder of niet bewegen -

>Lichamelijk minder fit-> Beperkingen -> Beperkter sociaal leven). Je wilt dat die vicieuze cirkel de andere kant gaat 

opdraaien en optimaal gebruikt maakt van de mogelijkheden die je in je hebt. 

  

Ronald van de Wetering en Wilco van Wensveen  
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Het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) 

Heeft u bij uw huisarts of apotheek al doorgegeven of u wel of geen toestemming geeft voor uw Persoonlijk 

Gezondheidsdossier? Met het PGD neemt u zelf  de regie over de elektronische verwerking en uitwisseling van zijn 

persoonlijke gegevens. U bepaalt wie uw huisartsdossier of medicatiegegevens mag inzien. 

 

Waarom meedoen aan het persoonlijk gezondheidsdossier? 

Betere zorg door goede informatie 

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, 

een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat diezorgverlener uw actuele medische gegevens 

kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. 

Altijd uw gegevens snel bij de hand 

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met 

andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste 

gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle 

belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in 

spoedsituaties. 

Alléén met uw toestemming 

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf 

toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw 

behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij 

uw huisarts en apotheek. U kunt uw toestemming ook online regelen via de website. 

  

De patiëntenfederatie maakt zich ook sterk voor het PGD 

Patiëntenfederatie NPCF maakt zich sterk voor het PGD, Persoonlijk Gezondheidsdossier. Daarvoor is het het 

Landelijk Schakelpunt (LSP) in het leven geroepen dat beheerd en gecontroleerd wordt door de Vereniging van 

Zorgaanbieders van Zorgcommunicatie (VZVZ).  

De NPCF is van mening dat iedere patiënt een PGD zou moeten hebben voor betrokkenheid bij het eigen 

zorgproces én meer regie te kunnen voeren op de behandeling. In een PGD verzamelt de patiënt zelf alle medische 

gegevens die nu versnipperd bij verschillende zorgverleners liggen. Zo heeft hij een volledig overzicht van zijn eigen 

dossier. Het PGD is van de patiënt. De patiënt bepaalt welke informatie hij aan welke arts geeft en voegt zelf 

informatie toe die hij van belang vindt, denk aan een dagboek van medische klachten. 

 

"Het PGD is voor ons heel belangrijk, omdat het voor mensen heel belangrijk is", vertelt NPCF-directeur Wilna 

Wind. "Ik zie het niet alleen als een hulpmiddel maar als een noodzakelijke voorwaarde, willen mensen de regie 

voeren over hun leven met alle ziekten, aandoeningen en beperkingen die daarbij horen. Het dossier geeft aan hoe 

hun gezondheid is, wat voor medicijnen ze slikken maar ook wat ze aan eHealth of digitale zorg doen".  

De rechten van de patiënt worden aangescherpt in de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van 

gegevens, die op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. Het recht van de patiënt op een elektronisch afschrift van zijn 

medisch dossier wordt in deze wet verankerd. 

 

Wilt u meer weten? 

Klik hier voor meer informatie over hoe het PGD werkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. 

  

https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Formulieren/TOESTEMMINGSFORMULIER.pdf
http://www.ikgeeftoestemming.nl/
https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Factsheets%20en%20services/Factsheet%20Het%20LSP.pdf
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Uitnodiging Wereld MS Dag 27 mei 2015, Corpus Oegstgeest 

 

 

Dit jaar bestaat Stichting MS Research 35 jaar! Op Wereld MS Dag vindt de start van dit jubileumjaar plaats in 

Corpus Oegstgeest. 

  

Stichting MS Research nodigt  u van harte uit dit moment samen met hen te vieren. Dick Swaab, Bernard Uitdehaag, 

Rogier Hintzen, Wolter Kroes, Michel en Ronald Mulder en vele anderen zorgen voor een bruisende start. 

 

Onderzoek, cognitie en bewegen lopen als een rode draad door de dag. Onze ambassadeur Wolter Kroes laat u 

ervaren dat bewegen voor iedereen is weggelegd. Voor jong en oud; met of zonder MS. 

  

Dr. Hanneke Hulst, verbonden als neurowetenschapper aan het MS Centrum Amsterdam, neemt u mee in de 

wetenschappelijke wereld van cognitite, dans en brein (u kunt hier ook zelf een actieve rol in spelen, maar dat hoeft 

natuurlijk niet); gevolgd door de persoonlijke visie op bewegen van Dick Swaab. De rest van de dag staat in het 

teken van MS en erfelijkheid. Vragen als: “Is MS erfelijk?” worden beantwoord door Prof.dr. Rogier Hintzen, van 

het het ErasMS in Rotterdam. 

