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Op het moment dat ik dit schrijf ben ik bij mijn dochter in Amerika. 
Ik ben er als oppas opa van mijn eerste kleinzoon.
Er valt veel over dit bezoek te vertellen, meer dan ik in dit voorwoord kwijt kan. 
Daarom zomaar wat dingen die mij zijn opgevallen. 

Mijn kleinzoon moest voor een paar kleine controles naar het ziekenhuis en zo heb ik 
een beetje kunnen meemaken hoe de gezondheidszorg  daar werkt. Van wat ik gezien 
heb werd ik niet echt vrolijk. Artsen in Amerika kunnen totaal niet communiceren, stellen 
zich niet voor, vragen enkele dingen, doen voorstel voor vervolgonderzoek bij een 
andere specialist en zijn binnen 5 minuten weer weg, voordat je ook maar een vraag 
hebt kunnen stellen. Dit heb ik meerdere keren mee mogen maken.

Ook is de angst voor claims van patiënten groot bij vermeende medische fouten of 
vermeende onachtzaamheid. Dit leidt ertoe dat je voor het minste of geringste wordt 
doorgestuurd naar een ander specialisme, indien maar een vermoeden bestaat 
dat er iets aan de hand kan zijn, wat niet het eigen vakgebied van een arts is. De 
gezondheidszorg is o.a. daardoor ook heel erg duur. Ik kan moeilijk beweren, dat 
dit geldt voor alle staten in Amerika en alle ziekenhuizen, maar het is wel wat ik heb 
mogen zien in Tennessee en in het bijzonder Nashville. Maar het is ook een prachtig 
land. Ik ben o.a. in de Smoky Mountains geweest, een prachtig Nationaal Park, waar 
je in de vrije natuur zwarte beren tegen kunt komen. Indrukwekkende watervallen en 
prachtige vergezichten.

Amerikanen zijn over het algemeen heel vriendelijk en joviaal. Ze spreken je gemakkelijk 
aan op straat of in winkels, vinden het “awesome and nice” als je vertelt dat je uit 
Nederland komt.  Maar ik had wel het gevoel, dat ze je vergeten waren op het moment 
dat ze zich omdraaien. Dat neemt niet weg dat ik de meeste Amerikanen als prettig 
in de omgang heb ervaren. Er valt nog veel meer te vertellen, maar dat voert in dit 
voorwoord te ver. Ik wens eenieder een hele fijne zomer toe in de temperatuur die u 
het beste verdraagt.

Hans Brandsma, coördinator 
MSVN afdeling Fryslân
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Na een toch wel erg warme week is het nu weer fris. Hollen of stilstaan. 

Zelf ben ik wel blij als het wat minder warm is want m’n MS reageert 

behoorlijk op die warmte. Gelukkig heeft niet iedereen hier last van en is 

het in ons landje toch nooit heel lang heel warm. De natuur is wel weer 

heel mooi in het voorjaar. En voor mooie plaatjes hoef je niet eens ver weg.

Van de secretaris

We hebben 16 april weer een mooie 
voorjaarsbijeenkomst gehad. De opkomst is 
weleens groter geweest maar de workshops 
waren een groot succes. Ik heb veel positieve 
geluiden gehoord en mooie kunstwerken zien 
ontstaan. Ook de workshop fotograferen was, 
ondanks dat het door de regen binnen moest, 
erg geslaagd. Een fijne ochtend om op terug 
te kijken. De volgende opdracht voor ons als 
werkgroep is het bedenken en organiseren van 
de najaarsbijeenkomst. Dit lijkt zoals altijd nog 
ver weg maar ook hier moeten we weer op tijd 
mee beginnen.

De sponsorgroep is de afgelopen tijd vooral 
druk geweest met het Benefietconcert op Wereld 
MS dag op 25 mei. Als deze nieuwsbrief op 
jullie deurmat ligt hebben we dat ook al weer 
achter de rug. Hopelijk een mooie avond en een 
aanvulling op de financiën. 
Daarnaast hadden we, om de begroting dit jaar 
sluitend te krijgen, een subsidie aangevraagd bij 
Stichting Diaconessenhuis. Deze is toegekend 
waardoor we in ieder geval dit jaar weer alle 
geplande activiteiten kunnen uitvoeren. Wij zijn 
de stichting zeer erkentelijk dat zij ons financieel 
steunen om het jaar 2016 financieel rond te 
krijgen.

De thema-avonden in het MCL zijn in mei weer 
afgerond. Weer een 5-tal zeer informatieve 
avonden voor mensen met een recente diagnose 

MS met partners. We gaan dit najaar een extra serie 
organiseren omdat er erg veel mensen niet geplaatst 
konden worden. De avonden worden bewust aan een 
niet te grote groep gegeven omdat ook de interactie 
binnen de groep heel belangrijk is. Het is vaak de eerste 
keer dat mensen met een recente diagnose MS in contact 
komen met elkaar.

De jongeren contactgroep is op dit moment bezig om 
een activiteit te organiseren voor alle jongeren met MS 
in de Noordelijke provincies. De dag in Aqua Zoo was 
een groot succes maar is ondertussen alweer bijna 2 jaar 
geleden. De jongeren richten zich op de groep die met 
name in dezelfde levensfase zit: vaak nog drukke banen 
en kleine kinderen. 

In onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter hebben 
we ook weer een nieuwe vrijwilliger gevonden. Danielle 
Postmus gaat voor ons de sociale media (Facebook 
en Twitter) beheren. Wie bevriend is met onze 
Facebookpagina heeft al allerlei nieuwtjes van haar hand 
langs zien komen. We zijn te vinden op Facebook onder 
“Multiple Sclerose-Fryslân”.

Ellen Douma heeft nu al een poosje meegedraaid in de 
werkgroep en besloten dat ze hier mee door wil gaan. 
Ook maakt ze deel uit van de sponsor werkgroep. 
We zijn met beiden erg blij en wensen de dames veel 
succes en plezier.

Iedereen een fijne zomer en tot de volgende nieuwsbrief…
Margreet Snijder
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MS en hoe nu verder?
Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. 
Helaas is er nog geen behandeling die deze ziekte kan genezen. Multiple sclerose (MS) is de meest 
frequente oorzaak van invaliditeit onder jongvolwassenen in de westerse wereld. De ziekte komt 
tweeënhalf keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. MS treft vooral jonge mensen tussen 20 
en 50 jaar. Omdat revalidatiegeneeskunde vooral de gevolgen van een ziekte behandelt, door zich 
vooral te richten op het functioneren van de persoon in zijn of haar omgeving, is het goed om deze 
mogelijkheden nog eens onder de aandacht te brengen.

