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MS RegioNieuws is de (digitale) nieuwsbrief voor 
lotgenoten van de MS Vereniging Nederland 
Rayon De Bevelanden. Er wordt vanuit het 
bestuur getracht om MS VerenigingsNieuws te 
doen verschijnen in mei en november. Voor het 
aandragen van onderwerpen kun je een mail 
sturen naar wizuma@kpnmail.nl. 
 

 

Lotgenotenmiddagen 

De komende data voor de   
lotgenotenbijeenkomsten 2017 zijn: 
 
  3 januari 2017 
14 maart 2017 
  2 mei 2017 
  4 juli 2017 
  5 september 2017 
  7 november 2017  
U ontvangt zoals u gewend bent van ons 
voorafgaand aan iedere middag nog een 
uitnodiging als u lid bent van de MSVN. 

 

Penning 
Vanwege haar meer dan 40-jarige inzet voor onze 
vereniging MS De Bevelanden, haar 
coördinerende rol bij het collecteren voor 
organisaties en haar proactieve inzet als vrijwilliger 
bij serviceflat De Schakel in Goes waar ze woont, 
heeft mevrouw G. de Bondt-Hoekstra (90) de 
Frans Naereboutpenning ontvangen. 
Burgemeester René Verhulst reikte de 
vrijwilligerspenning uit tijdens onze jaarlijkse 

seizoensafsluiting in de Vier Linden.  

 
 

 

 
 
 
Publicaties in de media 
 

 ☼ 
Chronische ziekte verzwijgen uit 
angst voor baan 
Veel werknemers met een chronische 
aandoening verzwijgen hun ziekte uit angst 
hun baan kwijt te raken. 
 

Dat blijkt uit onderzoek van Fit for Work. Dit 
platform van twintig organisaties maakt zich sterk 
voor werkenden met een chronische ziekte, zoals 
astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen en 
reumatische klachten. Één op de drie werkende 
Nederlanders kampt met zo'n chronische 
aandoening, 15 procent van de medewerkers heeft 
dit niet bekend gemaakt bij de werkgever, aldus 
het rapport dat wordt gepresenteerd. De 
werknemers vrezen negatieve gevolgen voor hun 
loopbaan of zelfs dat ze hun baan kwijtraken bij 
een reorganisatie. Schaamte speelt volgens het 
rapport ook een rol.  
 

Één op de vijf werknemers zegt het zeker niet op 
het werk te melden als hij of zij een chronische 
ziekte krijgt. Volgens Fit for Work kunnen 
medewerkers met zo'n aandoening vaak prima 
doorwerken met enkele aanpassingen op de 
werkvloer of door flexibele werktijden en de 
mogelijkheid vaker thuis te werken. 
 
Uit het landelijk onderzoek van Fit for Work onder 
500 medewerkers en 251 werkgevers blijkt dat er 
veel onwetendheid is over mogelijkheden tot 
ondersteuning van medewerkers met een 
chronische aandoening. Een groot deel zegt 
behoefte te hebben aan informatie en begeleiding 
door bedrijfsarts en psycholoog. 

 
bron PZC 18 mei 2016 

 

☼ 
Ons tweede brein: 
de spijsvertering 
Op de nationale MS-dag te Utrecht op  
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20 november 2016 is één van de onderwerpen je 
darmflora in relatie tot Multiple Sclerose oftewel 
hetgeen poep ons verteld over MS. 

 
Ongeveer zeventig procent van onze afweercellen 
bevindt zich in de darmen. Onze darmen vormen 
dus een belangrijk onderdeel van ons 
immuunsysteem. Diverse onderzoeken tonen aan 
dat darmbacteriën de communicatie tussen 
hersenen en buik beïnvloeden, en daarmee 
misschien ook onze stemming en gedrag. Ons 
gevoelsleven staat namenlijk in nauw contact met 
ons "tweede brein": onze spijsvertering.  
 