   

Het programma start om 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.15). Rond 16.00 uur eindigt het programma. 

  

De kosten voor deze dag bedragen € 10,-- per inschrijving (ongeacht het aantal personen van uw inschrijving). Dit 

is inclusief consumpties, lunch en goodiebag. Mocht u dit bedrag om persoonlijke redenen niet kunnen voldoen, 

maak dat dan  kenbaar maken via administratie@msresearch.nl en dan wordt gezocht naar een oplossing. 

  

Tegen een gereduceerd tarief van € 10,-- p.p. (normaal € 18,25 p.p.) wordt u in de gelegenheid gesteld  tussen 

16.30 en 17.30 uur de bekende “Corpus Reis door de mens” te maken. U dient hiervoor zelf een reservering te 

maken via telefoonnummer 071 751 02 00 (keuze 1, optie 1) Vermeld hierbij de code Wereld MS Dag 2015. 

 

Na aanmelding ontvangt u voor eind april van ons nadere informatie. 

 

U mag deze dag niet missen; Klik hier en meld u nu aan! 

  

  

http://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/files/Voorlopig%20programma%20Wereld%20MS%20Dag%202015%5B1%5D.pdf
mailto:administratie@msresearch.nl
http://msresearch.nl/wereld-ms-dag-27-mei-2015-corpus-oegstgeest
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Voor u/ door u gevonden: 
Iedereen surft wel eens op internet, hoort nieuwtjes van kennissen, of leest een artikel in de krant of magazine waarvan je 

denkt: dat moeten meer mensen weten! Stuur het artikel of een website (mag ook een linkje zijn natuurlijk) door naar de 

redactie van MSRegionaal@gmail.com en dan zetten wij het in de nieuwsbrief.  

Noot: De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorgestelde sites.  

- Regels rond medische keuring voor rijbewijs worden eenvoudiger 

Mensen die een medische keuring moeten ondergaan voor het verkrijgen van een rijbewijs hoeven hiervoor binnenkort niet 

meer naar een onafhankelijke arts. Minister Melanie Schultz van Haegen van Verkeer gaat de regels hiervoor aanpassen. 

Dat meldt de NOS. 

De medische (her)keuring is nodig voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld oog- en spierziekten, 

dementie of neurologische aandoeningen. Tot nu toe moesten zij voor deze keuring naar een onafhankelijke arts, 

maar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan de medische informatie voortaan ook krijgen van de 

eigen arts. Overigens zijn artsen niet verplicht om hieraan mee te werken. 

Door de aanpassing van de regels hoeven mensen die een TIA of beroerte hebben gehad niet meer te worden 

gekeurd door een neuroloog, waardoor het weer gaan rijden een stuk eenvoudiger wordt. Minister Schultz hoopt 

dat mensen met de versimpelde regels langer mobiel kunnen blijven. 'Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen 

deelnemen aan het verkeer, maar ik vind het ook belangrijk dat de eisen niet strenger zijn dan nodig is voor de 

verkeersveiligheid', aldus de minister. 

 

Aangepaste vakanties 

.....Hier een overzicht van aanbieders van reizen voor mensen met een beperking.... 

De Blauwe Gids 

Een goed overzicht vindt u in de Blauwe Gids. Daar presenteren ongeveer vijfentwintig organisaties hun reizen. U 

kunt de gratis gids bestellen bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties: (088 - 33 55 700, 

www.nbav.nl). U kunt ook een e-mail sturen: info@nbav.nl. 

Aangepaste vakantiehuizen in Nederland: 

Het Prinses Beatrix Fonds verhuurt vakantiehuizen die helemaal zijn aangepast voor mensen met een handicap. 

Hierover kunt u een folder aanvragen. Om hiervan gebruik te kunnen maken hebt u een medische verklaring nodig. 

(070 - 346 30 34, www.prinsesbeatrixspierfonds.nl) 

Ook de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) verhuurt goed toegankelijke stacaravans en 

bungalows. Leden krijgen korting. (033 - 465 43 43, www.ango.nl). 

Andere organisaties: 

•Bij de Stichting Globe Roller kunnen mensen die een rolstoel gebruiken terecht voor groepsvakanties naar 

verschillende, per jaar wisselende bestemmingen. De stichting organiseert reizen naar populaire bestemmingen in 

landen zoals Spanje, Griekenland en Turkije, maar ook rondreizen in verre landen zoals Peru, de VS of Indonesië 

(040 - 252 65 70, www.globe-roller.nl). 

