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Van de redactie Inhoud
Al tientallen jaren geldt MS als een ziekte die meestal 
tijdens de adolescentie wordt vastgesteld. Dankzij de 
toegenomen kennis en geavanceerdere technologie is 
het diagnostisch proces inmiddels verbeterd, waardoor 
in veel gevallen de diagnose MS op steeds jongere 
leeftijd kan worden gesteld. Jonge mensen krijgen 
doorgaans met MS en de bijbehorende uitdagingen te 

maken op een punt in hun leven waarop hun ambities en interesses zich 
net beginnen te vormen en te ontwikkelen. Zorgprofessionals staan voor 
de moeilijke taak om een therapeutische samenwerking aan te gaan met 
jonge mensen die extreem goed geïnformeerd zijn en voorbereid op een 
actieve rol bij het invullen van hun behandeling. 

Afhankelijk van leeftijd en culturele achtergrond zijn bepaalde aspecten 
van het leven met MS tijdens specifieke levensfasen extra relevant, 
bijvoorbeeld wanneer het gaat om onderwijskwesties, relaties, werk 
of het gezin. Tieners met MS kunnen zich zorgen maken over hun 
schoolprestaties, over hun vervolgopleiding of over het vinden van 
een baan. Twintigers en dertigers hebben wellicht behoefte aan meer 
informatie over het omgaan met MS in verband met hun loopbaan of 
relatie en het krijgen van kinderen. Andere aspecten van het leven met 
MS zijn op elke leeftijd relevant, zoals de relatie met de ouders, het 
zelfbeeld en de openheid over MS in nieuwe relaties.

Hoewel de aandacht van deze editie van MS in focus vooral uitgaat naar 
volwassenen tussen de 18 en 35 jaar, zijn de onderwerpen – afhankelijk 
van de persoonlijke omstandigheden en cultuur – op een veel bredere 
groep mensen van toepassing. 

Wij zijn van mening dat er veel belangrijke aspecten over dit onderwerp 
zijn die belicht moeten worden. Daarom hebben we het traditionele 
format aangepast en worden er bij elk onderwerp ook aanvullende 
vragen gesteld. We hebben daarnaast een update over MS bij kinderen 
opgenomen, evenals informatie over een aantal MS-organisaties die 
programma’s of activiteiten uitvoeren die speciaal op jonge mensen met 
MS gericht zijn.

We zien uit naar uw opmerkingen en suggesties.

Michele Messmer Uccelli, redacteur
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Mededeling van de redactie
De inhoud van MS in focus is gebaseerd op kennis en ervaring uit het beroepsveld. De redacteur en auteurs streven 
ernaar informatie te verstrekken die op het moment van publicatie relevant en actueel is. De hier verkondigde 
opvattingen en meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de MSIF. De informatie in MS in focus is niet bedoeld 
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binnen het gezin leiden. Ouders kunnen zich tussen hun 
beschermende en ondersteunende rol heen en weer 
geslingerd voelen wanneer hun kind de verantwoorde-
lijkheid voor zijn of haar eigen gezondheid begint over te 
nemen. 
Het is een natuurlijke ontwikkeling dat jonge mensen 
onafhankelijk willen zijn en dat zij niet altijd op dezelfde 
lijn als hun ouders zitten. Ouders kunnen het moeilijk 
vinden om de verantwoordelijkheid voor de zorg uit 
handen te geven en voelen zich wellicht buitengesloten. 
Zij weten ook dat jonge mensen geneigd zijn om naar 
het heden te kijken (het hier en nu) en minder belang 
hechten aan de gezondheidsrisico’s op lange termijn, 
waardoor zij mogelijk onderschatten hoe belangrijk 
therapietrouw is om toekomstige complicaties (zoals een 
schub) te beperken. 
Het is echter ook mogelijk dat adolescenten zelf het 
gevoel hebben dat ze er nog niet aan toe zijn om de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen zorg over te nemen. 
In zo’n fase kunnen zich problemen voordoen wanneer 
een jongvolwassene te maken krijgt met nieuwe dien-
sten (de overstap van de kindergeneeskunde naar de 
volwassenenzorg) en soms kan er zelfs sprake zijn van 
een gebrek aan of afwezigheid van zorg (van 16-18 jaar).
Zorgprofessionals kunnen een gezin daarop voorberei-
den en ondersteuning bij het proces bieden. Zo kunnen 
zij ouders bijvoorbeeld helpen om van het verlenen en 
regelen van zorg over te stappen naar een meer 
begeleidende en adviserende rol. Tegelijkertijd kunnen 
zij de jonge MS-patiënt ondersteunen bij de geleidelijke 
overgang van het passief ontvangen van zorg naar een 
actievere participatie in dat proces, zodat hij of zij 
uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheidszorg kan dragen.
De weg naar volwassenheid kan met spanning en 
opwinding met zich meebrengen; jonge mensen worden 
op het gebied van onderwijs, sociale contacten en werk 
met nieuwe taken en rollen geconfronteerd. Om daar 
goed op berekend te zijn, is het van essentieel belang 
dat zij leren leven met de diagnose MS en de zorg voor 
zichzelf kunnen dragen.

Net als andere chronische ziekten kan MS op veel 
manieren het leven van jonge volwassenen beïnvloeden. 
Naast het feit dat het om een chronische ziekte gaat, 
kan MS ook van invloed zijn op het (zelf)beeld van een 
persoon, op het emotionele welzijn, op de relaties met 
leeftijdsgenoten, op de houding ten opzichte van 
opleiding en carrière en op het gezinsleven. 
De adolescentie is een tijd van ontwikkeling en 
verandering, van transformatie waarin een kind uitgroeit 
tot een onafhankelijke en verantwoordelijke volwassene, 
van school naar werk, van dochter of zoon zijn naar een 
relatie en eventueel het ouderschap. Een jong iemand 
met MS kan daarnaast nog meer overgangsfasen door-
maken: van verdriet over de diagnose naar acceptatie 
van MS, of van de overstap van de kindergeneeskunde 
naar de volwassenenzorg. Overgangsperioden vereisen 
aanpassingen en veranderingen en dat kan soms 
problemen met zich meebrengen. 
Mensen met MS krijgen de diagnose vaak tijdens de 
adolescentie te horen en gaandeweg leren zij zich aan 
de feiten aan te passen: dat het om een chronische 
ziekte gaat, dat MS niet te genezen is, dat de behande-
ling permanent is, dat er zich op elk moment een terug-
val kan voordoen en dat hun dagelijks leven door MS 
beïnvloed kan worden door onder meer vermoeidheid 
en de gevolgen die de ziekte heeft voor het concentra-
tievermogen, de cognitie, de opleidingsmogelijkheden 
en toekomstige carrière, voor vriendschappen en voor 
het gezinsleven. Het aanpassen aan de diagnose MS 
kan gepaard gaan met het gevoel dat je iets verloren 
bent, dat je niet langer “100% fit bent”, dat je niet meer 
normaal bent (in vergelijking met je leeftijdsgenoten) en 
dat je de controle kwijt bent (de symptomen kunnen zich 
immers op elk moment voordoen en de verwachting op 
de lange termijn is onzeker). De ouders ondergaan een 
soortgelijk proces: zij betreuren het verlies van de hoop 
en de dromen die zij hadden toen hun kind nog gezond 
was. Zij moeten leren om nieuwe of aangepaste dromen 
over hun kind te creëren. 
Kinderen zijn binnen de gezondheidszorg vaak passieve 
cliënten. De ouders dragen de verantwoordelijkheid, 
nemen besluiten en zijn de “deskundigen”. Adolescenten 
willen wellicht al een stuk van die verantwoordelijkheid 
overnemen, maar de ouders hebben soms het gevoel 
dat hun opgroeiende kinderen nog steeds het letterlijk 
en figuurlijk hun zorg zijn. Dit kan tot spanningen 

De weg naar onafhankelijkheid
Evangeline Wassmer, Kinderziekenhuis Birmingham, universiteit van Birmingham, 
Verenigd Koninkrijk
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Q  Hoe kunnen zorgprofessionals 
jonge mensen met MS helpen bij de 
overstap naar de volwassenenzorg?
Professionals in de kindergeneeskunde kunnen een 
bijdrage leveren door al in een vroeg stadium zowel de 
ouders als de jongvolwassene te informeren over een 
overstap naar de gezondheidszorg voor volwassenen. 
Het verdient aanbeveling om een deel van het gesprek 
alleen met de jonge MS-patiënt te voeren, waarbij duidelijk 
gemaakt moet worden dat het gesprek vertrouwelijk is, 
en ook en deel afzonderlijk met de ouders of verzorgers. 
Bij het gezamenlijke gedeelte moeten de klinische vragen 
aan de jongvolwassenen gesteld worden en moet erop 
gelet worden dat hij of zij begrijpt wat MS inhoudt, wat de 
medische opties zijn en welke gevolgen MS kan hebben 
voor het psychosociale welzijn. De onafhankelijkheid kan 
ook gestimuleerd worden door de jongvolwassene alvast 
specifieke taken te geven, zoals het maken van de 
eerstvolgende afspraak.
Deze overgang is zowel voor de jongvolwassenen als 
hun ouders een nieuw begin. Het is dan ook belangrijk 
om de ouders hierop te wijzen en om de uitdagingen toe 
te lichten die verbonden zijn aan het loslatingsproces dat 
noodzakelijk is om hun kind de verantwoordelijkheid voor 
de eigen gezondheid over te laten nemen. Als jonge 
mensen en hun ouders elkaar steunen en goed 
communiceren, bevordert dat een succesvolle overdracht 
van verantwoordelijkheden en een actieve houding van 
de jonge MS-patiënt bij het inschakelen van de 
volwassenenzorg.

Q  Waarom is het consequent 
volhouden van de behandeling zo 
moeilijk voor jonge mensen?
Het consequent volgen van het MS-behandelplan leidt tot 
de meest optimale resultaten. Die therapietrouw neemt 
bij jonge mensen als gevolg van een aantal redenen in de 
loop der tijd echter af. Tijdens de adolescentie doen zich 
veranderingen in de ontwikkeling voor; jonge mensen 
voelen zich onaantastbaar en plotseling heel zelfverzekerd 
wat hun kennis van de wereld betreft, waardoor zij het idee 
hebben dat ze alles aankunnen. In werkelijkheid kunnen 
zij echter onervaren zijn, met name bij het beoordelen van 
risico’s op korte en lange termijn, zodat het moeilijk voor 
hen kan zijn om de aandacht te richten op de voordelen 
van de MS-medicatie op lange termijn. Daarnaast streven 
adolescenten vaak naar een zo groot mogelijke onafhan-
kelijkheid en zelfstandigheid. De afhankelijkheid van de ver-
zorgers en het consequent volgen van het behandelplan 
lijken daarmee in tegenspraak. Andere mogelijke redenen 
voor het afwijken van het behandelplan zijn zaken als het 

vergeten om de medicatie in te nemen, bijwerkingen, een 
naaldenfobie, beperkingen van de levensstijl en niet-
realistische verwachtingen van de behandeling (het idee 
dat de behandeling meteen zal werken in plaats van te 
aanvaarden dat de behandeling de fysieke beperkingen 
op lange termijn zal verminderen). Tijdens het volwassen 
worden is het ook gebruikelijk dat jonge mensen zich er 
gaandeweg bij neerleggen dat ze een chronische ziekte 
hebben. Dit kan leiden tot “rouwgevoelens” over het niet 
meer gezond zijn, wat gepaard kan gaan met verdriet, 
woede en ontkenning. Ook dat kan een negatief effect 
hebben op de therapietrouw bij jonge mensen met MS.