Wat is Revalidatiegeneeskunde?

Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme, dat zich bezighoudt met vooral het behandelen van de 

gevolgen van een ziekte, ongeval of aangeboren afwijking(en). De kern van ons vak is vooral de problematiek 

van houding- en bewegingsapparaat en de besturing daarvan. Neurologische ziekten horen daarmee tot de 

belangrijkste doelgroep van de revalidatiearts en het revalidatieteam.

Revalideren kan op veel plaatsen, het revalidatieteam in de revalidatiegeneeskunde is of in een van de 

ziekenhuizen, of in het revalidatiecentrum gelokaliseerd. In alle Friese ziekenhuizen en het revalidatiecentrum 

in Beetsterzwaag werken revalidatieartsen met een revalidatieteam. 

Dr. Gerlof Balk (links) samen met een arts in opleiding. Behandeling van spasmen bij een CVA-patiënt.
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Wanneer is revalidatie behandeling bij MS zinvol?

Behandeling van de ziekte zelf, bijvoorbeeld met medicijnen die de ziekte vertragen of de “Schubs” verminderen, 

gebeurt via de neuroloog en de MS-verpleegkundige. Verwijzing naar de revalidatiearts is zinvol wanneer 

diagnostiek of behandeling op het niveau van het functioneren nodig is. In het kort komt het erop neer, dat je 

aan een verwijzing kunt denken wanneer er problemen in het dagelijks functioneren dreigen te komen of al 

aanwezig zijn.

Wanneer de diagnose kortgeleden gesteld is, zijn er meestal vragen op het vlak van hoe de ziekte het beste te 

behandelen is, bijvoorbeeld door medicijnen. Maar ook de gevolgen kunnen reden zijn voor een behandeling 

of begeleiding. “Hoe zit het met het werk”, of “wat kan en mag ik wel doen”, zijn voorbeelden van vragen 

waarin het revalidatieteam een rol kan spelen.

Wat voor behandeling is er in de revalidatiegeneeskunde mogelijk?

Wanneer je naar de revalidatieafdeling wordt verwezen, kom je eerst bij een revalidatiearts terecht. In dit 

eerste contact vindt vooral inventarisatie plaats van de gevolgen. In feite volgt er een analyse van hoe het in het 

dagelijks leven gaat, welke consequenties dat voor jou als patiënt heeft in relatie tot je activiteiten en normale 

leven.

Op grond van de directe gevolgen van de ziekte en de door jou ervaren problemen kan een revalidatietraject 

worden gestart. Uiteraard dien je het daar samen over eens te zijn, hulpvraag en behandelmogelijkheden 

worden op elkaar afgestemd.

Vervolgens kan het revalidatieteam met deze gegevens aan de slag. Dat kan natuurlijk ook een eerste 

kennismaking zijn, om te verkennen wat de mogelijkheden precies zijn, maar meestal is zo’n eerste behandeling 

ook een moment om het functioneren van dat moment goed in kaart te brengen.

Om u enig zicht te geven in welke mogelijkheden er binnen de revalidatie zijn, volgt hier een (onvolledige) 

schets van behandelmogelijkheden.

•	 Op vlak van motorische vaardigheden kan er sprake zijn van een spastische verlamming van arm of 

been. In het geval er een verlamming is van arm en hand, is er uiteraard sprake van vervelende gevolgen, 

die meestal niet beperkt zijn tot het fysieke functioneren. In het revalidatieteam is er deskundigheid t.a.v. 

verbeteren van de handfunctie door middel van handspalken. Bijvoorbeeld door een polsspalk kan de 

stand van de hand gunstig worden beïnvloed om daarmee het vastpakken of grijpen te verbeteren. 

•	 Een verminderde voetheffunctie kan leiden tot een sleepvoet of klapvoet. Een enkelvoetorthese, maar 

ook een aangepaste schoen kan dit probleem ondervangen. Vaak kan de patiënt dan met hulp van de 

fysiotherapeut weer tot optimaal lopen komen. 
6



•	 Spasticiteit is een veelvuldig voorkomend probleem. Dit kan pijnlijk en vervelend zijn. Hoewel er medicijnen 

zijn die het spasme kunnen reduceren, hebben veel mensen vanwege de bijwerkingen (sufheid) toch 

liever niet deze medicijnen. De afgelopen jaren zijn de lokale behandelingen, zoals behandeling met 

botulinetoxine of fenoliseren, een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. In de diverse ziekenhuizen 

hebben revalidatieartsen speciale spreekuren, soms samen met een neuroloog, voor spasticiteitsproblemen. 

•	 Op het vlak van Arbeid en dagbesteding kunnen er in een vroege fase al problemen optreden. Vermoeidheid 

kan leiden tot problemen met het volhouden van het werk, en helaas zien collega’s of anderen niet altijd 

in hoe het kan dat er al problemen ontstaan met het werk, terwijl er verder helemaal niets te zien valt. 

“De onzichtbare handicap”. Voor arbeidsproblemen heeft Revalidatie Friesland een speciaal arbeidsteam, 

bestaande uit een aantal deskundigen, dat u kan adviseren t.a.v. hoe om te gaan met de problemen. Ook 

kunnen zij u adviseren t.a.v. wet- en regelgeving, procedures etc.…. Het arbeidsteam kan ook een analyse 

verrichten van de belastbaarheid op zowel fysiek als mentaal vlak, om op basis daarvan te adviseren in 

het werk. Uit onderzoek is gebleken dat veel MS-patiënten in een vroege fase uitvallen. De verwachting is 

dat interventie door een arbeidsteam een rol kan spelen in het behouden van het werk. 

•	 Problemen met betrekking tot het wonen, kunnen aanleiding zijn tot onafhankelijke advisering in 

aanpassingen (door ergotherapeut) om het functioneren optimaal te houden. Vaak is het lastig de juiste 

route te vinden in het verkrijgen van de juiste aanpassingen. De revalidatiearts en het revalidatieteam 

kunnen behulpzaam zijn in het realiseren van een adequate woonomgeving of hulpmiddelen. 