•Gehandicaptensport Nederland (voorheen NebasNsg) organiseert watersportvakanties, bijvoorbeeld op de 

aangepaste zeilklipper Lutgerdina (030 - 659 73 00, www.gehandicaptensport.nl). 

•De Stichting Recreatie Gehandicapten (SRG) organiseert groepsreizen, zowel naar binnen- als buitenland. Er is 

meer mogelijk dan u denkt (023 - 536 84 09, srg.nl). 

•En u kunt natuurlijk terecht bij de MSVN. In het verenigingsblad MenSen staat regelmatig informatie over 

vakantiereizen voor mensen met MS. (070 - 374 77 77, www.msvereniging.nl). 

http://www.nbav.nl/
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/vakantiehuizen/
http://www.ango.nl/voor-leden/vakanties.php
http://www.globe-roller.nl/
http://srg.nl/
http://www.msvereniging.nl/search?SearchableText=vakantie
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Behoefte aan (meer) contact? 

Praten over MS? 

De MSVereniging Nederland heeft regionale contactpersonen die je kunt benaderen voor meer informatie over MS. 

Ze komen eventueel bij je langs. Of bel de MS telefoon 0900 821 2108.  

Ook op Twitter en Facebook kun je in contact komen met ons. Daar vind je o.a. de laatste nieuwtjes. 

Daarnaast zijn er de regionale informatiebijeenkomsten waar je vrijblijvend naar toe kunt (zie bladzijde 9 voor de 

data) voor vragen, informatie en gezellig bijkletsen. 

 

Iedereen heeft ‘min’puntjes 

Wil je met iemand daten, maar voel jij je niet altijd thuis op de reguliere contactwebsites? Kijk dan eens op 

http://www.zeddnet.com/ Zij snappen dat en hebben een site speciaal voor niet-perfecte mensen.  

 

Nieuwe mensen leren kennen bij jou in de woonplaats? 

Op http://www.nieuwemensenlerenkennen.nl/portal.php worden er leuke activiteiten georganiseerd in verschillende 

plaatsen. Denk hierbij aan samen naar de bios, borrelen, naar een concert of lekker uit eten. 

 

Dagje uit of een verzorgde vakantie met anderen? 

Vereniging de Zonnebloem verzorgt vakanties en dagjes uit voor mensen en gaat bij hun op bezoek.  

http://www.zonnebloem.nl/ Voor jongeren hebben ze een speciale afdeling 

http://www.zonnebloem.nl/zb/actief/Overzicht-jongeren-werkgroepen  

 

Contactpersonen 

Dordrecht 

Jan Welschen 

078 61 77 386 

j.welschen@upcmail.nl    

 

Bereikbaar op alle dagen 

Gorinchem 

Jan de Gier 

0183 581734 

gier14@zonnet.nl 

 

Bereikbaar op alle dagen, 

Liever niet op zondag. 

 
 

Gouda 

Margriet Mataheru 

06 41762529 

MSVNGouda@tele2.nl  

 

Bereikbaar op wo, vr en za. 

Van 9.00 tot 18.00 uur.  

Overige dagen van 16.00 tot 18.00 

uur. 

 
MS-verpleegkundigen 

Dordrecht 

Albert Schweitzer ziekenhuis, 

 

Yvonne van Vuren en Teuni Boon 

Locatie Dordwijk:  

Donderdagen van 9.00 tot 16.00 

uur. 

Locatie Zwijndrecht: 

Woensdagen van 9.00 tot 16.00 uur 

 

T:   078 652 33 90 

E:   MSPoli@asz.nl 

Gorinchem 

Rivas Beatrix ziekenhuis 

 

Jos Sterk-Eikelenboom 

Aanwezig op ma t/m do tot 16.30 

uur. 

Geldt alleen voor patiënten die 

verbonden zijn aan het Rivas 

ziekenhuis. 