Q Hoe kan iemand uit de zorg 
voor volwassenen of partner een 
jongvolwassene ondersteunen die 
zich zorgen maakt over de transitie 
naar volwassenenzorg?
Een ouder of partner zal naar alle waarschijnlijkheid de
ambities, dromen en verwachtingen van de jongvolwassene 
begrijpen en kan hem of haar ondersteunen om een rele-
vant en realistisch behandelplan en bijbehorende levensstijl 
te ontwikkelen. Een zorgverlener zou dit proces kunnen 
begeleiden door de jongvolwassenen van een checklist te 
voorzien om de volgende punten in overweging te nemen:
•  Ik heb voldoende kennis over mijn aandoening en 
    de behandeling ervan.
•  Ik weet hoe mijn aandoening zich waarschijnlijk zal 
    ontwikkelen wanneer ik volwassen ben.
•  Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen medicatie.
•  Ik regel zelf mijn herhalingsrecepten, haal de 
    medicatie op en maak mijn eigen afspraken.
•  Ik bel zelf het ziekenhuis wanneer ik een vraag heb 
    over mijn aandoening en/of behandeling.
•  Ik weet met wie, wanneer en op welke wijze ik 
    contact op moet nemen met mijn zorgteam, 
    bijvoorbeeld met de neuroloog, de verpleegkundige 
    of mijn huisarts.
•  Ik vind het niet erg om in mijn eentje naar een 
    consult in het ziekenhuis te gaan.
•  Ik ken mijn rechten en verantwoordelijkheden op 
    het gebied van de privacy, besluitvorming, 
    instemming en vertrouwelijkheid.
Ook ouders kunnen profijt hebben van een checklist, 
bijvoorbeeld om na te gaan of zij erop kunnen vertrouwen 
dat hun kind voldoende kennis over MS en de behande-
ling heeft en om hem of haar te leren verantwoordelijkheid 
te nemen voor afspraken en het behandelplan. Zo kunnen 
zij niet alleen de onafhankelijkheid stimuleren, maar ook 
inzicht krijgen in de ambities van hun kind en hoe deze in 
de toekomst door MS beïnvloed zouden kunnen worden.
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Gevoel van eigenwaarde 
De waardering die een persoon voor zichzelf heeft, 
komt tot uiting in zijn of haar gevoel van eigenwaarde 
en het zelfbeeld. Die waardering is vaak gebaseerd op 
het oordeel dat iemand over de belangrijkste aspec-
ten van zijn of haar leven heeft, met inbegrip van het 
dagelijkse fysieke, mentale en sociale functioneren. 
Voor veel jonge mensen (met en zonder MS) staan het 
zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde onder druk in 
de periode dat zij volwassen worden.

Mensen met MS rapporteren steevast een lager gevoel 
van eigenwaarde en opzichte van de bevolking in het 
algemeen. Dat is niet verrassend: de fysieke beperkin-
gen die verband houden met MS kunnen immers van 
invloed zijn op het dagelijks functioneren.

Uit een recent onderzoek blijkt dat sociale onder-
steuning belangrijk is bij de selectie van methoden 
om de eigenwaarde en de psychische gezondheid te 
verbeteren bij mensen met MS. Een goede sociale 
ondersteuning is erop gebaseerd dat personen met 
MS signalen ontvangen dat er van hen wordt 
gehouden en er voor hen wordt gezorgd, dat zij 
gerespecteerd en gewaardeerd worden en dat zij 
deel uit maken van een communicatienetwerk met 
wederzijdse verplichtingen en opvangmogelijkheden.

Lichaamsbeeld en seksueel 
functioneren
Naast de rol die het gevoel van eigenwaarde speelt, 
worden chronische gezondheidsaandoeningen, 
waaronder MS, vaak ook geassocieerd met een 
verzwakt lichaamsbeeld en een seksuele disfunctie – 
factoren die vaak te weinig gerapporteerd en 
gediagnosticeerd worden.

Het concept van het lichaamsbeeld is onder andere 
opgebouwd uit bewuste ervaringen en een innerlijke 
representatie van het lichaam in combinatie met de 
gevoelens  over het eigen lichaam en het functioneren 
ervan.

Geconstateerd is dat zelfs mensen met lichte MS-
symptomen waarbij geen sprake is van een depressie, 

Benedetta Goretti, afdeling Neurologische Wetenschappen, universiteit van 
Florence, Florence, Italië

problemen met hun lichaamsbeeld hebben, met name 
als het gaat om hun aantrekkingskracht, seksualiteit en 
angsten omtrent fysieke handicaps.

Het verdient aanbeveling om problemen met het 
lichaamsbeeld te bespreken wanneer mensen met 
MS een bezoek aan hun arts of MS-verpleegkundige 
brengen. Daarbij moeten ook de seksespecifieke 
verschillen in aanmerking worden genomen. Indien 
nodig moeten personen aangemoedigd worden om 
psychologische hulp te accepteren.

Het seksueel functioneren is een complex proces dat 
afhankelijk is van de neurologische, vasculaire en 
endocriene systemen van het lichaam. Dat functioneren 
wordt daarnaast niet alleen door talloze psychosociale 
factoren beïnvloed, zoals het gezin, de religieuze 
achtergrond of seksuele partner, maar ook door 
individuele factoren zoals het gevoel voor eigenwaarde 
en het zelfbeeld. Jonge mensen met MS kunnen het 
gevoel hebben dat seksuele problemen niet belangrijk 
genoeg zijn om aan de orde te stellen tijdens een 
gesprek met hun arts, en artsen kunnen zich wellicht 
ongemakkelijk of niet voldoende gekwalificeerd voelen 
om op die problemen in te gaan.

Doordat steeds meer onderkend wordt dat het 
seksueel functioneren belangrijk is voor de kwaliteit 
van leven en dankzij de ontwikkeling van effectieve 
medische en psychoseksuele behandelingen voor 

Zelfbeeld
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Q  Elke keer dat ik sinds mijn 
diagnose in de spiegel kijk, heb ik 
het gevoel dat ik niet meer dezelfde 
persoon ben en dat ik door MS 
onaantrekkelijk ben geworden. Mijn 
gevoel voor eigenwaarde is echt laag 
en dat is weer van invloed op de 
relatie met mijn vriend. Wat kan ik 
hieraan doen?
Het is gebruikelijk dat ons zelfbeeld verandert na een 
ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals de diagnose 
MS. Een praktisch advies is om een lijst te maken met 
dingen die je leuk vindt aan jezelf en ook van de dingen 
waarvan je denkt dat de mensen om je heen die leuk 
aan je vinden. Je zou je vriend kunnen vragen om 
hetzelfde te doen – waarschijnlijk hebben de meeste 
dingen die hij opschrijft niets met je uiterlijk te maken. 
Als je je dan een keer wat neerslachtig voelt, pak je die 
lijst erbij en zo kun je jezelf eraan herinneren dat je nog 
steeds dezelfde persoon bent.

Q  Als ik moe ben, heb ik moeite 
om mijn armen lang genoeg omhoog 
te houden om mijn haar in model te 
brengen en mijn gezicht op te 
maken. Normaal gesproken is dat 
niet zo erg, maar ik ga binnenkort 
naar een bruiloft en dan wil ik er wel 
op mijn best uitzien. Enig idee hoe ik 
dat kan aanpakken? Ik kan het me 
namelijk niet veroorloven om naar 
een schoonheidssalon te gaan.
Als je in de buurt van een parfumerie  woont, kan je je 
vaak aanmelden voor een gratis “make-up-test” – je 
zou kunnen proberen of je hier op de ochtend van de 
bruiloft gebruik van kunt maken. Mocht je andere 
vrouwen kennen die ook naar de bruiloft gaan, dan 
zou je ze kunnen uitnodigen om vooraf bij jou thuis bij 

elkaar te komen en dan kun je ze vragen om je te 
helpen met je haar en make-up. Het goede van 
bruiloften is dat de meeste aandacht naar de bruid 
uitgaat, dus maak het niet te ingewikkeld.

Q  Een van mijn MS-symptomen is 
een ernstige mate van ataxie. Als 
ik samen met mijn vrienden uitga, 
heb ik het gevoel dat mensen mij 
aanstaren. Wat kan ik hieraan doen?
Helaas zit het in het karakter van de mens om verschil-
len bij andere mensen op te merken. Meestal duurt 
dat echter slechts een paar seconden; daarna gaan 
ze weer door met hun eigen bezigheden, dus laat je 
daardoor niet afleiden van waar je op dat moment mee 
bezig bent. Richt je aandacht liever op je vrienden en 
op de dingen die leuk zijn om samen te doen – zij zien 
die ataxie waarschijnlijk niet eens meer en zij zijn de 
mensen die ertoe doen.

Q  Ik heb sinds kort last van 
erectieproblemen als gevolg van MS 
en ik heb het gevoel dat mijn partner 
niet meer met we wil vrijen. Ik weet 
niet goed wat ik nu moet doen.
In de eerste plaats is het belangrijk dat je dit bij de 
volgende afspraak met je MS-verpleegkundige of 
neuroloog aan de orde stelt om de behandelmogelijk-
heden te bespreken. Het kan binnen een relatie 
moeilijk zijn om over seksuele problemen te praten, 
maar het is wel belangrijk om hierover met elkaar te 
communiceren en alternatieve oplossingen te zoeken. 
Partners van mensen met MS vinden het soms moeilijk 
om het initiatief te nemen als degene met MS moe is 
of ze maken zich zorgen dat ze de ander pijn doen als 
MS-symptomen opspelen. Communiceren hierover is 
niet altijd gemakkelijk, maar het kan wel echt helpen. 

seksuele problemen, is het niet langer aanvaardbaar 
dat seksuele problemen van mensen met neurolo-
gische aandoeningen zoals MS worden genegeerd. 
Bovendien kunnen seksuele problemen ook de 
gezinsplanning of vruchtbaarheid belemmeren.

Bij de beoordeling en behandeling van alle seksuele 
problemen moet gebruik worden gemaakt van een 
gecombineerde medische en psychoseksuele aanpak 

die deel moet uitmaken van een algemeen monitoring-
proces van de ziekte en de bijbehorende checkups. 
Zorgprofessionals kunnen een bijdrage leveren door 
de seksuele behoeften van mensen met MS in kaart 
te brengen, door voorlichting en informatie aan jonge 
mensen met MS te geven, door personen met MS de 
mogelijkheid te bieden en aan te moedigen om over 
hun problemen te praten en door hen naar specialisten 
en andere informatiebronnen door te verwijzen.
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Inleiding
Het leggen van contacten met anderen, het aangaan 
van nieuwe relaties en het uiteindelijk vinden van een 
levenspartner – het zijn allemaal belangrijke zaken 
voor jongvolwassenen. Relaties vormen vaak het 
meest dankbare en positieve aspect in ons leven, 
maar het is niet altijd even makkelijk om ze op te 
bouwen en in stand te houden. Mensen met MS 
maken zich vaak zorgen dat het er op relationeel vlak 
door hun aandoening niet makkelijker op wordt. Ze 
zijn bang dat het moeilijk is om mensen te ontmoeten 
en een partner te vinden die hen ondanks hun MS 
accepteert en die bereid is om de complexiteit van 
een onvoorspelbare chronische ziekte te delen.
Maar net als alle andere jongvolwassenen hebben 
ook mensen met MS succesvolle relaties, vinden 
zij levenspartners en bouwen zij een gezin op. Met 
behulp van de volgende strategieën kunnen mensen 
met MS wellicht een aantal van de moeilijkheden 
omzeilen die zij onderweg tegenkomen – met name 
wat betreft de openheid over hun aandoening ten 
opzichte van mensen die ze tegenkomen of met wie 
zij een nieuwe relatie aangaan. Op basis van deze 
suggesties kunnen zij ook in hun bestaande relaties 
effectiever communiceren over kwesties die verband 
houden met MS.

Nieuwe relaties
•  Wat mensen van zichzelf vinden en hun houding 
ten opzichte van MS bepaalt voor een groot gedeelte 
hoe zij zich naar andere mensen toe presenteren. 
Door in het achterhoofd te houden dat zij “meer zijn 
dan hun MS alleen” en dat MS slechts een klein 
aspect van hun wezenlijke zelf uitmaakt, wordt het 
voor de mensen met wie zij omgaan en uitgaan 
gemakkelijker om ook de andere aspecten te leren 
kennen en waarderen.
•  Na de eerste afspraak beslissen mensen of zij 
elkaar daarna nog een keer willen zien. Het is niet 
nodig om tijdens zo’n eerste “date” meteen al 
persoonlijke informatie (over MS of over andere 
dingen) uit te wisselen, tenzij iemand dat zelf wil.
•  Als het gevoel bestaat dat de contacten tot een 
echte relatie uit kunnen groeien, wordt het voor beide 
betrokkenen tijd om relevante persoonlijke informatie 
uit te wisselen, ook over de gezondheid. Iedereen 

Rosalind Kalb, PhD, nationale MS-vereniging, New York, Verenigde Staten

Relaties en openheid over MS

heeft wel iets wat hij of zij moeilijk vindt om aan een 
potentiële partner te vertellen; maar als een van de 
twee persoonlijke informatie deelt, wordt de ander 
gestimuleerd om dat ook te doen.
•  Eerlijkheid, een goede communicatie en vertrouwen 
vormen doorgaans het fundament voor gezonde 
relaties. Geheimen en halve waarheden zijn geen 
sterke basis voor een succesvolle relatie.
•  Hoewel sommige mensen terughoudend zullen zijn 
om een relatie met iemand met MS aan te gaan, geldt 
dat voor andere mensen weer niet.
•  Wanneer je aan iemand vertelt dat je MS hebt, is 
het belangrijk om de ander tijd en ruimte te geven 
om hierover na te denken en hierop te reageren. 
Waarschijnlijk heeft die ander vragen en twijfels die 
gedeeld en besproken moeten worden.