•	 Psychische problemen kunnen enerzijds het gevolg zijn van de emotionele belasting, maar ook cognitieve 

veranderingen kunnen hun weerslag hebben op het welbevinden. Het revalidatieteam beschikt over een 

deskundige revalidatiepsycholoog, die een analyse kan verrichten van het psychisch functioneren. In geval 

er cognitieve stoornissen zijn, kan cognitieve training zinvol zijn. Ook kan er psychische begeleiding 

en advisering van de partner plaatsvinden. Uit diverse onderzoeken is namelijk bekend, dat de partner, 

maar ook de kinderen, aan meer stress zijn blootgesteld en daarvan ook negatieve gevolgen kunnen 

ondervinden. Door advisering en begeleiding op dit vlak worden de gevolgen beter ondervangen. 

•	 Vermoeidheid is een veelgehoord probleem. Het revalidatieteam kan nagaan of de belasting van de 

patiënt binnen zijn grenzen is en zonodig advies geven over hoe overbelasting kan worden verminderd. 

Ook ontspanningstechnieken kunnen een waardevolle aanvulling zijn in het bestrijden van overbelasting 

klachten. 

•	 Bij ernstige, gecompliceerde gevolgen die het totale functioneren beïnvloeden, kan een klinische revalidatie 

(Beetsterzwaag) worden overwogen. Het grote voordeel voor een MS-patiënt kan zijn, dat de energie niet 

in het reizen wordt gestoken, maar in het behandelen zelf. Aanmelding gaat altijd via een van de in de 

ziekenhuizen werkende revalidatieartsen. 

Samenvattend

MS is een ziekte met vaak ernstige gevolgen voor iemands functioneren. De revalidatiearts en het revalidatieteam 

kan op diverse vlakken de gevolgen van MS behandelen. Niet altijd kunnen de symptomen worden onderdrukt. 

Het behouden van het functioneren staat centraal in de revalidatiebehandeling. De hulpvraag van de patiënt 

is bepalend voor hoe de behandeling wordt uitgevoerd. In dit overzicht zijn diverse mogelijkheden benoemd.

Voor informatie kunt u altijd de website van Revalidatie Friesland raadplegen

http://www.revalidatie-friesland.nl
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RGM: Ronnie Gardiner Methode - Zet het brein in beweging!
RGM is een afkorting voor: Ronnie Gardiner Methode. De methode is in 1993 geïntroduceerd binnen de 

gezondheidszorg in Zweden en later ook in Engeland, de VS en Israël. Sinds 2012 ook in Nederland. Het 

is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. RGM 

werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en aandoeningen aan het 

centrale zenuwstelsel, zoals CVA (hersenbloeding), MS, (beginnende) dementie en de ziekte van Parkinson. 

Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en 

concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD) en bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten. 

De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, 

gehoor en gevoel. Tijdens het oefenen leest en interpreteert de deelnemer de op een 

scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme 

van muziek. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, 

spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen 

tegelijkertijd geprikkeld. Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen 

worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd. 

Het doel van de methode is om de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft te verbeteren en de 

aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Hierdoor kunnen natuurlijke patronen, die eerder 

waren verstoord, worden hersteld. Dit proces (plasticiteit van het brein of neuroplasticiteit) wordt de laatste 

jaren meer en meer onderbouwd door de wetenschap. Een voordeel van de methode is dat het een beperkte 

fysieke inspanning vraagt en dat het wordt aangepast aan de individuele capaciteiten en behoeften van 

de deelnemers. RGM wordt altijd geleid door een RGM gecertificeerde practitioner en meestal wordt RGM 

uitgevoerd in groepsverband. Dat laatste zorgt voor een fraaie groepsdynamiek en vrolijke stemming tijdens 

het oefenen.

De combinatie van bewegen met muziek, zoals bij RGM, maakt dat er extra dopamine en serotonine worden 

aangemaakt. Deze stoffen zorgen voor een prettig gevoel en voor een toename in het vermogen om te bewegen.

In Friesland zijn er 9 RGM-practitioners. Kijkt u voor de locaties en meer informatie op: 

www.rgm-nederland.nl

RGM bij MS

Multiple Sclerose (MS) kent veel verschillende 

symptomen. Doordat er op verschillende plaatsen 

in het centraal zenuwstelsel demyelinisatie 

(het verdwijnen van het omhulsel van de 

zenuwvezels) kan optreden, kunnen er ook op 

allerlei verschillende terreinen klachten optreden. 

Hierdoor is het lastig om te benoemen in welk 

gebied RGM verbetering zal kunnen bieden.

Veel gehoorde verbeteringen na een periode van RGM-

oefeningen bij MS zijn:

•	 Toename	van	concentratievermogen	en	geheugen

•	 Verbetering	van	spraak

•	 Verbetering	van	coördinatie

•	 Afname	van	motorische	problemen	als	stijfheid,	

 spasme en krachtverlies

•	 Toename	van	energie

•	 Toename	van	belastbaarheid
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'Ik krijg energie                                                                                            'Mijn geheugen is
van de oefeningen,                                                                                      verbeterd, daar ben
daarom doe ik ze                                                                                         ik erg blij mee'.
thuis ook'.                                                                                                    (vrouw, 47 jaar, MS)
(vrouw, 45 jaar, MS)

                                                        
                                                        Prof. Dr. Erik Scherder:
                                                        Beweeg in combinatie 
                                                        met geestelijke inspanning. 
                                                        Hoe actiever en uitdagender, 
                                                        hoe groter de kans is dat in 
                                                        de hersenen nieuwe 
                                                        verbindingen ontstaan. 