Bij de mens gaan angst en depressie nogal 
eens gepaard met (chronische) 
darmaandoeningen. Nu suggereren 
wetenschappers dat veranderingen in de 
darmflora zelfs een rol kunnen spelen bij 
aandoeningen als autisme, migraine en 
multiple sclerose.  

 
bron Margriet 35 2016 

 
 

☼ 
Mensen met MS bang voor 
scheiding  
Ruim de helft van de mensen met de auto-
immuunziekte MS voelt zich eenzaam en 
geïsoleerd. Een kwart van de patiënten vreest dat 
hun partner hen zal verlaten. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van biotechnobedrijf 
Genzyme Sanofi, dat geneesmiddelen ontwikkelt 
voor ondermeer MS. Het concern interviewde 
1075 volwassenen met de ziekte en 580 
mantelzorgers. Patiënten gaven aan zich vaak 
onbegrepen te voelen, ook als mensen in hun 
directe omgeving op de hoogte zijn. MS is een 
chronische aandoening van het centrale 
zenuwstelsel en leidt tot 
verlammingsverschijnselen. Één op de 1000 
mensen krijgt ermee te maken, vooral vrouwen.  
 
Omstanders begrijpen niet hoe MS kan hinderen 
bij dagelijkse bezigheden. De reacties kunnen 
leiden tot depressieve gevoelens, angst en 
schuldgevoel. Mensen met MS worden 
terughoudend over hun ziekte, uit vrees als klager 
te worden gezien. Deze angsten, 

stemmingswisselingen, moeheid en een aangetast 
zelfbeeld zetten een relatie onder druk.  

 
bron Arnoud Kluiters PZC 31 mei 2016 

  

 
Wist u dat;  
 

☼ 
Zes Zeeuwen, waaronder een van onze leden 
Arjan van Lomwel, die lijden aan de ziekte MS, 
begin september per scootmobiel van de Dam in 
Middelburg naar de Dam in Amsterdam zijn 
gereden.  
 
Ze zijn op 5 september vertrokken en kwamen op 
10 september aan op hun eindbestemming. Ze 
wilden met deze scootmobieltocht bekendheid 
geven aan MS.Op woensdag 7 september reed de 
groep Het Binnenhof in Den Haag op, waar ze 
minister Schippers een brief overhandigden waarin 
aandacht wordt gevraagd voor MS.  
 
Zaterdag 10 september kwam de groep aan op de 
Dam in Amsterdam. Daar werd een cheque met 
sponsorgelden overhandigd aan het VU Medisch 
MS-centrum. De deelnemers hopen dat de tocht 
bijdraagt aan het streven naar een MS-vrije 
wereld.  

 
bron PZC 27 juli en 3 september 2016 
 
 

☼ 
Een lid van ons, Jansje van de Laar, al vele jaren 
schilderijen maakt en ze graag zou willen 
verkopen met als doel de MS vereniging 
Nederland en MS-research financieel te 
ondersteunen.   
 
De werken zijn uitgevoerd in olieverf, acrylverf en 
aquarelverf. De onderwerpen variëren van 
landschap tot figuren en abstract. Sommige 
werken zijn voorzien van een lijst of passe-partout. 
Dit alles voor schappelijke prijzen. Van alle 
schilderijen zijn digitaal foto's beschikbaar.  
 
Voor meer informatie jalalo48@icloud.com 

 
 
 

mailto:jalalo48@icloud.com
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Tegemoetkoming voor chronisch 
zieken en gehandicapten 2016  
Wanneer u chronisch ziek bent of gehandicapt, 
woont in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, 
Noord-Beveland of Reimerswaal, komt u  
misschien in aanmerking voor de tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten.  
 
De hoogte van de tegemoetkoming is 375 euro en 
kan tot 1 december 2016 aangevraagd worden bij 

de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de 
Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.  
 
Wanneer komt u in aanmerking? 
1. U woont in de gemeente Borsele, Goes, 
Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.  
2. U bent chronisch ziek en/of gehandicapt. 
3. U heeft in 2015 kosten gemaakt die niet door 

uw zorgverzekeraar of op een andere manier 
vergoed worden.  
4. U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen 
betekent bij deze tegemoetkoming dat u maximaal 
een netto inkomen mag hebben tot 130% van de  
bijstandsnorm (let wel het inkomen van de partner 
wordt hier bij opgeteld). 
5. U heeft niet veel spaargeld of andere zaken die 

veel geld waard zijn.  
 
