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Woord Vooraf
Het jaar 2015 is voor de afdeling Groningen een bewo- Bij gelegenheid van ons jaarlijkse vrijwilligersetentje
gen jaar geweest.
hebben wij een viertal jubilarissen mogen bedanken
voor hun trouwe diensten. Henny Jongsma en Paulien
In2015zijndrievoordeafdelingbelangrijkeendierbare Bats zetten zich al meer dan 5 jaar in als vrijwilligers
personengestorven:JanMinderhoud,AnkManhoudten voordeMS-VerenigingenGarrienAnnegrietVeldmanal
Marijke Wiertsema. Zowel in het regioblad als in onze meer dan 10 jaar.
bijeenkomsten in het voor- en najaar hebben wij hen De werkgroep heeft trouwens van de gelegenheid
herdacht.
gebruikgemaaktookmijtebedanken.Ikkannietherhalen wat Henny namens de werkgroep allemaal over mij
OpWereld MS Dag 2015 hebben wij de Ede-Staalroute zei, want dan zou u mij voor een opschepper houden.
geredenendaarmeeruim9000euroopgehaaldvoorde Maar het was fijn om te horen dat mijn inspanningen
afdeling. Zowel in het blad Mensen als in het regioblad gewaardeerd worden.
is daar aandacht aan besteed. Voor de Wereld MS Dag
2016 is het de bedoeling om in mei 2016 scootmobiel- Ik wens u allen prettige kerstdagen en een gelukkig
tochten in alle regio’s te organiseren. Ook wij zullen ons nieuwjaar.
best doen weer een mooie route uit te zetten.
Nout Verbeek
In2015heeftdeMS-Verenigingeengrotereorganisatie
ingezet.Omeensluitendebegrotingtekunnenpresenterenmoesthetlandelijkbureaurigoureuswordeningekrompen.Enaangezienjeniethetzelfdewerkkuntdoen
met de helft van het aantal mensen, moeten de werkzaamhedenanderswordengeorganiseerd.Debedoeling
is alleen nog landelijk te doen wat landelijk moet. De
krachtenhetonderscheidendvermogenvandevereniging komt te liggen in de regio’s.
Inhettransitiejaarzalhetlandelijkteamderegio’sbegeleiden naar het MS Community concept.
Verder zal het landelijk team zich vooral bezighouden
met het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en
desamenwerkingmetandereorganisatiesomeenblijvende landelijkeslagkrachttegaranderen.Verderop in
dit regiobericht kunt u daar meer over lezen.
Wat het landelijk team vanaf zijn aantreden in april van
dit jaar al aan werk heeft verzet is overigens indrukwekkend.
In 2015 is er veel veranderd in de zorg. In onze voorjaarsbijeenkomsthebbenwijdaaraandachtaanbesteed.Eén
van de veranderingen was de invoering van het zogenaamde keukentafelgesprek. Wij hebben een handige
checklist gemaakt voor deze gesprekken. Als u er nog
geen heeft, kunt u hem via ons secretariaat bestellen.
Verder zouden wij het op prijs stellen, als u uw ervaringen met het keukentafelgesprek met ons zou willen
delen.Wijkunnenelkaarendegemeentenhelpendeze
keukentafelgesprekken zo effectief mogelijk te maken
door nauwkeurig bij te houden wat er goed en wat er
fout gaat.
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De voedseljungle
Cafeïne deelt zo’n tik uit aan mijn zenuwstelsel, dat
ik na een bak koffie alleen nog maar uitgeput op
bed kan liggen. Een mede MS-patiënt klaagt over
uitval van het rechterbeen na een paar glazen rode
wijn. Weer een ander wordt van cacao duizelig in het
hoofd.