 
 

Fransiska Horjus, (Kinder-) Oefentherapeut Cesar
1e Oosterkade 55 8605 AB Sneek  
www.oefentherapiehorjus.nl Tel.: 06-54241519

Ineke Kiers, Oefentherapeut Cesar
Torenstraat 9 8501 BV Joure  
www.cesartherapiejoure.nl  Tel.: 06-10132691

Remi Adriaansz, Muziektherapeut
Leeuwarden remi.adriaansz@kpnmail.nl
Tel.:06-20038754

Reina Kroodsma, Fysiotherapeut
Jod. Heeringastraat 2 8401 DC Gorredijk 
www.loefbiter.nl Tel.:06-57164249
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Hoe wordt voeding je extra medicijn?
Dinsdagavond 16 februari, was voor mij de 2e keer dat ik deelnam aan de jongeren bijeenkomst van de MS-
Vereniging Friesland. Sinds februari 2015 weet ik (Alie Faber-Cnossen) dat ik MS heb. Getriggerd door een 
oproep aan jongeren met MS in het verenigingsblad ben ik geheel vrijblijvend aangeschoven in november 
2015 bij een jongerenbijeenkomst (jongeren is een ruim begrip), ik ben zelf 31 jaar. Na de voorstelronde 
hadden we het al vrij gauw over voeding. Esther Landman van Weight and Shape is werkzaam in de sportschool 
waar ik krachttraining doe met de instelling fysiek zo lang mogelijk sterk te blijven (daarbij is afvallen een 
leuke bijkomstigheid). Zo kwam ik met Esther in contact omdat zij naast sportcoach ook voedingsdeskundige 
is. Dat wekte mijn interesse omdat Esther veel weet over MS en MS in combinatie met voeding. Verschillende 
familieleden van Esther hebben MS wat haar triggerde om zich hierin te verdiepen vanuit haar vakgebieden 
sport en voeding.

Esther heeft de theorie uitgezocht en de opleiding gevolgd omtrent het hormoonbalans 
dieet van Ralph Moorman. Wat betreft de effecten die er zijn op de chronische ziekte 
MS als je hormonen dusdanig uit balans zijn. En wat voeding dan kan betekenen in 
het hormoonbalans dieet. Dieet is trouwens geen goed woord kregen we die avond te 
horen. Het is een levensstijl!

Een goede stap is om eerst een bio resonantie onderzoek te doen. Dit kan op verschillende 
plaatsen in Friesland. Vanuit dat onderzoek ken je je tekorten op verschillende gebieden 
(van mineralen tot vitamines) in je lichaam. Dit kun je toepassen in je voedings- en 
levensstijl. Esther geeft aan dat de 1e stap kan zijn, koken 

zonder pakjes en zakjes. Waarna je etiketten leert lezen en vanaf dan alleen 
nog let op de ingrediënten. Voornamelijk de conserveringsmiddelen, E-nummers, 
verdikkingsmiddel en zoet, smaakstoffen en kleurstoffen. Alles is toegestaan binnen 
de Europese normen zoals de producten te koop zijn in de supermarkten. Maar wat 
als we dit allemaal consumeren achter elkaar, dag in dag uit. Dan krijgen we van 
al die stoffen en toevoegingen te veel binnen. 

Er is aangetoond, wereldwijd in verschillende onderzoeken en met verschillende 
MS-patiënten, dat deze voedingsstoffen invloed hebben op alle ontstekingen in ons 
lichaam. We kregen informatie over zuivel, ingrediënten, biologische voeding, pure 
en schone producten. Koken zoals onze voorouders dat deden, puur natuur. Het is een hele 
zoektocht in de supermarkten om de eerlijke producten te vinden. We werden getipt over de boeken van Ralph 
Moorman, de boodschappencoach, een handig boek voor in de supermarkt en het boek hormoonbalans dieet. 

Op YouTube kan je zoeken onder Dr. Terry Wahls om het verhaal te horen van een arts uit Amerika.
Zelf gebruikte ik het boodschappen coach boekje al en na deze avond heb ik ook het hormoonbalans dieet 
boek aangeschaft. Ben je nieuwsgierig geworden naar de informatie waar Esther over beschikt, dan kan je 
contact met haar opnemen via de mail. info@weightandshape.nl

Nog veel informatie is ons onbekend maar een stap in de goede richting zijn wij wel gekomen. Ik dacht 
geen behoefte te hebben aan lotgenoten, ik ben een nuchtere Fries en werkzaam in de techniek maar toch 
brengt het mij iets: de jongerenbijeenkomsten die verzorgd worden via de MS Vereniging Friesland. Mocht je 
nieuwsgierig zijn naar wie wij zijn, je bent altijd welkom. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kun 
je contact opnemen met Karin Visser; karin@molvis.nl

Alie Faber - Cnossen 
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Cognitieve 
problemen 
bij MS en 
werk
Tijdens de spreekuren is cognitie een van de vaste items die uitgevraagd wordt, maar wat verstaan we 
eigenlijk onder cognitie?

Cognitie is het vermogen om informatie uit het dagelijks leven te interpreteren en te verwerken. Het gaat vooral 
over geheugen, aandacht en concentratie, denkvermogen, tempo van informatieverwerking en het vermogen 
om met kennis om te gaan.

Heel lang hebben wetenschappers gedacht dat MS voornamelijk lichamelijke klachten betrof. De afgelopen 
10-15 jaar is steeds duidelijker geworden dat ook cognitieve problemen bij de ziekte horen.  Uit onderzoek 
van onder andere het Nationaal MS Fonds in 2010 is naar voren gekomen dat meer dan 70% van de mensen 
met MS vroeg of laat cognitieve klachten ervaart.

Allereerst moeten we een onderscheid maken in cognitieve problemen en cognitieve stoornissen. Cognitieve 
problemen zijn subjectief (niet aantoonbaar) en ontstaan bij vermoeidheid, angst, pijn, slaapproblemen, 
depressie en bepaald medicatie gebruik en zijn dus niet specifiek MS gerelateerd. Weghalen van de oorzaak 
lost de problemen meestal op.
Cognitieve stoornissen bij MS kunnen we in kaart brengen met behulp van neuropsychologische tests. Deze 
tests zijn speciaal ontwikkeld om specifieke cognitieve functies te meten, zoals geheugen, snelheid waarmee 
nieuwe informatie wordt opgenomen, aandacht etc. Dit testen samen noemen we een neuropsychologisch 
onderzoek. Cognitieve stoornissen worden veroorzaakt door neurologische afwijkingen. Deze zijn soms terug 
te zien op de MRI-scan. Deze hebben een lichamelijke oorzaak en dus een direct verband met MS. Beide 
begrippen worden doorgaans doorelkaar gebruikt.
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Cognitieve problemen/ stoornissen hebben een grote invloed op de kwaliteit ven leven en meestal een directe 
relatie met (verlies van) werk. Uit een recent onderzoek in Amerika uit 2015 waarbij gekeken werd naar 
werkverlies bij mensen met MS, bleek In totaal 10% van de MS-patiënten hun baan onvrijwillig verloren te 
hebben na een periode van twee jaren, terwijl geen van de gezonde controles zijn/haar baan was kwijtgeraakt. 
Uit internationaal onderzoek blijkt dat twee derde van de mensen met MS hun werk (deels) verliezen in de 
eerste jaren na de diagnose.   Werkeloosheid onder mensen met MS is vaak gerelateerd aan een lagere 
kwaliteit van leven en verminderde sociale contacten.