Bestaande relaties
•  Wanneer iemand in een relatie MS heeft, moeten 
beide partners daarmee leven – beiden moeten de 
mogelijkheid hebben om hun verdriet te uiten over de 
veranderingen en de beperkingen die dat met zich 
meebrengt en moeten leren om met de bijbehorende 
uitdagingen om te gaan.
•  Voor beide partners is het essentieel dat zij een 
goed inzicht hebben in MS, d.w.z. in de symptomen 
die zich kunnen voordoen en in de strategieën om ze 
te behandelen. 
•  Iedereen gaat anders met uitdagingen om. Het is 
belangrijk om de wijze waarop de ander dat doet, te 
onderkennen en te respecteren.
•  Een open communicatie is een belangrijke sleutel 
tot succes. Al houden mensen nog zo veel van elkaar, 
ze kunnen niet de gedachten van de ander lezen.
•  Een goede communicatie leidt ertoe dat 
problemen gezamenlijk opgelost kunnen worden, 
waardoor de strijd over wie de meeste stress heeft 
of wie het meest gebukt gaat onder de MS-diagnose 
minder van belang is. Een gezonde communicatie 
resulteert in effectievere oplossingen voor beide 
partners in een relatie. 

Samengevat zijn er veel strategieën die jonge 
mensen met MS – of zij nu single zijn of een tijdelijke 
of vaste relatie hebben – kunnen helpen om liefdevolle 
relaties aan te gaan en in stand te houden.  Belangrijk 
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alle betrokkenen. Voor jonge mensen met MS speelt 
daarbij ook mee dat zij voor zichzelf moeten 
vaststellen wanneer zij er klaar voor zijn om over hun 
aandoening te vertellen en hoeveel informatie zij 
daarover willen delen.

Q  Hoe weet ik wanneer het juiste 
moment is aangebroken om een 
potentiële partner te vertellen dat ik 
MS heb?
Dat moment is voor iedereen anders. Het helpt 
wellicht als je jezelf afvraagt wanneer jij graag 
belangrijke informatie van de ander zou willen horen. 
Als de relatie zodanig gegroeid is dat jij meer over 
haar of zijn gezondheid of over andere dingen zou 
willen weten, is dat wellicht het ideale moment om 
ook over jouw MS te vertellen.
 

Q  Hoe weet ik of ik met anderen 
te veel of juist te weinig over mijn 
MS praat?
Als je in je achterhoofd houdt dat MS maar één 
aspect van jou is, dan is de vraag wellicht al deels 
beantwoord. Iemand die om je geeft, zal absoluut 
willen weten dat je MS hebt en hoe je je daarbij voelt, 
maar als dat jullie enige gespreksonderwerp is, zal 
de verveling snel toeslaan. Aan de andere kant, als 
je belangrijke informatie over hoe je je voelt of over 
de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd, 
niet vertelt dan moet de ander daarnaar gaan raden 
waardoor jullie je allebei waarschijnlijk enigszins 
ongemakkelijk zullen voelen. Een goede strategie is 
om jezelf af te vragen of je net zo veel tijd over de 
andere persoon en over gezamenlijke interesses praat 
als over jouw MS.

Q  Waarom zou iemand een 
partner willen die een chronische, 
onvoorspelbare ziekte als MS heeft?
Omdat niemand ervoor kiest om MS te hebben, is 
het moeilijk voor te stellen dat iemand anders ervoor 
zou kiezen om de uitdagingen die MS met zich 
meebrengt, met je te delen. Maar vergeet nooit dat 
je meer te bieden hebt dan MS. Wanneer mensen 
verliefd worden, delen ze interesses, overtuigingen, 
seksuele aantrekkingskracht, plezier, zorgen en 
uitdagingen. MS vormt slechts één onderdeel van dat 
pakket.

Q  Wat is de beste manier om 
mensen te ontmoeten als je een 
ziekte of een handicap hebt?
Ook op deze vraag zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. Waarschijnlijk is dat antwoord afhankelijk 
van hoe en waar je je het meest op je gemak voelt. 
Wellicht kun je kijken naar mogelijkheden om mensen 
te ontmoeten die jouw interesses of passies delen 
door een bepaalde cursus te volgen of door lid te 
worden van een bepaalde vereniging of club. Maar 
misschien voel je je meer op je gemak in een groep 
met andere mensen met MS die zich beter met jouw 
problemen en uitdagingen kunnen identificeren. In de 
afgelopen jaren hebben veel jonge mensen ervoor 
gekozen om andere mensen te leren kennen via 
online-datingsites of sociale netwerken. Deze online-
opties bieden de mogelijkheid om informatie over 
jezelf te delen op een manier waar jij je het prettigst 
bij voelt. Tegelijkertijd kun je reacties selecteren die 
het beste bij je passen. Veel mensen met MS hebben 
op deze manier een levenspartner gevonden. De 
sociale-netwerksites van MS-organisaties en MS-
verenigingen bieden ook goede mogelijkheden om 
vrienden te maken en advies van lotgenoten te 
krijgen.
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Onderwijs
James Bailey, Britse MS-vereniging, Londen, Verenigd Koninkrijk

zoals vermoeidheid of problemen met het gezichts-
vermogen, kunnen eveneens van invloed zijn op hun 
leercapaciteit.

Een flexibele en begripvolle school of universiteit kan 
wat dat betreft een groot verschil maken – bijvoor-
beeld door studenten de mogelijkheid te bieden hun 
rooster aan te passen om vermoeidheid in de 
middagen te vermijden, door flexibele termijnen te 
hanteren voor het inleveren van opdrachten of door 
het gebruik van een laptop of taperecorder toe te 
staan wanneer het schrijven met de hand moeilijk 
gaat.

Er kunnen bepaalde perioden zijn waarin een jong-
volwassene de lessen niet kan volgen vanwege MS. 
Scholen en universiteiten kunnen helpen voorkomen 
dat de betreffende persoon achterop raakt, door 
studenten tijdens hun afwezigheid op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in hun les-
programma. Ook kan het nuttig zijn om studenten 
de mogelijkheid te bieden geleidelijk weer het 
voltijds studieprogramma op te pakken.

Opleiden van de opleiders
Sommige onderwijsinstellingen bieden op dit punt 
een zeer goede ondersteuning en stellen zich 
flexibel op, maar dat is niet altijd het geval. Boven-
dien is het heel goed mogelijk dat zelfs de meest 
behulpzame leraar of docent nog nooit aan iemand 
met MS les heeft gegeven. Dat betekent dat jonge 

Op scholen, beroepsopleidingen of universiteiten 
worden jonge mensen met MS met veel uitdagin-
gen geconfronteerd. Met wat aanpassingen en de 
juiste ondersteuning zijn er voor velen van hen toch 
manieren te vinden om hun opleiding af te ronden 
en van hun sociale leven te genieten.

Universiteiten brengen hun eigen problemen, 
spannende ontwikkelingen en mogelijkheden met 
zich mee – inclusief het verwerven van een nieuwe 
onafhankelijkheid, het vinden van een adequaat 
evenwicht tussen het studentenleven en de studie, 
financiële perikelen en het opbouwen van een nieuw 
sociaal leven. Voor alle studenten geldt dat deze 
tijd hun leven voorgoed kan veranderen en veel 
mensen – met en zonder MS – gedijen goed in zo’n 
omgeving. Voor jonge mensen met MS kan het wel 
raadzaam zijn om wat extra steun te zoeken. Veel 
universiteiten beschikken over specifieke 
ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een 
beperking en sommige landen kennen hiervoor zelfs 
een zogeheten gehandicaptendecaan.

Studieaanpassingen
Van jonge mensen wordt verwacht dat zij studeren 
in een omgeving waarin alles redelijk snel gaat en er 
veel afleiding bestaat. Door de symptomen van MS 
kan dit extra moeilijk zijn. Sommige mensen met MS 
vinden het moeilijk om zich feiten snel te herinneren 
of om hun concentratie van de ene taak naar een 
andere taak te verschuiven. Andere symptomen, 
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mensen met MS en hun ouders ook tijd zullen 
moeten investeren om de school of universiteit 
over MS te informeren.

Informatie van MS-organisaties kan daarbij 
nuttig zijn, maar het is ook belangrijk dat de 
school begrijpt wat de gevolgen zijn van MS 
voor een bepaalde jongvolwassene, zodat de 
docenten weten hoe ze kunnen reageren als er 
dingen veranderen. Zorgprofessionals of 
maatschappelijke dienstverleners kunnen vaak 
ondersteuning bieden bij de voorlichting over 
MS. Daarnaast kunnen zij uitstekend als contact-
persoon fungeren tussen de jongvolwassene, zijn 
of haar gezin en de school of universiteit. Ook in 
dit geval is een goede communicatie tussen alle 
partijen van groot belang.

Informeren van vrienden en 
docenten
Als jonge mensen het gevoel hebben dat zij op 
een open wijze kunnen communiceren over hun 
MS-problemen, kan dit een bijdrage leveren aan 
het voorkomen van misverstanden. Zonder een 
nadere toelichting bijvoorbeeld zouden andere 
mensen tekenen van vermoeidheid ook als 
verveling of botheid kunnen interpreteren. 

Hoe uitgebreid jonge mensen met vrienden of 
met hun school of universiteit over hun MS willen 
praten, zal echter per geval verschillen. Het is 
belangrijk dat de mensen rondom een jong-
volwassene met MS zijn of haar privacy respec-
teren. Net als volwassenen op hun werk, willen 
studenten met MS hun diagnose of specifieke 
details wellicht niet met de hele school of 
universiteit delen. Juist jonge mensen met MS 
kunnen zich terughoudend opstellen of kwetsbaar 
voelen, en juist daarom is het belangrijk dat zij de 
mensen om hen heen kunnen vertrouwen.

Leven met MS, naar een school of universiteit 
gaan en tegelijkertijd ook nog volwassen worden 
– het is alles bij elkaar een hele opgave. Zowel fa-
milie en vrienden als scholen en zorgprofessionals 
kunnen jongeren met MS daarbij ondersteunen. 
Soms willen zij echter liever met een MS-
vereniging of jongerenorganisatie praten. Daar 
komen ze waarschijnlijk ook lotgenoten tegen 
en kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere 
jongvolwassenen die in een soortgelijke situatie 
zitten.

Q   Ik geef les op een universiteit. 
Een studente vertelde me dat ze MS 
heeft en dat ze misschien af en toe 
een college moet overslaan als gevolg 
van haar behandelschema. Ik wil 
graag meer over deze ziekte weten en 
ik heb op internet gelezen dat er veel 
strategieën zijn om jonge mensen met 
MS te ondersteunen bij hun studie. 
Hoe kan ik daarbij helpen?
Het klopt dat er veel strategieën zijn om studenten met 
MS te ondersteunen. Het is daarbij vooral belangrijk om 
de privacy van de betreffende persoon te respecteren. In 
dit specifieke geval heeft de jonge vrouw verteld dat ze 
MS heeft om u op de hoogte te stellen van haar mogelijke 
afwezigheid. Aangezien ze verder geen speciale 
verzoeken heeft gedaan (zoals aanpassing van haar 
rooster, het gebruik van opnameapparatuur in het 
klaslokaal of collegezaal of extra tijd voor het afronden 
van opdrachten of toetsen), kan het ongepast zijn om 
haar hulp aan te bieden die ze misschien helemaal niet 
nodig heeft. De beste strategie is om meer informatie 
over mogelijke opties te verzamelen, zodat u op 
eventuele toekomstige verzoeken van haar kunt inspelen.

 Q   Ik overweeg een aanbod van 
een universiteit aan te nemen om daar 
te gaan studeren, maar ik twijfel nog 
vanwege mijn mobiliteits- en 
vermoeidheidsproblemen. Een vriend 
gaf me het advies om contact op te 
nemen met de gehandicaptendecaan 
van die universiteit – maar wat voor 
soort ondersteuning kan zo iemand 
mij eigenlijk bieden?
Dit is een bekend punt van zorg voor veel jonge mensen 
met MS. Indien de betreffende universiteit inderdaad over 
een gehandicaptendecaan beschikt, zou die als nuttige 
contactpersoon en adviseur kunnen fungeren. De decaan 
zou tijdens een gesprek met jou mogelijke oplossingen 
kunnen evalueren, bijvoorbeeld de toegankelijkheid  van 
de gebouwen. Ook zou hij ervoor kunnen zorgen dat je 
werkgroepen en lessen in toegankelijke lokalen plaats-
vinden die niet te ver uit elkaar liggen. En wellicht zou hij 
ook een notuleerservice kunnen inschakelen mocht dat 
nuttig zijn.