 

T:   0183 642017 

E:   j.sterk-eikelenboom@rivas.nl  

Gouda 

Zorgbrug/Groene Hart ziekenhuis 

 

Tiny Janssen 

Aanwezig op di en vr. en  

woensdag alleen oneven week 

 

 

 

 

T:   poli neurologie 0182 505002 

E:    tiny.janssen@ghz.nl 

  

http://www.zeddnet.com/
http://www.nieuwemensenlerenkennen.nl/portal.php
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.zonnebloem.nl/zb/actief/Overzicht-jongeren-werkgroepen
mailto:j.welschen@upcmail.nl
mailto:gier14@zonnet.nl
mailto:MSVNGouda@tele2.nl
mailto:MSPoli@asz.nl
mailto:j.sterk-eikelenboom@rivas.nl
mailto:tiny.janssen@ghz.nl
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Activiteitenkalender 

De avonden in Dordrecht en Gorinchem zijn gepland op een woensdag en in Gouda op een dinsdag, tenzij anders 

vermeld. In de maanden juli, augustus en december worden geen informatiebijeenkomsten gehouden. 
Dordrecht 

29 april        Informatieavond 

27 mei         Informatieavond 

Gorinchem 

22 april       Informatieavond  

Gouda 

12 mei        Informatieavond 

12 juni        Koffiecafé* 

 
* I.v.m. de lage opkomst bij jongeren-avonden én uit kostenoogpunt hebben we  MS jongerencafé en de koffie-ochtend samengevoegd (nieuwe naam koffie-
café).  

 
 De locatie en aanvangstijden staan op http://www.msvereniging.nl/zuid-holland-oost/Agenda%20bijeenkomsten 

 
Colofon 
Redactie: 

Agnes Spuij 

MSRegionaal@gmail.com   

 

Vaste columnist: 

Leen de Borst 

 

Adreswijzigingen: 

Wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mail graag 

doorgeven aan: 

Jan Welschen, 078 6177386, 

zuidhollandoost@msvereniging.nl 

Belangrijke adressen 
           

           Algemeen: 

           ZuidHollandOost@MSVereniging.nl  

           Redactie en jongeren: 

           MSRegionaal@gmail.com  

 

           MS Telefoon:  

           0900 821 2108.  

Bereikbaar van ma. t/m vrij. 10.30 tot  14.00 uur. 

De kosten zijn 10 cent per minuut.  

 

Zorg, Hulp en Financiële steun: 

www.regelhulp.nl 

 

Informatie over tegemoetkoming in kosten 

vanwege ziekte en/of handicap: 

www.meerkosten.nl 

 

Informatie, advies en ondersteuning: 

www.MEE.nl 

Social Media 

 
            Twitter.com/MSVNZuidHolland 

 

 

            www.facebook.com/pages/MSVN-ZuidHolland-

Oost 

 

            www.MSVereniging.nl  

            www.MSVereniging.nl/zuid-holland-oost   

            www.MSWeb.nl  

 

 
 

 

http://www.msvereniging.nl/zuid-holland-oost/Agenda%20bijeenkomsten
mailto:MSRegionaal@gmail.com
mailto:zuidhollandoost@msvereniging.nl
mailto:ZuidHollandOost@MSVereniging.nl
mailto:MSRegionaal@gmail.com
http://www.regelhulp.nl/
http://www.meerkosten.nl/
http://www.mee.nl/
https://www.facebook.com/pages/MSVN-ZuidHolland-Oost/493394757455622?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/MSVN-ZuidHolland-Oost/493394757455622?fref=ts
http://www.msvereniging.nl/
http://www.msvereniging.nl/zuid-holland-oost
http://www.msweb.nl/
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Sponsoring, Giften en Supporter 

De MSVN heeft behoefte aan extra financiële ondersteuning om haar kerntaken zowel landelijk als regionaal te 

kunnen uitvoeren. Deze ondersteuning kan o.a. via: 

 

Sponsoring 

Voor informatie over sponsoring van onze regionale activiteiten kun je contact opnemen via: 

MSRegionaal@gmail.com  

 

Giften 

Ondersteuning van onze regionale activiteiten kan met een gift door deze te storten op: Ibannr 

NL23INGB0006560492, t.n.v. MS Vereniging Nederland inz. Giften, Te Den Haag, Omschrijving: ‘Donatie regio Zuid-

Holland Oost’. 

 

Supporter 

De SupportActie is een loterij die het hele jaar door loopt en elk kwartaal een trekking heeft. Maar liefst 80% (€ 

4,40) van ieder verkocht lot gaat direct naar de MSVN.  Als Supporter van de MSVN machtig je de SupportActie 

om per kwartaal één of meerdere loten à € 5,50 van je rekening af te schrijven. Vier maal per jaar vindt er een 

loterijtrekking plaats. Aanmelden via: http://www.supportactie.nl/acties/profiel/index.php?clubnumber=477582 

 

 

mailto:MSRegionaal@gmail.com
http://www.supportactie.nl/acties/profiel/index.php?clubnumber=477582