Ook in de spreekkamer zien/horen we dit terug, de meest gehoorde klachten zijn: een minder goed geheugen, 
het slecht kunnen plannen van taken, het moeizamer overzicht behouden en een trager verwerken van informatie. 
Deze problemen nemen vaak toe bij vermoeidheid en stress (o.a. tijdsdruk) en leiden vaak tot vermindering van 
het arbeidscontract of een aangepaste functie.

Cognitieve stoornissen zijn niet te genezen. Ook trainen van concentratie en 
geheugentaken heeft maar beperkt effect. Het geheugen is helaas geen spier, 
die groter wordt door training. Blijf echter wel zoveel mogelijk actief, lichamelijk 
en mentaal. Rust roest, dit geldt zeker ook voor cognitieve functies.

Tips voor omgaan met cognitieve problemen/ stoornissen:
Praat met anderen over je cognitieve problemen, Geef het toe als je iets niet 
direct kunt vinden of herinneren. 
T.a.v. geheugenproblemen: Maak gebruik van de vele hulpmiddelen die er in 
omloop zijn: alerts in je mobile telefoon, navigatiesystemen, recorder, briefjes, 
herhalen, gebruik van ezelsbruggetjes, visualiseren, etc.
T.a.v. concentratie: Vermijd afleidende achtergrondruis (radio, telefoon), 
gebruik eventueel een aparte ruimte. Wees alert op vermoeidheid.  Doe de 
moeilijk(st)e dingen op je beste momenten.  Doe kalm aan, plan rustpauzes en 
neem die ook.

MS@work
Het nationaal MS-fonds doet momenteel een onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op 
arbeidsparticipatie bij MS.  Hierbij spelen de cognitieve vaardigheden een grote rol.  Het MS-centrum in 
Leeuwarden doet mee aan dit onderzoek. Heb je belangstelling en voldoe je aan de voorwaarden, aanmelden 
kan tot december 2016.

Voorwaarden voor deelname zijn:
•	 RRMS
•	 Tenminste 18 jaar
•	 Met een betaalde (deeltijd) baan of een betaalde (deeltijd) baan tot maximaal 3 jaar geleden
•	 Het onderzoek duurt 2 jaar, en telt 4 meetmomenten. Meer informatie en aanmelden kan bij uw    

MS-verpleegkundige.

Y. Dijkstra
Verpleegkundig specialist MS
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Voorjaarsbijeenkomst Creatief bezig zijn
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats in de Kurioskerk te Leeuwarden. De workshops van voorgaande jaren 

waren erg populair vandaar dat we dit keer weer voor workshops gekozen hebben. Deze bijeenkomst stond 

in het teken van hobby’s en vrijetijdsbesteding. Alles onder de noemer van “Creatief bezig zijn”.

Er waren 4 workshops te bezoeken waaruit gekozen mocht worden.

Bij Mindful fotograferen ging de groep na ontspanningsoefeningen met een opdracht uiteen om daar 

foto’s van te maken. Helaas was het weer te slecht om het Julianapark in te gaan maar ook binnen het 

gebouw lukte het om prachtige foto’s te maken. En soms met een eenvoudige telefoon. De workshop 

werd gegeven door Anja Zwanenburg, een professioneel fotografe die veel met mindful werkt. 

Tijdens het schilderen kon men zich uitleven 

met verf en ontstonden de mooiste creaties. 

Deelnemers raakten enthousiast en sommigen 

gaven al aan hier beslist mee door te willen gaan. 

Jacob Teakema is een inspirerende kunstschilder 

die het creatieve uit iemand weet te halen.

Zentangle, oftewel Mediatief tekenen werd 

gegeven door Henriëtte Olthof, zelf MS-patiënt. 

Zij liet de mensen met een fijne viltstift en papier, op een ontspannen wijze de leukste creaties maken. 

Iedereen was dan ook zeer enthousiast.

Kleien blijkt ook een hele kunst. Het begint met wat wil je maken. Voor 

sommigen wel even moeilijk maar toen men met de handen in de klei zat 

kwam er uiteindelijk toch iets moois uit. Hinke Cuperus en Ellen Douma, beiden 

MS-patiënten hebben de deelnemers daar prima in begeleid. De resterende 

klei mochten ze mee naar huis nemen om thuis verder te gaan.

Aan de reacties konden we merken, dat iedereen zeer enthousiast was. 

De creatieve resultaten waren dan ook navenant. Onderling werden de 

creaties gepresenteerd en van commentaar voorzien.

Al met al een hele geslaagde ochtend. Opvallend is om te zien, dat ondanks beperkingen, toch iemand in 

staat is, iets moois te creëren. Voor de lunch zijn er nog twee vrijwilligers verrast met een oorkonde en speldje 

voor hun vrijwilligerswerk voor de MSVN in Friesland. Bart Käller voor 20 jaar en Hanneke Kool voor 10 jaar 

actieve inzet.

We hadden meer deelnemers verwacht en ik denk dat na het lezen van dit berichtje er vast wel mensen zijn 

die denken; “was ik toch maar gegaan”.

BK en HK
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Bart Käller, op de voorjaarsbijeenkomst in de Kurioskerk voor zijn twintig jaar actieve inzet onderscheiden 
met een oorkonde en een speld van de MSVN. Bart Käller onze zeer gewaardeerde penningmeester voor de 
afdeling Friesland  werd in de bloemetjes gezet. Bart Käller, ooit (ongeveer tien jaar geleden) een keer eerder 
geïnterviewd voor de nieuwsbrief.

In de Friese hoofdstad neergestreken bij Bart aan tafel. Uitzicht op een jachthaventje, winterligplaatsen, een 
kleine werf en een stukje Nauwe Greuns. Zo nu en dan vaart er een jachtje voorbij..