De decaan kan daarnaast contact opnemen met de  
medewerkers van de universiteit indien je een langere tijd 
voor opdrachten of een alternatieve examenregeling 
nodig hebt. Doorgaans is de decaan ook op de hoogte 
van het algemene beleid en de procedures die voor jou 
op die universiteit van belang kunnen zijn.
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Carrièrekwesties

Het is gebruikelijk dat jonge mensen na hun MS-
diagnose twijfels hebben over de toekomst. Velen 
zullen zich afvragen of dit ook het einde van hun 
dromen en ambities betekent. Het betreden van de 
arbeidsmarkt na het voltooien van het voortgezet 
onderwijs of na een universitaire opleiding is voor 
jonge mensen sowieso niet eenvoudig, zeker gezien 
het huidige economische klimaat. Voor jongvolwas-
senen met MS kan het vinden van een baan een nog 
grotere uitdaging blijken te zijn.

Jongvolwassenen met MS die een baan zoeken 
zullen vooraf moeten beslissen of ze tijdens het 
sollicitatiegesprek al dan niet zullen vertellen dat ze 
MS hebben. Dit kan ook een moeilijk punt zijn voor 
mensen die al een baan hebben op het moment dat 
zij de diagnose te horen krijgen. Er is sprake van 
uiteenlopende nationale beleidsvoorschriften wat be-
treft de wettelijke verplichting om een aandoening bij 
een potentiële of huidige werkgever te melden. In veel 
landen zijn werknemers niet verplicht om de werkge-
ver informatie te verstrekken over hun 

Alessia Villani, Stimuleringsprogramma, Italiaanse MS-vereniging, Genua, Italië

gezondheid. Er kunnen echter ook risico’s aan 
verbonden zijn om dat niet te doen, met name in 
landen waar de particuliere ziektekostenverzekering 
via de werkgever wordt geregeld.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor 
kiezen om niet te vertellen dat ze MS hebben. In de 
meeste gevallen heeft het te maken met onzekerheid 
over de reacties van collega’s en met de angst om 
hun baan in gevaar te brengen, ook in landen waar 
mensen met MS wettelijk tegen discriminatie zijn 
beschermd.

Sommige mensen met MS geven aan dat juist het 
geheim houden van de diagnose tot aanzienlijke 
stress op de werkplek kan leiden, met name als de 
symptomen steeds duidelijker naar voren komen of 
wanneer het werk verzuimd moet worden door 
bijvoorbeeld negatieve effecten van de behandeling, in 
perioden met een verslechtering van de symptomen,
 vanwege doktersbezoek of door andere MS-
gerelateerde behoeften.
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Q  Ik ben heel erg snel moe. Hoe 
leg ik dat aan mijn werkgever uit 
zonder dat deze de indruk krijgt dat 
ik lui ben?
Het is belangrijk dat je werkgever op de hoogte is 
van het feit dat je MS hebt. Als je dat inderdaad 
kenbaar hebt gemaakt, verdient het aanbeveling 
om in een gesprek je symptomen toe te lichten, 
met name qua vermoeidheid, omdat dit absoluut 
van invloed kan zijn op je werk. Het is van belang 
om daarbij te benadrukken dat vermoeidheid een 
algemeen erkend symptoom van MS is, maar 
desondanks “onzichtbaar” is voor anderen en vaak 
juist als een gebrek aan motivatie of als luiheid wordt 
aangemerkt. Sommige MS-organisaties beschikken 
over voorlichtingsmateriaal waarin wordt uitgelegd 
hoe vermoeidheid van invloed kan zijn op je dagelijks 
functioneren. In veel landen kan met een verklaring 
van een specialist (zoals een neuroloog) voor de 
benodigde aanpassingen op je werkplek worden 
gezorgd.

Q Mijn baas heeft begrip voor 
mijn aandoening, maar heeft mij 
wel andere verantwoordelijkheden 
gegeven. Daardoor is mijn baan zo 
simpel geworden dat ik het gevoel 
heb dat ik veel meer kan. Eigenlijk 
verveel ik mij dus gewoon op mijn 
werk.
Het zou kunnen dat je werkgever je andere taken 
heeft gegeven om stress te voorkomen of omdat 

hij of zij bang is dat de werkdruk anders tot een 
verergering van je symptomen zal leiden. Als jij 
het gevoel hebt dat je qua capaciteiten of ervaring 
onder je niveau werkt, is het altijd verstandig om je 
werkgever daarop aan te spreken en uit te leggen dat 
je goed in staat bent uitdagender werk te verrichten 
dan je op dit moment doet. Het is daarbij wel 
belangrijk om, afhankelijk van je symptomen, aan te 
geven of er eventueel bepaalde aanpassingen in je 
werkomstandigheden nodig zijn.

Q  Ik was van plan om accountant 
te worden, maar is dat nog wel 
verstandig nu ik gehoord heb dat ik 
MS heb?

Als de diagnose MS is gesteld, betekent dat niet 
dat je dan ook meteen maar je toekomstplannen 
moet opgeven. Een baan als accountant is, net als 
elk ander uitdagend beroep, niet noodzakelijkerwijs 
onverenigbaar met MS. Omdat het verloop van MS 
echter onvoorspelbaar is en niemand precies weet 
welke symptomen zich op welk moment met welke 
intensiteit zullen voordoen, moet je realistisch zijn en 
onderkennen dat verschijnselen als vermoeidheid 
en lichte cognitieve beperkingen niet ongewoon 
zijn bij MS en je functioneren kunnen beïnvloeden. 
Indien je echter over een supportnetwerk beschikt 
met onder andere ook zorgprofessionals die in 
MS gespecialiseerd zijn, is het mogelijk om alle 
uitdagingen het hoofd te bieden, welk beroep je ook 
kiest.

Bij veel jonge mensen kunnen de symptomen 
“onzichtbaar” zijn en ook geen invloed uitoefenen 
op de vereiste functievaardigheden. De symptomen 
kunnen ook van dien aard zijn dat er geen speciale 
aanpassing van de werkplek nodig is. In dergelijke 
situaties kan het verstandig zijn om de diagnose MS 
niet kenbaar te maken. Omdat het echter om een 
onvoorspelbare ziekte gaat, moet dat besluit in een 
latere fase wellicht herzien worden.

Het is voor jonge mensen met MS bijzonder belangrijk 
dat zij op de hoogte zijn van hun rechten als werk-
nemer in hun land. Veel MS-organisaties en andere 
instanties kunnen op dit vlak ondersteuning bieden bij 
praktische kwesties, zoals de voorbereiding op sol-

licitatiegesprekken, het schrijven van een cv en zelfs 
het evalueren van de toegankelijkheid van en binnen 
de werkomgeving. Een betaalde baan, een bijdrage 
leveren aan de maatschappij en het verrichten van 
werk dat voldoening geeft – het zijn allemaal factoren 
die je positieve zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken 
en je helpen zin en richting te geven aan je leven. Een 
jongvolwassene met MS hoeft zijn of haar ambities 
niet op te geven. Als je weet wat je mogelijkheden en 
beperkingen zijn, als je goed geïnformeerd bent over 
je rechtspositie en je daarnaast in de verschillende 
fases van de arbeidscyclus op adequate ondersteu-
ning kunt rekenen, dan heb je een goede basis om 
ook met de diagnose MS een baan te vinden en te 
houden.
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Wanneer mensen overwegen om kinderen te nemen, is 
het belangrijk om altijd eerst over de consequenties 
daarvan na te denken, en dat geldt zeker ook voor MS-
patiënten. Dit artikel bevat informatie over een aantal 
kwesties waarover mensen met MS zich de meeste 
zorgen maken als zij een gezin willen stichten.

Relaties
Zelfs de sterkste relaties kunnen onder druk komen te 
staan als gevolg van de veranderingen die MS met zich 
mee kan brengen, door bijvoorbeeld de traumatische 
ervaring en emotionele spanning wanneer iemand hoort 
dat hij of zij MS heeft. Door de symptomen van MS en 
financiële problemen kan die druk nog verder toenemen. 
Aangezien elk stel dat overweegt kinderen te nemen er 
emotioneel klaar voor moet zijn om die stap te zetten, is 
het belangrijk om hulp te zoeken als dergelijke kwesties 
een probleem zijn of dreigen te worden.

Financiële zorgen
Bepaalde aspecten van de ziekte kunnen ertoe leiden 
dat mensen met MS minder of niet kunnen werken. Ook 
kan het zijn dat de partner meer vrij moet nemen om voor 
degene met MS en/of voor hun kind te zorgen. Daarom is 
het noodzakelijk om uit te zoeken welke voorzieningen er 
lokaal beschikbaar zijn om aan het werk te kunnen blijven 
of om aanspraak te maken op financiële ondersteuning.

Wel of geen kinderen? Een aantal 
aandachtspunten vanuit MS-perspectief
Gary Fulcher, MS Australië, Sydney, Australië

Op elke 1.000 mensen: 

•  krijgt gemiddeld 1 persoon MS 
    in zijn leven  

•  krijgen 30-50 mensen MS indien 
    een van de ouders MS heeft*

•  krijgen 120 mensen MS indien 
    beide ouders MS hebben

•  krijgen 880 mensen GEEN MS 
    zelfs als beide ouders MS hebben

De kans dat een kind MS krijgt, blijkt uit de 
volgende statistische gegevens:

Risicopercentage 

•  0.1%

•  3-5%

•  12%

•  -88%

*Het risico is groter als de moeder de ouder is met MS.

Vermogen om in de toekomst voor de 
kinderen te zorgen
Gezien de onvoorspelbaarheid van MS is er geen 
eenduidig antwoord mogelijk op de vraag of een persoon 
met MS ook in de toekomst in staat is om voor de 
kinderen te zorgen. In het algemeen krijgen mensen met 
MS binnen tien jaar na de eerste manifestatie van de 
ziekte te maken met een bepaalde mate van beperking: 
de meeste mensen behouden echter gedurende mini-
maal 25 jaar na de diagnose hun fysieke zelfstandigheid.

Verandering van taken binnen het 
gezin
Gedurende het verloop van MS kan er een andere 
verdeling van taken noodzakelijk zijn, soms van het ene 
op het andere moment. De persoon met MS die 
bijvoorbeeld altijd de belangrijkste kostwinner is geweest, 
kan plotseling zorgbehoevend worden. Er kunnen ook 
perioden zijn dat een partner de rol van zorgverlener en 
ouder moet overnemen; ook dat kan stress binnen het 
gezin veroorzaken.

Stemming en emoties
Voor sommige mensen kunnen zorgen over het krijgen 
of het opvoeden van kinderen  spanningen of depressies 
verergeren, terwijl voor anderen juist de angst dat zij geen 
kinderen zullen krijgen stress oplevert. Voor mensen die al 
kinderen hebben, kan het ouderschap extra druk opleve-
ren waardoor het omgaan met MS moeilijker wordt. 
Iedereen reageert anders, dus is het belangrijk om je 
goed te realiseren wat het besluit om wel of geen 
kinderen te nemen voor jouw persoonlijk zou betekenen.

Zwangerschap en MS
Een zwangerschap is niet van invloed op het verloop van 
de ziekte op lange termijn. Veel vrouwen met MS hebben 
minder schubs tijdens de zwangerschap, met name 
tussen de vierde en de negende maand. Vermoedelijk 
wordt dit veroorzaakt door zwangerschapshormonen die 
de activiteit van het immuunsysteem onderdrukken. Er 
kunnen zich echter nog steeds schubs voordoen die 
wellicht voor problemen kunnen zorgen en waarvoor 
behandeling nodig kan zijn.

Moeders hebben een grotere kans om in de eerste drie 
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maanden na de geboorte met een schub te krijgen. Uit 
onderzoek blijkt dat zwangerschap en bevalling, ruggen-
prikken of schubs na de geboorte geen enkele invloed 
hebben op de fysieke capaciteiten op lange termijn.

Borstvoeding
Borstvoeding leidt niet tot meer schubs of tot fysieke 
beperkingen. Het geven van borstvoeding zou voor de 
moeder zelfs een beschermend effect kunnen hebben 
tegen MS-activiteit.

Moeders met een actievere vorm van MS kiezen er vaak 
voor om geen borstvoeding te geven en de behandeling 

meteen te hervatten. Door het geven van flesvoeding 
kunnen beide ouders bovendien ‘s nachts om de beurt 
de baby voeden, wat een uitkomst kan zijn wanneer 
vermoeidheid een rol speelt. Neurologen en andere 
zorgprofessionals kunnen op dit gebied persoonlijke 
adviezen geven.