Voor alle voorwaarden en meer informatie          
www.grdebevelanden.nl/chronisch zieken          
 0113 239100     
info@grdebevelanden.nl 
Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 Goes 

 
 

De schaamte voorbij 
 
Ik had een leuke baan van 24 uur. Maar ik werd 
honds- en hondsmoe. Ik kwam daardoor in de 

ziektewet. Daar bleef ik 2 jaar en 3 maanden in. 
Op fybromyalgie na was er geen diagnose. En  
fybromyalgie werd toen nog niet erkend. Dit speelt 
rond 1990. Ik werd toch afgekeurd. Enkel en alleen  
op die verschrikkelijke vermoeidheid. In die tijd kon 
dat nog. De eerste maanden slapen, wat kleine 
dingen doen en weer slapen. Ik zag geen enkele  
 
dag de finish van de Tour de France. Dan was ik 
alweer in slaap gevallen.  
 
Zo langzamerhand kon ik met iets minder slaap 
toe. Maar die erge vermoeidheid bleef. Ik 
probeerde weer een normaal dag- en nachtritme 
aan te houden. Wat overigens niet lukte, omdat ik 
om 9 uur ’s avonds al naar bed ging. 
 
Om mee te blijven doen aan de samenleving wilde 
ik proberen eens de stad in te gaan. Een kop koffie 
drinken op een terras b.v. Helaas, helaas, ik 
durfde niet. Wat zullen de mensen wel niet 
denken? Niet kunnen werken, maar wel de stad 
in? En in mijn eentje koffie drinken? Nee, nee, 
nee. 
En toch en toch, de wil was er. 

 
Na een aantal maanden de stoute schoenen 
aangetrokken en richting stad. Op de markt was ik 
al doodmoe. Ik moest wel ergens gaan zitten! Het 
Lunchcafé had en heeft een bar waar je lekkere 
stoelen had en een krant kon lezen. De twee 
treden naar de bar gingen toen nog.  
Doodnerveus, maar ik ging. Weer thuis was ik heel 
trots op mezelf.  
 
Achter zo’n krant kon ik me lekker verstoppen.  
Ik ging vaker. Ontmoette er mensen die werkloos 
waren, of in de ziektewet of afgekeurd. Of vrouwen 
die gewoon een kop koffie wilden drinken tijdens 
het winkelen. Ik had er leuke gesprekken. En ik las 
er een andere krant dan thuis. 
Ik ben vaste klant geworden. Nog steeds. Alleen 
niet meer aan de bar. Die 2 treetjes. 
 
Ik wil hier mee zeggen: Laat je niet weerhouden 
om leuke dingen te doen door bang te zijn voor 
wat andere mensen van je denken. Jij bent de 
enige die weet wat je lijf aan kan en wat je geest 
nodig heeft. De schaamte voorbij. 

 
bronTonny Sies 
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Vooroordelen 
 
Je staat met iemand te praten en opeens krijg je 
een enorm botte opmerking naar je hoofd. Daar 
sta je dan met je mond vol tanden. Voor  
iedereen die dit herkent HUMOR IS JE BESTE 
WAPEN, hiervan enkele voorbeelden. 

 

☼Dus je werkt helemaal niet? Dat lijkt mij   echt  

heeeeeeeeerlijk!  

O JA? RUILEN? 
 

☼Goh, je ziet er helemaal niet ziek uit! 

DAT KOMT DOORDAT IK ME AANSTEL 
 

☼Als jij last hebt van depressies, hoe kan het 

dan dat ik je steeds zie lachen? 

VAN DE ZENUWEN, ALS IK JOU ZIE 
 

☼Ik ben na een weekje ziek zijn toch ook weer 

aan de bak gegaan. Waarom doe jij dat niet? 
Je blijft er zo in hangen. 

MISSCHIEN OMDAT MS GEEN GRIEPJE IS  
 

☼Dus je kunt eigenlijk niets, maar je gaat wel op 

vakantie? 

JA, MAAR DAAR KAN IK OOK NIETS  
 
bron UWV Perspectief 