Niet alleen buiten, maar ook binnen watersport.. Prachtige zeilkunst aan de muur.
Volgend jaar komt onze boot hier ook te liggen, die ligt nu nog in Franeker. Dat komt omdat de Drachtster brug 
sinds september niet meer bediend wordt. Vanuit Franeker ben je in een uurtje varen in Harlingen en vandaar 
de oversteek naar de eilanden. De kunst aan de muur is van een ver famillielid die ik verder niet ken, hoor. 
Marco Käller is ook zeiler, leeft van de (maritieme) kunst en heeft in Makkum zijn eigen galerie.

Een beetje meer Bart voorstellen..
Ik ben geboren in Leeuwarden in 1950 en daar ook opgegroeid. Mijn vader had een kledingzaak in de 
binnenstad en daar heb ik tot mijn veertiende gewoond. Toen stierf mijn vader, pas 53 jaar oud. Mijn moeder 
heeft nog even de zaak voortgezet en is daarna verhuisd, maar in Leeuwarden. Mijn moeder was op haar 45e 
weduwe geworden met drie kinderen, ik heb nog twee jongere zussen. Ik ging naar de meao in Heerenveen, 
dat was een experimentele school toentertijd. Daarna ben ik naar de hogere textielschool in Enschede geweest, 
daar werd ook gekeken naar handel, de commerciële kant van de zaak. Ik was bevriend met Henk die later 
mijn zwager is geworden. Hij is met mijn oudste zus getrouwd. Mijn jongste zus is ook op haar 45ste weduwe 
geworden toen haar man aan een hersenbloeding overleed. Zelf ben ik getrouwd geweest en na bijna zestien 
jaar gescheiden. De diagnose MS, geen fijne werkgever en relatie, een nare periode was dat. Nu ben ik 
bijna 13 jaar met Minka samen en we hebben samen dit huis gekocht. We werk(t)en beiden bij ING en 
hebben elkaar daar leren kennen, zijn een zogenaamd bankstel, haha. Ik ben met pensioen sinds 1 april. Mijn 
pensioenleeftijd was 65 + 3 maanden en dat was oktober vorig jaar. Ik wilde nog wel doorwerken, maar er 
was geen werk meer voor mij na weer een reorganisatie. Ik werkte nog zestien uur.

Je opleiding was anders.
Eh ja, textiel. Maar ik ben bij de NMB (bestaat niet meer) begonnen als trainee. Daarna de vlaggencentrale in 
Dokkum, verkoop buitenland. Een vlag is ook textiel. Heel leuk bedrijf, maar ik kon niet echt opschieten met de 
baas. En de Dokkumer vlaggencentrale heeft ook iets grafisch, denk aan een vlag voor AH, Shell, watersport 
etc. Zo kwam ik terecht bij een grote drukkerij in Leeuwarden, maar deze ging failliet in `99. Toen had ik 
de diagnose MS al lang, maar wilde niet stilzitten. Een jaar gewerkt bij een callcenter van de Postbank via 
Randstad maar toen zag ik een vacature bij ING-documents service. Alle paperassen worden daar geprint en 
verstuurd en dat heb ik vijftien jaar gedaan.

interviewGe
d

Bart Käller
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Je MS is al twee keer ter sprake gekomen. Welk geschiedenis hoort daarbij?
Ik heb nu zesentwintig jaar de diagnose MS, maar al vierenhalf jaar eerder klachten. Het begon in juni `87. 
Op vakantie liep ik met vrienden op een Waddeneiland naar een dorp, maar het lopen wilde haast niet meer. 
Het leek of ik zandzakken aan mijn enkels had. Thuis: de dokter adviseerde fysiotherapie en veel later zei een 
fysiotherapeut dat ik maar naar Groningen moest, want er klopte iets echt niet. Ik heb de primair progressieve 
vorm met langzame verslechtering van mijn benen. Dat begon gelijk met de diagnose. Ik heb veel pijnklachten, 
langer dan vijftien jaar nu. Ik ga naar de pijnpoli in Leeuwarden en krijg volgende week een zenuwblokkade. 
Verder slik ik geen medicatie. Wel vitamine D4 en ik kijk uit naar Fampyra, dat is nu vrijgegeven voor twee 
jaar en dat heb ik aangevraagd, maar ik heb nog geen bericht gehad.

Twintig jaar penningmeester voor onze Friese club. Hoe is het zo gekomen?
Ik was net bij de contactgroep Leeuwarden en iemand wilde stoppen met het financiële gebeuren. Dat was 
in `95 en het leek mij wel leuk, had ik een leuke bezigheid en nu is het twintig jaar verder. Inhoudelijk is het 
hoofdzakelijk het verwerken van vrijwilligersdeclaraties. Het wordt langzamerhand wel een grotere bezigheid 
vanwege meer sponsoracties. Er komt minder geld uit Voorschoten en je moet een begroting maken voor alles 
wat je wilt. Denk aan kosten voor lotgenotencontact, infovoorziening, belangenbehartiging, de nieuwsbrief, het 
verdedigen van onze belangen bij de zorginstellingen en de verzekeraar. Alles heeft een eigen budget en moet 
jaarlijks worden bekeken. We krijgen €10,- per lid. We kijken nu naar andere middelen; het benefietconcert van 
25 mei en de statiegeldbusjes die uitgezet worden, waarvan dan 20% van de opbrengst door de contactgroep 
zelf mag worden besteed. 

Doe je ook nog ander vrijwilligerswerk?
Ja, penningmeester van watersportvereniging Franeker en ook van de goede doelen stichting Hopeful Children 
Cambodja die mijn jongste zus heeft opgezet. Mijn zus was op vakantie en zag daar kids die totaal aan hun 
lot waren overgelaten. Ze vraagt en krijgt geld van bijvoorbeeld de Lions, ING, Rotary, particulieren en C&A. 
Zo kan ze daar helpen, dingen te doen voor die kinderen. De stichting bestaat al meer dan tien jaar nu.

En hobby`s?
Mijn passie is zeilen met eigen boot. In 1978 had ik mijn eerst bootje gekocht, een compromis 720. In verband 
met de MS dacht ik later `laat ik maar een motorbootje kopen`, maar dat was de grootste vergissing ooit, dus 
kwam er toch weer een zeilboot. Dat was in 2006 en die hebben we nu nog steeds. 