Borstvoeding kan helpen voorkomen dat kinderen MS 
(of een andere auto-immuunziekte) ontwikkelen, mits die 
borstvoeding langer dan vier maanden wordt gegeven.

De volledige versie van dit artikel is te vinden op onze 
website: www.msif.org/startingafamily

Q  Is MS van invloed op de vrucht-
baarheid?
Helaas is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen MS en vruchtbaarheid. Op basis van de beschik-
bare gegevens kan geconcludeerd worden dat MS bij 
vrouwen over het algemeen geen effect op de vrucht-
baarheid heeft. Het is echter belangrijk om adequate 
informatie in te winnen over alle mogelijke effecten die de 
MS-medicatie op de vruchtbaarheid kan hebben. Bij een 
kleine groep vrouwen met MS is bijvoorbeeld gebleken 
dat vruchtbaarheidsbehandelingen, met name hormoon-
stimulatie ter bevordering van een zwangerschap (zoals 
IVF), tot meer schubs leiden. Indien er voor een dergelijke 
behandeling wordt gekozen, verdient het aanbeveling om 
advies bij de neuroloog of gynaecoloog in te winnen. Bij 
mannen kan MS wel van invloed zijn op de vruchtbaar-
heid. Er zijn aanwijzingen dat endocriene afwijkingen 
de hoeveelheid geslachtshormonen kunnen verlagen. 
Er is echter nader onderzoek nodig om meer inzicht te 
krijgen in de mechanismen die deze stoornis veroorza-
ken. Daarnaast heeft circa twee derde van de mannen 
met MS last van erectiestoornissen, vaak als gevolg van 
demyelinisatie. Mannen met MS die graag kinderen wil-
len, wordt geadviseerd medisch advies in te winnen over 
vruchtbaarheidskwesties en timing.

Q  Hoe zit het met mijn medicatie 
vóór en na de zwangerschap?
Bij mannen is de belangrijkste vraag qua medicatie of 
deze van invloed is op de vruchtbaarheid en of het ge-
bruik ervan stopgezet of verminderd moet worden bij een 
kinderwens. Uit onderzoek blijkt dat geen van de stan-
daardmedicijnen die voor de behandeling van MS worden 
gebruikt, significante effecten hebben op de vruchtbaar-
heid van mannen. Een aantal andere, zwaardere genees-

middelen, zoals cyclofosfamide, beïnvloedt de vrucht-
baarheid van beide seksen. In dergelijke gevallen verdient 
het altijd aanbeveling om medisch advies in te winnen 
wanneer er over gezinsuitbreiding wordt nagedacht. Bij 
vrouwen zou de neuroloog kunnen adviseren om één 
tot drie maanden voordat er zwangerschapspogingen 
worden ondernomen te stoppen met de medicatie en om 
ook tijdens de zwangerschap en bij het geven van borst-
voeding geen medicijnen te gebruiken. In moedermelk 
zijn namelijk in het verleden sporen van MS-medicatie 
aangetroffen. Ook in dergelijke situaties is het raadzaam 
om het advies van een neuroloog over de borstvoeding te 
vragen voordat weer met de medicatie wordt begonnen.

Interferon beta-1a of -1b en glatirameeracetaat: er is 
te weinig informatie beschikbaar over alle effecten van 
deze medicatie op baby’s. Het gebruik van deze medicatie 
tijdens de zwangerschap wordt dan ook niet aanbevolen.
Cladribine, fingolimod en natalizumab: er zijn geen 
studies bekend naar het effect van deze geneesmiddelen 
op zwangere vrouwen. 
Steroïden (zoals prednison en methylprednisolon): 
deze geneesmiddelen zijn door een groot aantal zwange-
re vrouwen gebruikt zonder dat daarbij sprake is geweest 
van directe of indirecte schadelijke effecten op de foetus. 
Uit voorzorg is het echter beter om ze niet tijdens de 
zwangerschap en borstvoeding te gebruiken, tenzij de 
neuroloog dat uitdrukkelijk wel adviseert.

Q  Wat is het effect van MS op mijn 
baby tijdens de zwangerschap?
MS leidt niet tot een grotere kans op een miskraam of een 
doodgeboren baby en ook niet tot een stijging van de kin-
dersterfte of foetale afwijkingen. Dat betekent dat MS op 
zich geen risico voor moeder of kind met zich meebrengt. 
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Een gezonde levensstijl

Het is belangrijk dat jongvolwassenen met MS gezonde 
leefgewoonten ontwikkelen, niet alleen met het oog op 
hun algemene welzijn maar ook om complicaties van 
MS te voorkomen. Wij weten uit onderzoek dat gebrek 
aan beweging, ongezonde eetgewoonten en chronische 
stress (dan wel inadequate manieren om met stress om 
te gaan) uiteindelijk negatieve effecten op het verloop 
van MS kunnen hebben. Het ontwikkelen van een 
levensstijl die de gezondheid van jonge mensen 
bevordert, kan er mede toe bijdragen dat zij in de 
toekomst beter met MS kunnen omgaan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is “
gezondheid een toestand van lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid 
van ziekte”. Welzijn verwijst naar het positieve aspect 
van gezondheid en duidt op het vermogen om plezier 
aan het leven te beleven en op de mogelijkheid om met 
obstakels of belemmeringen om te kunnen gaan. Gezien 
de vele ongezonde verleidingen in sommige culturen 
is het sowieso al moeilijk genoeg om een levensstijl te 
handhaven die bevorderlijk is voor het welzijn, laat staan 
dat je met MS-symptomen te maken krijgt die nog eens 
een extra handicap vormen. 

Het besluit om een gezond(er) leven te leiden, is het 
resultaat van een doorlopend proces dat voor een deel 
bestaat uit het vinden van het juiste evenwicht tussen 
de verschillende rollen in ons leven (bijvoorbeeld het 
evenwicht tussen werk en ontspanning). Het is niet 
uitsluitend een kwestie van wilskracht en vastbera-
denheid; het gaat ook om het aanleren van de juiste 
vaardigheden om hindernissen te nemen, om een 
stimulerende sociale omgeving te ontwikkelen en om 
gewoonten te creëren waardoor een gezond gedrag 
iets natuurlijks lijkt. Gezonde leefgewoonten, zoals 
lichaamsbeweging, een goede voeding of het gebruik 
van stressverlagende strategieën, hebben vaak niet 
direct resultaat. Dat maakt ongezonde activiteiten die 
wél meteen voldoening geven, soms des te verleidelijker.

Gezonde veranderingen doorvoeren
Het is belangrijk om aspecten van het leven in kaart te 
brengen die verbeterd kunnen worden en om daarna 
ook daadwerkelijk actie te ondernemen. In dat verband 

Matt Plow, afdeling Fysieke Geneeskunde en Revalidatie, Cleveland Clinic Lerner 
Research Institute, Cleveland, Ohio, Verenigde Staten

is het nuttig om jezelf voor ogen te houden welke 
positieve effecten of beloning je voor het betreffende 
gedrag. mag verwachten. Daarnaast is het verstandig 
om jezelf specifieke en meetbare doelen te stellen, een 
actieplan te maken (hoe ga ik dit waar en wanneer 
doen, en wat zijn de mogelijke obstakels?), een dagelijks 
logboek bij te houden, de steun van familie en vrienden 
te vragen en jezelf concrete beloningen in het vooruit-
zicht te stellen voor het behalen van je doelstellingen.

Het is ook van belang de voordelen te benoemen die 
voor jou als persoon belangrijk zijn (bijvoorbeeld een 
betere lichamelijke conditie, gewichtsverlies, minder snel 
moe). Zodra je overtuigd bent van de voordelen van een 
gezond leven en besluit om actie te ondernemen, kan 
het nuttig zijn een doorsnee dag te beschrijven en op 
basis daarvan meetbare doelen te formuleren en een 
plan op te stellen om die doelen te realiseren. Iemand 
met MS zou zich kunnen afvragen welk soort activiteiten 
hij of zij ‘s middags of ‘s avonds na school of na het 
werk zou willen doen, zoals videospelletjes of tv kijken. 
Uit onderzoek blijkt dat ook het spelen van interactieve 
videospelletjes, zoals Nintendo Wii Fit™, een activiteit 
die geen grote lichamelijke inspanning vereist, een 
positief effect op mensen met MS kan hebben.

Omgaan met stress
Een andere belangrijke factor voor jongvolwassenen met 
MS is stress en hoe je daarmee om kunt gaan. Stress 
kan alle aspecten van het leven beïnvloeden. De ontwik-
keling van een goede manier om al vroeg in je leven met 

©
G

U
S

TO
IM

A
G

E
S

/S
C

IE
N

C
E

 P
H

O
TO

 L
IB

R
A

R
Y



MS in focus  Editie 21 l 2013

17

aan anderen geven en het uitstellen van activiteiten, 
wordt de stress wellicht tijdelijk minder, maar deze 
ongezonde gewoonten hebben op langere termijn 
negatieve consequenties.

Door manieren aan te leren om met stress om te gaan 
en de juiste balans te vinden tussen werk en ontspan-
ning, kunnen jonge mensen beter met MS leren leven. 
Het inventariseren en verminderen van obstakels die een 
gezond leven in de weg staan, maakt het gemakkelijker 
om op gezonde gewoonten over te stappen waardoor 
het welzijn wordt bevorderd.

stress om te gaan, kan in de toekomst veel gezond-
heidsproblemen voorkomen. 

Het hebben van een chronische ziekte met een on-
voorspelbaar verloop kan voor stress zorgen. Effectieve 
manieren om met stress om te gaan, zijn het verrichten 
van fysieke activiteiten, praten met familie, vrienden of 
zorgprofessionals, het gebruik van ontspanningstechnie-
ken (zoals meditatie en verbeeldingstechnieken) en het 
zoeken naar manieren om de tijd goed in te delen. Door 
te veel eten, uren achtereen tv kijken of video-
spelletjes doen, roken, te veel drinken, altijd de schuld 

Q  Volgens mij zijn bepaalde 
aspecten van mijn levensstijl niet 
echt gezond – hoe kan ik die in 
kaart brengen en veranderen?
Vraag jezelf in de eerste plaats af welke dingen 
je elke dag doet die slecht kunnen zijn voor je 
gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan stress 
op het werk, ongezonde gewoonten zoals roken, te 
veel alcohol of drugsgebruik, gebrek aan beweging 
of slechte eetgewoonten. Maak vervolgens een 
lijst met manieren waarop je de verandering van dit 
gedrag zou kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door 
informatie over de effecten te verzamelen via websites 
van betrouwbare non-profit- of MS-organisaties, 
door familie of vrienden om steun te vragen (met 
name iemand met wie je een goede band hebt 
en die je levensstijl begrijpt) en door een plan met 
alternatieven te maken samen met zorgprofessionals 
als een MS-verpleegkundige, arts of anderen die bij 
jouw zorgverlening zijn betrokken. Streef naar een 
evenwichtige levensstijl, inclusief sociale en fysieke 
activiteiten, voor een goede geestelijke (van humor is 
nog nooit iemand slechter geworden) en lichamelijke 
gezondheid.

Q  Ik heb MS en wil een 
gezondere levensstijl om mijn 
welzijn te verbeteren. Waarmee kan 
ik dan het beste beginnen?
Je zou allereerst kunnen proberen om vast te stellen 
welke aspecten van jouw leven je nu al een positief 
gevoel geven, zoals de omgang met vrienden, 
sporten of iets met je kinderen ondernemen. 
Vervolgens ga je ernaar streven om in je dagelijks 
leven aan dergelijke activiteiten prioriteit te geven. 
Stel jezelf kleine, haalbare in plaats van erg 

ambitieuze doelstellingen om je ongezonde gedrag te 
veranderen (zoals slechte eetgewoonten of te weinig 
lichaamsbeweging) en zorg ervoor dat je jezelf beloont 
wanneer je een van die doelen hebt gehaald. Dit zou 
je tot een actieplan kunnen ontwikkelen waarbij je je 
ook verzekert van de steun van zorgverleners, familie, 
vrienden of studie- en huisgenoten. Tot slot zou je de 
vooruitgang en de resultaten in een logboek kunnen 
bijhouden.