Waar varen jullie?
Zodra het een beetje weer is gaan we weg, in de weekenden graag naar de 
eilanden. In de zomervakantie wel bestemmingen als: Zeeland, België, Duitsland, 
Denemarken, Zweden. Mijn zwager vaart het schip naar de vakantiebestemming 
en wij rijden daar met de auto heen. Dan neemt mijn zwager de auto weer mee 
terug. Heen varen en weer terug duurt te lang, vooral wanneer het slecht weer 
is en als je moet wachten. Aan het eind van de vakantie komt mijn zwager weer 
met bemanning (vriend of kennis), hij vaart terug en wij rijden weer huiswaarts.

Ook weleens een andere vakantie?
Nou, in juni gaan we een week op cruise! Minka`s dochter loopt stage voor de 
hogere hotelschool op de Holland-America line. Het grootste schip van hen, De 
Koningsdam, wordt 19 mei gedoopt in Rotterdam. Wij varen een week mee 
vanuit Amsterdam, krijgen zelfs een upgrade hut vanwege `connecties`.
Verder gaan we sinds een aantal jaren met een oude vriendengroep uit mijn 
studententijd in oktober een week op stap. We zijn in bijvoorbeeld Groningen, 
Krakau, Warschau, Gdansk en ook in Zuid-Frankrijk geweest, daar heeft mijn 
zwager een huis.

Als afsluiting vraag ik altijd naar een levensmotto.
Tja, dat weet ik eigenlijk niet. Hierbij schiet Minka te hulp. `Je zegt vaak dat je 
niks uit moet stellen, omdat het anders te laat kan zijn en dan op z`n Liwwarders.` 
`Oh ja, zoiets. Stel niks út, want foar d`ast ut weest bist doad en begraven`.
EW
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Feestje!
Dinsdag 17 mei was een heugelijke dag: na 6,5 jaar 35% arbeidsongeschikt te zijn 
geweest ben ik volgens UWV weer volledig arbeidsgeschikt. Hoe mooi is dat?!

Ik hoefde gelukkig niet door de gehele herkeuringsmolen, een en ander is minutieus berekend aan de hand van 
de door hen gestelde feiten. Dat is op zich wel fijn, dat ze mij zelf van tevoren niet hebben gevraagd hoe het 
ging, of mijn MS in de loop der jaren significant verbeterd is, zo niet verdwenen; dit kun je gelukkig allemaal 
in een formule gooien.
Oh wacht, ik ben wel gebeld hierover…dat ik toch wel behoorlijk meer was gaan verdienen en de WIA-
uitkering dus wel gestopt kon worden. Nou had ik de cijfers zo even niet paraat maar ik heb toch maar 
even aangegeven dat ik 10 van de 28 uur ben afgekeurd maar in verband met interne afspraken met mijn 
werkgever wel 24 aanwezig ben [waarbinnen ik dus die 18 uur werk]. En ja, ik heb wel wat salarisverhoging 
gehad maar toch geen honderden euro’s….misschien mijn totale salaris (inclusief WIA) als uitgangspunt voor 
de berekening gebruikt, UWV?

Nee, ik word dus niet naar 24 uur betaald maar naar 18 uur.
Nee, ik kan dus niet nu 28 uur gaan werken, dan zit ik binnen een maand thuis.
Nee, ik ben het niet eens met uw beslissing.
Ja, ik teken bezwaar aan. Wéér.

Ook bij het ‘verkrijgen’ van de WIA-uitkering 
tekende ik bezwaar aan tegen hun beslissing: geen 
WIA want als ik zou afvallen zou het vast stukken 
beter met me gaan, men betwijfelde zelfs of er 
sprake was van MS.
Dat vorige bezwaar werd natuurlijk met harde hand 
van tafel geveegd met behulp van mijn werkgever, 
mijn neuroloog en de second opinion. De passage 
over dat afvallen werd trouwens geschrapt uit de 
arbeidsrapportage.
Gelukkig hebben mijn advocaat (dank u, 
rechtsbijstandverzekering) en de advocaat van 
mijn werkgever de zaak helder voor de bril en 
verwachten zij een positieve afloop van de zaak.
Uiterlijk 28 augustus krijg ik uitsluitsel over hun 
beslissing.
Hopelijk kan ik dan wéér een feestje vieren; omdat 
ik toch afgekeurd ben!
Hoe mooi is dat?!

Lisette
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25 mei Wereld MS Dag Benefietconcert in De Pleats
Wat een fantastische avond was het. De aftrap werd gegeven door Johannes Rypma die 
zichzelf begeleidde met z’n gitaar. Dit keer geen harde rocker maar een paar prachtige liedjes. 

Zowel nieuwe als oude, zoals o.a. “Hey Jude” van de Beatles maar dan in een nieuwe, eigen versie die 
helemaal Johannes was. De zaal was er helemaal verrukt van.

Na Johannes kwam Jaap Louwes die als een echte Trûbadoer ook de zaal wist te boeien met zijn liedjes. 
Voor de pauze hadden we nog Gurbe Douwstra. De zaal zong mee met de bekende liedjes maar ik denk dat 
het lied van “Kilo’s kwyt” bij de meesten nog het best herkenbaar was. Bij mij zeker. Voor de pauze werd de 
zaal toegesproken door onze plaatsvervangende voorzitter, Bart Käller, die eenieder bedankte en in het kort 
uitlegde waar de opbrengsten voor bedoeld zijn.

Na de pauze zijn we verder gegaan met Griet Wiersma die ook weer zulke herkenbare liedjes zong zodat de 
sfeer er gelijk weer in zat. En toen het Frysk Hynder van stal gehaald werd kwam de zaal helemaal los.
Na Griet volgde Marcel Smit die zo dichtbij woont dat hij op z’n fiets naar De Pleats gekomen was. Dit keer 
zonder de Hiele hannel, z’n vaste begeleiding. En meer dan zijn gitaar heeft hij niet nodig. Prachtige- en ook 
leuke liedjes zoals “Omstekeard” werden door hem gezongen.

De afsluiter van de avond was Anneke Douma, wie kent haar niet. Ze zingt al 46 jaar met veel plezier. Het 
meest bekend is wel het “It Woanskip” en toen ze dat inzette ging de zaal volledig uit z’n dak. Ze sloot de 
avond af met het Friese Volkslied waarbij de hele zaal ging staan.

Alles onder de bezielende leiding van Krijn Jacob Dijkstra die alle artiesten en de mannen van het geluid 
bedankt heeft met een flesje wijn, en er zelf ook een ontving voor zijn inzet.