Q  Hoe kan ik mijn vrienden 
en familie inschakelen om mij 
bij mijn gezondere levensstijl te 
ondersteunen?
Ondersteuning is bij elke verandering van levensstijl 
van belang. Het is wellicht een goed idee om kritisch 
te zijn als het gaat om de keuze van personen aan wie 
je die steun vraagt. Probeer er in ieder geval mensen 
bij te betrekken die positief tegenover jouw plannen 
staan en die waardering hebben voor jouw nieuwe 
gezonde leefgewoonten. Als je bij een sportclub 
of fitnessgroep bent gegaan, kan een nieuwe 
vriendschap met iemand met dezelfde doelstellingen 
jullie motivatie bevorderen.
Als je familie niet meewerkt aan je pogingen om 
gezonder te leven – of je wellicht daarbij zelfs 
tegenwerkt – leg dan uit hoe belangrijk gezondheid 
voor jou is en dat ook hun gezondheid jou na aan het 
hart gaat. Het delen van gezamenlijke doelstellingen is 
leuk en werkt motiverend naar elkaar toe.
En wees proactief – spreek met een vriend of vriendin 
af om ‘s ochtends koffie te gaan drinken of een 
wandeling te maken om even bij te praten in plaats 
van ‘s avonds tot diep in de nacht uit te gaan. Leg dan 
ook uit dat dit een manier is om de symptomen van 
symptomen als gevolg van MS te verminderen.
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behandelplan voort te zetten of waarom het juist 
beter is om op een nieuwe therapie over te stappen. 
Een goede verstandhouding met de zorgverlener 
geeft jongvolwassenen het vertrouwen om ook zelf 
een oordeel te vormen over de effectiviteit van de 
huidige behandeling en om vervolgens de voor- en 
nadelen van een nieuwe methode af te wegen op 
basis van het ziekteverloop en informatie uit de 
media en van lotgenoten.

Een goede band met de zorgprofessionals, juiste 
informatie en reële verwachtingen over de behande-
ling zijn allemaal aspecten die een bijdrage leveren 
aan de therapietrouw. 

Kiezen voor een symptoom-
behandeling
Op welk moment er voor welk soort ziekte-
modificerende behandeling gekozen moet worden is 
uiteraard relevant. Maar voor veel jonge mensen met 
MS is goede informatie over symptoombehandeling 
ook van belang. Helaas laten veel MS-symptomen 
zich niet eenvoudig evalueren of beschrijven, en voor 
bepaalde symptomen zijn er nog geen effectieve 
behandelingen beschikbaar. In veel landen kunnen 
behandelingen die bepaalde symptomen bestrijden, 
maar die niet specifiek voor MS zijn goedgekeurd, 
daarnaast aanzienlijke kosten met zich meebrengen. 

Een andere factor bij symptoombehandeling is dat 
sommige medicatie bijwerkingen heeft die voor veel 
jonge mensen onaanvaardbaar zijn, met name als ze 
een belemmering voor de studie of het werk vormen. 
Bovendien kunnen door bepaalde symptoom-
behandelingen symptomen van MS juist weer erger 
worden. In dergelijke gevallen is een kritische 
evaluatie van de voor- en nadelen van belang. 
Daarom is altijd goede informatie vereist om een 
juiste beslissing voor behandeling te kunnen maken, 
evenals begeleiding door een ervaren MS-
zorgverlener om te zorgen dat jonge mensen met 
MS keuzes maken die aansluiten bij hun levensstijl 
en prioriteiten.

Aspecten van farmacologische
behandelingen voor jonge mensen met MS

Tegenwoordig is er een aantal uiteenlopende 
behandelopties voor mensen met MS, waaronder 
immunomodulerende therapieën, immunosuppres-
sieve therapieën en symptoombehandelingen. Met 
methoden die de ziekte kunnen veranderen (vaak 
als ziektemodificerende behandelingen aangeduid) 
wordt doorgaans in een zo vroeg mogelijk stadium 
begonnen om ontsteking te voorkomen en het 
axonale verlies te beperken. Dat betekent dat veel 
mensen al als jongvolwassene met de behandeling 
van MS beginnen.

Informatie verzamelen
Voor de meeste jonge mensen met MS vormt het 
internet in eerste instantie de belangrijkste bron van 
informatie over behandelopties. Hoewel er een grote 
hoeveelheid betrouwbare informatie beschikbaar is, 
wordt er ook veel informatie gegeven over behande-
lingen die erg overtuigend lijkt, maar waarvoor geen 
wetenschappelijk bewijs bestaat. Zorgverleners 
hebben de taak om de jonge MS-patiënt te 
ondersteunen bij het maken van een selectie uit alle 
informatie die over behandelingen beschikbaar is 
en om een uitgebreide toelichting te geven op de 
behandelopties waarvoor die informatie ontbreekt.

Gezamenlijke besluitvorming
Jonge mensen met MS moeten met hun zorg-
verleners communiceren om hun gevoelens, 
behoeften en verwachtingen van de behandeling 
duidelijk te maken. Aan de andere kant hebben 
zorgverleners de taak om jongvolwassenen de 
benodigde informatie te verschaffen over de risico’s 
en voordelen van de diverse behandelingen. Op 
basis van het beeld dat de zorgverlener krijgt van het 
verwachtingspatroon van de jonge MS-patiënt, 
moeten zij uiteindelijk samen tot een geschikte 
behandelkeuze komen. 

Wanneer er nieuwe therapieën ontwikkeld zijn, 
hebben zorgprofessionals de belangrijke taak om de 
verwachtingen omtrent de nieuwe behandeling toe 
te lichten en om jonge mensen inzicht te geven in de 
reden waarom het verstandig is om het bestaande 

Kitty Harrison, Internationale Organisatie van MS-verpleegkundigen, Utrecht
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benen rond  te lopen. Ik volg nog 
steeds dezelfde behandeling, maar 
ik weet niet of ik de komende zomer 
doorga met die injecties. Kan ik er 
iets aan doen om deze vervelende 
bijwerking te verminderen?
Reacties op de injectieplek zijn een veelvoorkomend 
probleem en kunnen een negatief effect hebben 
op het lichaamsbeeld van jonge mensen. Het 
rouleren van de injectieplekken en het gebruik van 
een auto-injector kunnen de reacties verminderen. 
Instructies en ondersteuning door een zorgverlener en 
schriftelijke of video-informatie over injectietechnieken 
kunnen eveneens nuttig zijn. Het overstappen op 
een andere behandeling kan wellicht tot minder 
huidreacties leiden, maar dit moet vooraf wel eerst 
met een neuroloog of MS-verpleegkundige worden 
besproken. Ook veel farmaceutische bedrijven 
verstrekken nuttige informatie over het minimaliseren 
van de bijwerkingen van de betreffende medicatie. 

Q  Elke keer als ik mijn MS-
medicatie heb genomen, word ik 
grieperig – ik heb dan geen zin om 
met vrienden te gaan stappen en als 
ik me zo voel, kost het moeite om 
naar college te gaan.
Tijdens de beginfase van een ziektemodificerende 
behandeling is het gebruikelijk dat er zich griepachtige 
symptomen voordoen, met name koorts. Het kan 
helpen om de timing van de injecties zodanig te 
plannen dat ze je sociale leven, werk of lesprogramma 
zo min mogelijk beïnvloeden en om paracetamol 
te slikken om die griepachtige symptomen te 
verminderen. 

Q  Ik heb op mijn armen en benen 
rode gezwollen plekken als gevolg 
van de injecties en ik schaamde me 
deze zomer om met blote armen of 
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Hoewel MS doorgaans beschouwd wordt als een 
ziekte die volwassenen treft, krijgt circa 3-5% van alle 
mensen met MS al als kind met de eerste klinische 
symptomen te maken. Aangezien artsen steeds meer 
ervaring krijgen in het herkennen en diagnosticeren van 
MS bij kinderen, richten onderzoekers steeds vaker 
de aandacht op de verschillen in kenmerken van de 
eerste manifestatie van MS bij kinderen vergeleken met 
volwassenen. Over het algemeen zit er bij kinderen 
met MS een relatief korte periode tussen het optreden 
van klinische symptomen van MS en blootstelling aan 
factoren van buitenaf die mogelijk kunnen bijdragen 
aan het krijgen van MS. Hierdoor kan een beter inzicht 
in het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop van MS 
worden verkregen door kinderen met MS gedurende 
een langere tijd te onderzoeken en te volgen.

Diagnosticeren van MS bij kinderen
Om de diagnose MS bij kinderen te kunnen stellen, 
moeten ontstekingen van het centrale zenuwstelsel 
aangetoond kunnen worden die zowel in tijd als locatie 
gescheiden zijn (d.w.z. ontstekingen op verschillende 
momenten op verschillende plaatsen in het het centrale 
zenuwstelsel).
 
Het is noodzakelijk om allereerst uit te sluiten dat er 
sprake is van andere aandoeningen die gelijkenissen 
vertonen met MS (zoals lupus, ontstekingen van de 
kleine bloedvaten, Neuromyelitis Optica (NMO), Acute 
Disseminated Encephalomyelitis (ADEM), infecties of 
stofwisselingsstoornissen). Bij kinderen die aanvallen 
hebben die lijken op encefalopathie en waarbij vanaf 
de eerste symptomen sprake lijkt te zijn van een pro-
gressief verloop, wanneer er aanwijzingen zijn dat het 
perifere zenuwstelsel een rol speelt of bij symptomen 
als aanhoudende koorts, hoofdpijn, orgaandisfuncties 
of ernstige psychiatrische klachten moet de diagnose 
MS overwogen worden.

Het stellen van de diagnose MS bij kinderen kan 
ingewikkeld zijn, omdat subtiele neurologische 
symptomen bij jonge kinderen vaak lastig zijn vast te 
stellen. Zo kan het voor kinderen, vergeleken met 
volwassenen, vaak moeilijk zijn om gevoelsstoornissen 
of visuele symptomen te beschrijven. Dergelijke 

symptomen vallen de ouders of verzorgers vaak pas 
op wanneer ze ernstiger van aard zijn of het dagelijks 
functioneren van het kind beïnvloeden. 

Hoewel ADEM klinisch gezien een duidelijk ander 
beeld geeft dan MS, is het soms toch moeilijk om bij 
jonge kinderen een onderscheid tussen deze twee 
aandoeningen te maken. ADEM is een acute 
demyeliniserende gebeurtenis die in de meeste 
gevallen eenmalig optreedt en zich meestal voordoet 
na een ziekte of vaccinatie. ADEM wordt klinisch 
gezien gekenmerkt door veel neurologische symptomen,
encefalopathie en grote, diffuse laesies op een MRI. 
Hoewel circa 5-18% van de kinderen met ADEM 
uiteindelijk MS ontwikkelen, moeten er eerst nog twee 
periodes van klachten door demyelinisatie hebben 
plaatsgevonden die niet het gevolg van ADEM zijn, 
voordat zij aan de diagnostische criteria voor MS voldoen.

Wat weten we tot nu toe over kinder-
MS? 
Meer dan 98% van de kinderen met MS heeft de 
relapsing-remitting variant die gekenmerkt wordt door 
herhaalde schubs. Het schubpercentage in de eerste 
paar jaar na de eerste symptomen is bij kinderen met 
MS hoger dan bij volwassenen. Meer dan 75% van de 
kinderen krijgt een tweede periode van klachten door 
demyelinisatie binnen één jaar na de eerste aanval. 

Hoewel kinderen meer aanvallen krijgen, herstellen ze 
hier meestal heel goed van. Een opeenstapeling van 
fysieke beperkingen die geen verband houdt met 
schubs (secundair-progressieve MS) doet zich bij 
kinderen zelden voor. Er is echter wel gevonden dat 
een dergelijke opeenstapeling zich bij 50% van de 
kinderen met MS na ongeveer 20 jaar ontwikkelt. 
Hoewel 20 jaar een lange periode lijkt voordat (fysieke) 
beperkingen zich voordoen, zijn kinderen met MS in 
het algemeen aanzienlijk jonger op het moment dat zij 
die fysieke beperkingen ervaren ten opzichte van men-
sen bij wie MS zich pas manifesteert als ze 
volwassen zijn. Kinder-MS komt in de leeftijd na twaalf 
jaar vaker voor bij meisjes, maar bij jongere kinderen is 
het percentage jongens en meisjes gelijk. De MRI-
kenmerken van MS bij kinderen verschillen van de 

Kinderen met MS
Sona Narula, Amy Waldman en Brenda Banwell, kinderziekenhuis van 
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
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laesies bij volwassenen. Bij kinderen bij wie de MS zich 
vóór het twaalfde levensjaar heeft gemanifesteerd, zijn 
op een MRI-scan doorgaans diffuse laesies te zien 
die ook weer kunnen verdwijnen. Wanneer kinderen 
opgroeien, komen kenmerken van de laesies meer 
overeen met patronen die typerend zijn voor mensen 
bij wie de diagnose MS op volwassen leeftijd is gesteld. 
Daarnaast zijn er bij kinder-MS vaak meer laesies in de 
hersenstam en in gebieden in de kleine hersenen dan 
doorgaans bij volwassenen worden aangetroffen. Tot 
slot zijn de resultaten van onderzoek naar hersenvocht 
voor kinderen anders dan voor volwassenen, wat te 
maken kan hebben met het afweersysteem dat bij 
kinderen nog in ontwikkeling is. 

Meer dan de helft van de kinderen met MS heeft bin-
nen een paar jaar na de diagnose last van aanzienlijke 
vermoeidheid, depressies en cognitieve beperkingen. 
Aangezien deze problemen van invloed kunnen zijn op 
de schoolprestaties en de kwaliteit van leven, is het 
belangrijk om ze grondig te evalueren, te monitoren en 
te behandelen. Daarnaast moet er voor extra 
begeleiding op school worden gezorgd.

Wat weten wij nog niet? 
Er bestaan inmiddels meerdere behandelingen voor 
het verminderen van het aantal schubs in relapsing-
remitting MS bij volwassenen. Tot op heden zijn er nog 
geen gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd naar 
dergelijke behandelingen voor kinder-MS. Alle 
gegevens over de werking en de veiligheid voor 
kinderen is afkomstig van retrospectieve studies, 
open-label-observatiestudies en rapportages over 
individuele gevallen.

Gezien de brede acceptatie van de huidige ziekte-
modificerende behandelingen voor relapsing-remitting 
MS bij volwassenen, lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog
grootschalige klinische onderzoeken naar de betreffende 

middelen bij kinderen met MS uitgevoerd zullen wor-
den. Het klinisch testen van nieuwe middelen is echter 
verplicht gesteld door het Europees Geneesmiddelen-
bureau en het Amerikaanse Federal Drug Agency. Op 
dit moment wordt overwogen om onderzoeken naar 
die middelen bij kinderen uit te voeren.

Aangezien vermoeidheid en cognitieve beperkingen 
veelvuldig voorkomen bij kinderen met MS, worden nu 
ook behandelingen voor kinderen ontwikkeld en getest. 
Deze zijn onder andere gericht op cognitieve revalidatie 
en programma’s om de vermoeidheid, het stemmings-
beeld en uiteindelijk de levenskwaliteit te verbeteren. 

Nu er steeds meer kinderen met MS worden 
gediagnosticeerd, moet meer aandacht uitgaan 
naar multidisciplinaire behoeften die er in bij kinderen 
bestaan. Omdat kinderen door vermoeidheid niet alle 
lessen op school kunnen volgen of omdat mobiliteits-
problemen het voor kinderen lastig kunnen maken om 
door drukke schoolgangen te lopen, moet er bijvoor-
beeld met scholen worden besproken over mogelijke 
ondersteuning voor deze kinderen. Daarnaast dienen 
er voor elk kind op maat gemaakte lesprogramma’s te 
worden ontwikkeld.

Naast de werkzaamheid van MS-medicatie is therapie-
trouw een andere belangrijke factor die van invloed kan 
zijn op het effect van de behandeling van kinderen met 
MS. Dat betekent dat zowel de ouders als de kinderen 
begeleid moeten worden bij het accepteren van de 
diagnose. Indien preventieve medicatie wordt voor-
geschreven, is het belangrijk om de noodzaak van een 
dergelijke behandeling te onderstrepen. Bovendien is 
ondersteuning door lot- en leeftijdsgenoten essentieel 
aangezien dit zowel de therapietrouw als de levens-
kwaliteit kan verbeteren.

Tot slot moet opgemerkt worden dat MS bij kinderen 
een zeldzame aandoening is. Om kwalitatief hoogwaar-
dige behandelpannen te ontwikkelen, om de veiligheid 
en het effectief toepassen van nieuwe behandelin-
gen voor kinderen met MS te garanderen en om het 
ontstaan  en afweerreacties die kenmerkend zijn voor 
kinder-MS nader te bestuderen, is een goede samen-
werking tussen artsen en onderzoekers noodzakelijk.

De door de MSIF ondersteunde International Pediatric 
Multiple Sclerosis Study Group (www.ipmssg.org), die 
meer dan 150 leden in 40 landen telt, streeft ernaar om 
een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van die 
doelstellingen.
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Jonge mensen uit Maleisië en 
Canada vertellen over MS
Keshvinder, Maleisië
Ik ben 35 jaar en van Sikh-afkomst. Ik woon in een 
flat in Subang Jaya, Maleisië, samen met mijn man 
en zoon. Ik werkte vijf jaar als stewardess bij Malaysia 
Airlines toen ik de diagnose MS kreeg en mijn werk-
gever me vroeg om te vertrekken. De afgelopen zeven 
jaar heb ik veel gebeden en mijn zoon opgevoed.

Ik merkte de symptomen voor het eerst tijdens mijn 
werk een week na mijn huwelijk. Ik had pijn in mijn 
rug, een zwaar linkerbeen, een tintelend gevoel 
in mijn armen en benen, gevoelloosheid en even-
wichtstoornissen. Tegen de tijd dat ik thuis kwam, kon 
ik nauwelijks meer lopen. Na een MRI en drie infusen 
met methylprednisolon, voelde ik me beter, maar ik 
ben nooit meer de oude geworden. Mijn been bleef 
gevoelloos. De diagnose MS werd in 2004 gesteld, 
ik was 27, toen de symptomen weer terugkwamen – 
er is weer een MRI gemaakt en er werd een nieuwe 
laesie aangetroffen. Toentertijd maakte ik mij daar niet 
zo druk om. Ik ging er altijd vanuit dat ik helemaal zou 
opknappen, maar ik was te naïef bleek achteraf. Mijn 
man en ik spraken er ook met niemand over en we 
hebben het zelfs niet aan onze families verteld.

Sinds mijn diagnose heb ik minimaal twee aanvallen 
per jaar. Ik herstel wel steeds, maar ik word nooit 

helemaal de oude. Ik kan niet meer dansen (mijn 
grote passie) en sinds 2011 zit ik in een rolstoel en 
ben ik vrijwel verlamd vanaf mijn middel tot mijn 
voeten. Ik ben een tijd heel kwaad geweest omdat 
ik de ziekte niet serieus heb genomen, maar op dit 
moment ben ik trots op mijn onafhankelijkheid. Ik kan 
mijzelf aankleden, kan zelf vanuit de stoel in mijn bed 
komen, ik kan koken en mijn zoon onder de douche 
doen – eigenlijk kan ik alles wat ik thuis moet kunnen 
doen.

In de loop der jaren heeft MS veel druk op mijn 
huwelijk gelegd. We hebben bijvoorbeeld al een hele 
tijd geen seks meer, ook al niet in de periode voordat 
ik in de rolstoel zat, Mijn man helpt mij weliswaar nog 
steeds op een praktische manier, maar ik mis zijn 
emotionele steun.  

Mij zoon is heel actief en ik vind het frustrerend dat ik 
niet met hem kan rondrennen, of zwemmen of 
sporten. Gelukkig heb ik God als mijn belangrijkste 
steun en toeverlaat.

De grootste problemen voor mensen met MS in 
Maleisië zijn de acceptatie van de ziekte en het beeld 
dat andere mensen van je hebben. Zij denken dat we 
lui zijn en excuses zoeken. Bovendien zijn de meeste 
locaties hier niet rolstoelvriendelijk – iemand in een 
rolstoel wordt gezien als een soort buitenaards 
wezen. Steun van mijn familie en vrienden is dan ook 
heel belangrijk en het is goed om bij organisaties 
als de MS-vereniging van Maleisië betrokken te zijn 
(www.msmalaysia.com.my). Mensen met MS kunnen 
elkaar zo ontmoeten en hun gevoelens delen.

Mijn advies aan mensen met MS is om zo snel 
mogelijk medische hulp te zoeken. Een groot 
probleem in Maleisië is dat mensen eerder naar een 
bomoh (een “medicijnman”) gaan dan naar een arts 
omdat ze denken dat ze het slachtoffer zijn geworden 
van zwarte magie. Daarnaast mogen we niet vergeten 
dat we door die MS alleen maar een komma, en geen 
punt achter ons leven zetten. Laat je nergens door 
ontmoedigen en door niets weerhouden, blijf positief 
en gelukkig en vertrouw op God.
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Als tiener had ik het gevoel 
dat niemand mij begreep of 
ook maar het flauwste idee 
had van wat ik doormaakte. 
Ik was verward en voelde me 
totaal waardeloos. Als je MS 
hebt, is dat zwaar, maar als je 
als tiener te horen krijgt dat je 
MS hebt, is dat extra zwaar, 
omdat je geen idee hebt 
wat je moet doen – bij MS 
zat geen handleiding hoe je 
ermee om moet gaan. Soms 
wilde ik niet eens met mijn vrienden uitgaan, omdat ik 
dacht dat ze me als ballast zouden zien. Kinderen zouden 
geen MS mogen krijgen. Het is zo ontzettend moeilijk om 
naar school te gaan met allemaal gezonde kinderen om 
je heen terwijl je zelf ziek bent. Gelukkig kan ik elke zomer 
naar het MS-zomerkamp dat georganiseerd wordt door 
de Canadese MS-vereniging (www.mssociety.ca/camp). 
Daar kom ik tieners tegen die ook MS hebben – zij zijn 
een soort tweede familie voor me geworden.

“Haal een keer diep adem; jij hebt MS, maar MS heeft jou 
niet.” Dat is een van de dingen die ik tegen mezelf zeg als 
er negatieve gevoelens dreigen op te komen. Ik heb me 
veel dagen en nachten depressief gevoeld, maar op een 
gegeven moment drong het tot me door dat mijn situatie 
niet beter wordt als ik negatief of verdrietig ben. Dan kom  
je erachter dat het dus ook geen zin heeft om je er druk 
over te maken. Maar ja, hoe maak je je nou niet druk over 
het feit dat je deze ziekte hebt? Ik zal je vertellen wat mij 
daarbij heeft geholpen. Dat is mijn levensmotto: F.U.MS 
(f*ck you multiple sclerosis). Ik breng veel tijd door met 
mijn vrienden en we proberen zo veel mogelijk plezier te 
maken, maar als ik negatieve gedachten voel opkomen, 
blijf ik in mijn hoofd telkens maar weer “F.U.MS” herhalen.

Ik probeer ook zo goed mogelijk mijn medicatie te nemen. 
En ik ga sinds kort naar de sportschool en probeer 
gezond te eten. Tegen iemand die net de diagnose MS te 
horen heeft gekregen, zou ik willen zeggen: geef het niet 
op! Het is verschrikkelijk balen natuurlijk, maar jij kunt het 
aan. Je hebt nooit om MS gevraagd, dus moet je je er 
ook nooit voor schamen of je zelfvertrouwen erdoor laten 
aantasten. Aanvaard je situatie, hoe moeilijk dat soms 
ook is, zodat niemand die situatie ooit tegen je zal kunnen 
gebruiken. Tot slot kan ik alle kinderen en tieners met 
MS echt aanraden om aan de MS-zomerkampen mee 
te doen. Het is geweldig om op te kunnen trekken met 
kinderen en jongeren in dezelfde situatie en ik heb daar 
zelf ontzettend veel aan gehad.

Adam, Canada
Ik ben de jongste van vijf kinderen. Ik ben geboren en 
getogen in Mississauga, Ontario, Canada en ik ben gek 
op mijn stad. Ik woon bij mijn ouders en ik ga in de winter 
terug naar de universiteit, dus op dit moment zoek ik 
een baantje voor de zomer en hang ik wat rond met mijn 
vrienden hier.

Toen ik 16 was, is bij mij de diagnose MS vastgesteld 
(ik ben nu 20) en mijn belangrijkste symptomen zijn 
evenwichtsproblemen, vermoeidheid, een trilling in mijn 
handen en slappe benen. Van al mijn symptomen vormen 
de evenwichtsstoornis en de slappe benen het grootste 
probleem. Op een goede dag kan ik bijvoorbeeld amper 
vijftien minuten lopen, en op een slechte dag maar vijf 
tot tien minuten. Door mijn symptomen loop ik als een 
soort dronkenman, terwijl ik helemaal geen alcohol drink. 
Gewoon om lachen, denk ik dan maar.
Geloof het of niet, maar in eerste instantie was ik niet echt 
geschrokken van de diagnose. Ik ben een echte optimist, 
dus toen lopen heel moeilijk werd, zei ik tegen mezelf: 
“Straks kan je weer gewoon normaal lopen, maak je niet 
druk.” Pas later begon ik te beseffen dat ik hier voor de 
rest van mijn leven aan vastzit. Mezelf elke dag een injec-
tie geven, MRI’s laten maken, leven met mijn symptomen 
en terugkerende schubs: uiteindelijk is de ernst van de 
situatie wel degelijk tot me doorgedrongen. 