Alle artiesten hebben deze avond belangeloos een half uur vol gezongen. Ook de geluidsmannen (die al vanaf 
‘s middags bezig waren om alles op te bouwen en dit na 23.00 uur weer allemaal moesten afbouwen) hebben 
slechts een kleine vergoeding gevraagd.

De zaal was redelijk gevuld, hoewel er best wat meer kaartjes verkocht hadden kunnen worden. De opbrengst 
na aftrek van de onkosten brengt ons op ca. € 500. We hadden gehoopt op meer. Volgend jaar in de 
Harmonie komen er vast meer.

De wijn is gesponsord door de plaatselijke Mitra en De Pleats heeft de zaal belangeloos aangeboden en de 
toegangskaartjes gesponsord.

Een avond om op terug te zien en toch weer wat extra inkomsten om ons begrotingstekort op te lossen.
HK
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Ditten & Datten

Blaasklachten? Er is wel degelijk wat aan te doen! Met de Zwitserse Cantienica methode train 
je je bekkenbodem sterker en flexibeler en dat is goed nieuws.  De eerste cursus die MS-Anders 
organiseerde was zo’n succes dat deze al verscheidene keren herhaald is. Bij Cantienica werk 
je aan een betere lichaamshouding, meer beweeglijkheid en kracht van je (dieper gelegen) 
spierlagen en bekkenbodem. Klachten verdwijnen of verminderen aanzienlijk, de positieve 
ervaringen van eerdere deelnemers spreken voor zich! De cursus bestaat uit 4 wekelijkse lessen 
van 1,5 uur en is voor iedereen toegankelijk. Na de cursus ben je in staat je leven lang een 
sterke en flexibele bekkenbodem te behouden en zelf aan je klachten te werken, of terugval te 
voorkomen. Ik heb al gevraagd of de training ook in Friesland gegeven kan worden en het is 
goed om te laten weten dat er meer mensen zijn die interesse hebben. 
Mail naar: mknol@ms-anders.nl of bel 020 - 611 6666

Gehandicapten parkeerplaatsen
Een site met overzicht van algemene gehandicapten 
parkeerplaatsen in Nederland, België, Duitsland en 
Luxemburg: www.gehandicaptenparkeerplaatsen.nl
De bedoeling van deze site is, om mensen met een 
beperking en een GPK (gehandicaptenparkeerkaart) 
eenvoudiger een parkeerplaats (AGP) te laten vinden. 
Heb je opmerkingen, wijzigingen of tips?
Geef deze dan door via 
meldingen@gehandicaptenparkeerplaatsen.nl

Oud nieuws, maar wel lekker
Het drinken van wijn en koffie kan de pijnlijke symptomen 
van multiple sclerose (MS) afwenden, zo meldde Herald 
Scotland. Uit een onderzoek bleek dat een aantal keren 
per week wijn en koffie drinken de progressie van de 
MS-symptomen met zeven jaar zou kunnen vertragen. 
Het eten van twee of meer keer per week vis had een 
soortgelijk effect op de ziekte.

Een donatie om de begroting van dit jaar rond te maken
Eind vorig jaar hadden wij bij Stichting het Diaconessenhuis een 
donatie aangevraagd om de begroting van dit jaar rond te krijgen. 
We willen graag doorgaan met al onze activiteiten maar redden dat niet met het geld dat we van het landelijk 
bureau krijgen. In 2016 gaan we meer vormgeven aan onze plannen om de volgende jaren structureel geld 
binnen te halen zodat we een sluitende begroting krijgen. Het Benefietconcert op 25 mei is daar een begin 
van. Tot onze grote verrassing werden we in mei gebeld dat de gevraagde € 6000 ons toegezegd wordt. Wij 
zijn Stichting Diaconessenhuis dan ook zeer erkentelijk voor deze schenking en willen ze vanaf deze plaats 
hartelijk bedanken hiervoor.

Namens de werkgroep van MSVN-Friesland, Hanneke Kool
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Datum Tijd Omschrijving

21 juni 19.30 - 21.30 Contactgroep Drachten, Verpleeghuis Bertilla

22 juni 14.00 Vergadering Werkgroep Friesland

23 april 16.00 Contactgroep Leeuwarden, gezellige afsluiting bij Hannie Bruinsma

1 sept 13.30 - 15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle

9 sept 10.00 - 12.00 Contactgroep Bolsward, Bloemkamp

12 sept 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem 

13 sept 10.00 - 12.00 Contactgroep Wolvega, Lindestede

15 sept 13.30 - 15.00 Contactgroep Leeuwarden, wijkcentrum Markant

20 sept 19.30 - 21.30 Contactgroep Drachten, Verpleeghuis Bertilla

Elke dinsdag 10.30 MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij 
gezondheidscentrum ‘t Wand, Franeker, tel. 0517-390900

Evenementen of bijeenkomsten voor deze agenda, indien interessant voor de leden van de MS Vereniging in 
Friesland, kunnen doorgegeven worden aan de redactie van de nieuwsbrief.

Rectificatie MCL publieksacademie MS
In het krantenartikel behorend bij de publieksacademie MS zijn enkele zaken uit hun verband gehaald of 
in ieder geval anders geïnterpreteerd dan besproken tijdens het interview. Dit heeft helaas bij enkele MS-
patiënten tot onrust geleid. 

Tijdens het interview is onder andere de geschiedenis van MS besproken. Waarbij uitgelegd is dat MS een 
neurologische ziekte is die nog altijd niet te genezen is.  De behandeling bestaat uit het afremmen van het 
ziektebeloop en het behandelen van de bijkomende symptomen. 

Tegenwoordig is de aanvalsgewijs verlopende vorm (Relapsing Remitting MS) vaak te remmen met de huidige 
(remmende) medicaties. Dit in tegenstelling met zo’n 25-30 jaar terug toen bijna alle MS-patiënten vroeg of laat 
rolstoelafhankelijk werden.  Met de komst van de remmende medicatie in de 90er jaren zien we een duidelijk 
verschil in het beloop van de ziekte.  Een groot deel van alle MS-patiënten wordt niet meer rolstoelafhankelijk, 
wat natuurlijk niet wil zeggen dat men dan geen gebruik maakt van een rolstoel voor het overbruggen van 
langere afstanden.

Ytsje Dijkstra
Verpleegkundig specialist MCL

Agenda
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BENEFIETCONCERT WERELD MS DAG 
25 mei in De Pleats - Burgum