Eén ding waar ik in ieder geval heel dankbaar voor ben, 
zijn mijn familie en vrienden. Zij hebben vanaf het allereer-
ste begin voor mij klaargestaan en steunen me altijd wan-
neer ik dat nodig heb. Zelfs mijn manier van lopen is geen 
probleem – mijn vrienden begrijpen het wanneer ik even 
moet rusten en komen er dan gewoon gezellig bij zitten.

MS heeft mijn leven compleet overhoop gehaald. Ik 
speelde heel veel basketbal en football met mijn 
vrienden, maar door mijn MS kan ik dat niet meer doen 
zoals ik dat gewend was. Soms ben ik te laat voor een les 
omdat ik zo langzaam loop, maar mijn docenten heb-
ben daar gelukkig begrip voor. Door mijn vermoeidheid 
en slappe benen kan ik niet meer naar feestjes of disco’s 
met mijn vrienden en dat mis ik wel heel erg. Voordat ik 
aan een relatie begin, zal ik diegene absoluut eerst over 
mijn MS vertellen. Mensen die ertoe doen, zullen die MS 
niet vervelend vinden, en degenen die het wel vervelend 
vinden, doen er niet toe. Als ik gezond probeer te blijven, 
een hechte kring van mensen om me heen heb die mij 
steunen en ervoor zorg dat MS mij er niet onder krijgt, 
dan kan ik gelukkig zijn. En wat de toekomst betreft, hoop 
ik in ieder geval ook ooit mijn eigen bedrijf of een mooie 
baan te hebben.
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Duitse MS-vereniging
In de verschillende regio’s in Duitsland worden 
veel programma’s voor jonge mensen met MS 
aangeboden, inclusief discussiegroepen, workshops, 
voorlichtingsbijeenkomsten, vakantiekampen (contact: 
www.u30-camp.de) en websites 
(www.kinder-und-ms.de). Er is ook een Duits 
sprekende internationale MS-gemeenschap op 
Facebook met ongeveer 450 leden: https://www.
facebook.com/groups/wir.haben.die.kraft.
(contact: DMSG, Bundesverband e.V.; Gabriele 
Seestaedt, email: dmsg@dmsg.de)

Zwitserse MS-vereniging
Jaarlijks MS-jongerencongres
In 2012 heeft de Zwitserse MS-vereniging voor de 
eerste keer een MS-jongerencongres georganiseerd (in 
Zürich) dat in de toekomst jaarlijks zal plaatsvinden. Dit 
congres is bedoeld voor jonge mensen met MS en hun 
mantelzorgers. Het biedt een platform voor discussies 
en workshops en er worden lezingen door deskundigen
 verzorgd. Jonge mensen met MS hebben zo de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en meningen en 
ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen zij 
suggesties aan de MS-vereniging voorleggen voor 
toekomstige programma’s en diensten. (contact: 
Kathryn Schneider, kschneider@multiplesklerose.ch)

MS-organisaties steunen overal ter 
wereld jonge mensen met MS
Canadese MS-vereniging
Someonelikeme.ca en Commemoi.ca zijn unieke 
websites met blogs, informatie, forums en inspire-
rende verhalen van jonge mensen met MS. Veel jong-
volwassenen geven aan dat ze zich erg alleen hebben 
gevoeld nadat zijzelf of een van hun familieleden met 
MS was gediagnosticeerd. Someonelikeme en 
Commemoi spelen in op die behoefte aan contact 
door het creëren van een gemeenschap van mensen 
die de problematiek begrijpen en hun eigen ervaring 
en bemoedigende woorden met elkaar willen delen. 
Wij nodigen jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar 
over de hele wereld uit de websites te bezoeken om 
steun en inspiratie te geven en te krijgen.
Het MS-zomerkamp biedt kinderen en jongeren met 
MS (van 8 tot 21 jaar) de mogelijkheid om een week 
vol plezier en avontuur te beleven (zie onderstaande 
foto) terwijl ze tegelijkertijd de stress die gepaard gaat 
met MS even kunnen vergeten. Deelnemers komen 
ook in contact met oudere lotgenoten die ondanks 
hun MS hun dromen hebben waargemaakt. Een van 
de deelnemers zei het volgende over het zomerkamp: 
“Tijdens het kamp voel ik me op mijn gemak en ervaar 
ik dat ik niet alleen sta met mijn ziekte. Deze ene 
week MS-zomerkamp maakt in mijn leven een enorm 
verschil!” (contact: kidsandteenscamp@mssociety.ca 
of www.mssociety.ca/camp)

24
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Noorse MS Society
Voor gezinnen met een kind met MS: Deze jaar-
lijkse bijeenkomst van drie tot vier dagen is bedoeld 
om kinderen en jonge mensen met MS en hun familie 
de kans te geven elkaar te ontmoeten en met andere 
families te netwerken. Via informatie, spelletjes en 
sociale activiteiten geven wij families aanknopings-
punten om in het dagelijks leven met MS om te gaan. 
(contact: Gurli Vagner, gurli@ms.no) 
Lokale bijeenkomsten voor jonge mensen: Jonge 
mensen uit uiteenlopende MS-afdelingen worden drie 
keer per jaar uitgenodigd om met andere jongeren 
kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Met die 
kennis kunnen zij vervolgens jonge mensen van hun 
lokale afdeling van advies voorzien. (contact: Bjørn-
Anders Foss Iversen, bafi@ms.no) 

Spaanse MS-vereniging:
Vereniging van Salamanca: “Frisse Lucht”
De bedoeling van dit programma is in te spelen op 
de behoeften van mensen tussen de 18 en 40 jaar 
met MS. Het biedt de mogelijkheid om in contact te 
komen met andere mensen met MS, om kennis te 
verzamelen over MS en over de beste manier om met 
de ziekte om te gaan. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om problemen en twijfels met elkaar of 
met deskundigen te delen. (contact: Estafania 
M. Caselles, info@adem.org)
Vereniging van Jaén, Virgen del Carmen: Bijeen-
komsten voor jonge mensen met MS
Deze supportgroep biedt jongeren met MS de kans 
om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te 
wisselen en samen te ontspannen. (contact: Marcos 
David Cabrera Barranco, jongerenvertegenwoordiger 
in het bestuur van AJDEM, ajdem.joven@gmail.com)

Italiaanse MS-vereniging
Nationale conferentie van jongeren met MS 
Sinds 2009 komen op dit tweedaagse congres 250 
jonge mensen bij elkaar om niet alleen onderzoeks-
resultaten, behandelingen en het omgaan met MS te 
bespreken, maar ook andere kwesties die belangrijk 
zijn voor jonge mensen met MS. Bij de voorbereidin-
gen van het evenement is ook een aantal jongeren 
betrokken. De conferentie bestaat onder andere uit 
vraag- en antwoordsessies met toponderzoekers en 
-artsen op MS-gebied en discussiegroepen over 
onderwerpen als een gezin stichten, openheid over 
MS op je werk en rechten en ondersteuningsmoge-
lijkheden. Voor veel jonge mensen is het bijwonen van 
de conferentie hun eerste kans om andere mensen 
met MS te ontmoeten en betrokken te raken bij de 
MS-vereniging. (contact: Silvia.Traversa@aism.it)

Shift.ms is een wereldwijde gemeenschap van jonge, 
vriendelijke en positieve mensen met MS. Leden 
kunnen via de website ervaringen uitwisselen en 
elkaar ondersteunen. Shift.ms is van mening dat MS 
niet betekent dat je je ambities moet opgeven, maar 
dat je alleen een andere 
manier moet bedenken om ze 
te realiseren. Kijk voor meer 
informatie op www.shift.ms 
en word lid!

MS Ierland organiseert activiteiten om jonge mensen 
met MS te ondersteunen en hen nieuwe mogelijkheden 
te bieden om met elkaar in contact te komen, zoals 
voorlichtingsavonden voor mensen die onlangs de 
diagnose MS hebben gehad en die meer willen weten 
over maatschappelijke/overheidsondersteuning, over 
counselingdiensten en over de rol van de regionale 
gemeenschap; een informele groep georganiseerd 
door jongeren in Dublin (www.meetup.com/Dublin-
Multiple-Sclerosis-Group); een sociale contactgroep 
voor jonge mensen in Cork en een programma gericht 
op fysiotherapie, yoga en lichaamsbeweging  (contact: 
www.ms-society.ie of info@ms-society.ie)
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Resultaten van de enquête onder 
jongeren met MS

De deelnemers kwamen uit meer dan 100 landen 
en bestonden voor drie kwart uit vrouwen. De 
leeftijdsverdeling is weergegeven in grafiek 1. De 
meeste deelnemers hebben tussen hun 21e en  
30e jaar te horen gekregen dat ze MS hadden en 
67% had relapsing-remitting MS (3% progressieve-
relapsing MS, 4% primair- progressieve MS, 7% 
secundair-progressieve MS en 19% had “overig” of 
“weet niet” ingevuld.)

Deel 2 van de enquête bestond uit uitspraken over 
het leven met MS. De deelnemers werd gevraagd 
om het antwoord te kiezen dat het meest op hen 
van toepassing was. Het grootste gedeelte van 
de reacties was tamelijk positief. Bij de uitspraak 
“Vanwege mijn MS probeer ik vrienden of familie te 
mijden” gaf de meerderheid (53%) “nooit” aan (37% 
zei “soms”, 8% “vaak” en 1% “altijd”). 84% gaf aan 
dat de uitspraak “Al mijn vrienden weten dat ik MS 
heb” waar of gedeeltelijk waar was. Bij de uitspraak 
“MS weerhoudt mij ervan om de dingen te doen 
die ik wil doen” gaf de meerderheid (55%) aan dat 
dit “soms” het geval was. Tegelijkertijd werd erkend 
dat de ziekte ook een belasting vormt. Zo zei 60% 

Meer dan 4.600 mensen van over de hele wereld hebben deelgenomen aan de 
online-enquête van MS in focus over het leven van jongeren met MS.

bijvoorbeeld “soms” kwaad te zijn vanwege zijn of 
haar MS.

Uit deel 3 over de effecten van MS en punten 
van zorg blijkt dat de mate van bezorgdheid 
gelijkmatiger verdeeld lijkt te zijn als het gaat om de 
impact van MS op familie en vrienden, recreatieve 
activiteiten en zelfbeeld, maar dat de score naar 
“zeer bezorgd” verschuift voor de toekomstige of 
huidige partner, voor school/universiteit/werk, voor 
de toekomstverwachtingen en voor de geestelijke 
gezondheid. Laatstgenoemde gebieden moeten 
dan ook speciale aandacht krijgen bij educatieve 
interventies en de MS-dienstverlening. In het 
algemeen gaf de meerderheid van de deelnemers 
aan dat MS een effect van 3 had op hun dagelijks 
leven, op een schaal van 1 (“geen effect”) tot 5 (“groot 
effect”) (zie grafiek 2).

1 2 3 4 5

Grafiek 2: Effect van MS op het dagelijks leven

“Ik doe alles zelf, maar ik krijg 
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Grafiek 1: leeftijd van de respondenten
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Meer dan de helft van de deelnemers gaf te kennen 
geen hulp nodig te hebben in het dagelijks leven (zie 
grafiek 3). Voor degenen die wel steun nodig hebben, 
is de familie de primaire ondersteuningsbron, terwijl 
vrienden ook hulp bieden op het werk of op school en 
tevens voor emotionele steun zorgen. 

Dit resultaat onderstreept nog eens hoe belangrijk 
het is om de consequenties van MS voor het gezin 
te evalueren, inclusief de vraag wat er gaat gebeuren 
indien het gezin die steun in de toekomst niet langer 
kan geven.

De deelnemers waren geïnteresseerd in informatie 
over een aantal onderwerpen, met name 
behandelingsmogelijkheden (21%) en het handhaven 
van een gezonde levensstijl (voeding, beweging 
e.d. - 19%). Daarnaast bleek dat zij van meerdere 
informatiebronnen gebruik maken, met name internet 
(25%) en artsen/verpleegkundigen (22%). 

De vraag wat de drie belangrijkste kwesties waren 
voor jonge mensen in hun land, leverde het volgende 
resultaat op: de mogelijkheid om te blijven werken 
of de opleiding af te maken, onafhankelijk zijn en het 
algemene beeld dat er van MS bestaat (zie grafiek 4).

ja
soms
nee

52%
38%

10%

Grafiek 3: Heb je hulp nodig om je dagelijks 
leven te kunnen leiden?

Grafiek 4: Wat zijn de drie belangrijkste kwesties voor jonge mensen met MS in jouw land?
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