Gezond, afwisselend en vers
Pascal Wessels, al ruim tien jaar MS-patiënt, heeft zijn
eigen pad getrokken in de voedseljungle. ”Gezond,
afwisselend en vers. Met die drie dingen kom ik een
heel eind.”
In PascalIs keuken zul je geen sausjes in zakjes, voorverpakteboerenkoolstamppotofdiepvriespatataantreffen.
Voeding is een precair onderwerp als het over MS gaat. Het koekje en de koffie is alleen voor bezoek. ”Drie jaar
Neurologenenandereonderzoekersdurvenergeenuit- geleden ben ik me gaan verdiepen in voeding en toen
spraakovertedoenomdatwetenschappelijkbewijsont- pas heb ik gemerkt hoeveel invloed voedingsstoffen
breekt.Toch merken veel MS-patiënten de invloed van op mijn gestel hebben. Sindsdien probeer ik alles met
voeding op hun gestel wel degelijk, zowel in negatieve toevoegingsmiddelen te vermijden. Daarnaast ben ik
gestoptmetrokenenalcohol.Ikzitstukkenbeterinmijn
als in positieve zin.
vel. Ik voel me goed. Voeding is mijn medicijn.”
Dat blijkt vooral uit internetfora, waar je wordt overspoeldmetgoedbedoeldevoedseltips.Glutenvrij,een Ooit gebruikte hij nog medicijnen, rebif, maar daar
fruit-groente-granen-notendieet,welonverzadigdemaar werd hij ontzettend depressief van. Daarnaast had hij
geenverzadigdevetten,wortelgroenten,rauwkostdieet, zijn vader, die ook MS heeft, als voorbeeld. ”Hij doet er
niks aan om gezonder te leven. Ik zie hem bergafwaarts
koolhydraatarm, vitaminepreparaten, enzovoort.
gaan. Dat wil ik niet.”
Net zoals de ziekte zich per persoon anders openbaart
en ontwikkelt, lijkt ook de invloed van voedsel per MS- In zijn jam zit geen suiker. De kaas is biologisch, net
patiënt verschillend te zijn. Generaliseren is in dit geval zoals zijn pasta. Groente en fruit eet hij zo vers mogelijk.
niet mogelijk en je rots in de onvoorspelbare branding, Vlees staat maar één keer in de week op zijn menu. Vis
daarentegenvaker.Hijgebruiktgeenkeukenzout,maar
de neuroloog, houdt zijn mond.
Keltisch zeezout en drinkt alleen thee en water. ”Mijn
Voormijdusgeenkoffie,wanthoewelnietwetenschap- directe omgeving respecteert mijn levenswijze en zal
pelijk gefundeerd, wist ik door uitproberen en experi- me geen taart aanbieden als ik op een verjaardag kom.
menterenweldekwaliteitvanmijnlevennaareenhoger Maar sommigen kijken er raar van op. Zo had ik ooit
peil te trekken. Zoals mijn eigen neuroloog onlangs zei: ruziemeteenoud-buurvrouwomdatikhaarzelfgebak‘Als neuroloog kan ik niet zeggen dat vitamine D-pil- ken taart niet wilde proeven.”
len helpen, maar als ik zelf MS zou hebben, zou ik ze
Deze morgen bestond zijn ontbijt uit wat havermout,
zeker slikken.’
cracker en beschuit besmeerd met jam zonder toevoegingsmiddelen. ”Mijn stelregel: ontbijt als een koning,
lunch als een prins en dineer als een arme. Ik eet ook
altijd tussen de middag warm, zodat mijn lijf twee dagdelen de tijd heeft om het voedsel te verteren.”
Ondanks zijn strikte voedingspatroon vindt hij niet dat
hij wat mist. ”Ik geniet van mijn eten. Als ik ergens niet
op bezuinig dan is het eten. Zo koop ik op vrijdag altijd
haring. Dat kost me 9 euro, maar het is goed voor me.
Weet je wat een pakje shag wel niet kost? Daarbij heb ik
hetvoordeeldatikbovenhetwinkelcentrumwoon.Mijn
voorraadkast is zes verdiepingen naar beneden.”
Marjolein van Woerkom, MSweb
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Nieuwe structuur MS-vereniging
De MS Vereniging Nederland (MSVN) is bezig met vernieuwingvandestructuur.DeAlgemeneLedenvergadering(ALV)vandeMSVNheeftzaterdag14novembervier
adviesplatformssamengevoegdtotéénAdviesPlatform.

MSweb en MSKidsweb
DewebsitesMSwebenMSKidswebzittenvanaf1januari
2015 in het servicepakket van de MSVN. Om dit te bereikenheefthetbestuurvandeStichtingVriendenMSweb
zijn statuten zo gewijzigd, dat het bestuur van de MS
VerenigingookhetbestuurisvandeStichtingVrienden
MSweb en omgekeerd. Feitelijk vormen de twee daarmee nu één organisatie en is een begin gemaakt met
hetterugdringenvandeversnipperingindeMS-wereld.
De Vereniging wil met nog meer organisaties op het
gebied van MS nauw gaan samenwerken.

Het Advies Platform van de MSVN gaat het bestuur over
allebelangrijkebeleidsaangelegenhedenadviseren.In
eennieuwhuishoudelijkreglementheeftdeALVvastgelegd dat de samenstelling van het adviesplatform“een
zo goed mogelijke afspiegeling moet vormen van het
ledenbestand van de vereniging”. Hetzelfde geldt voor
drie andere landelijke werkgroepen die de ALV met dit
nieuwehuishoudelijkreglementheeftgeformaliseerd: Bron: redactie MSweb, 15 november 2015.
•

•
•

MSweb, dat het internetmedium is van de
vereniging met vooral als doel te voorzien in
berichtgeving, achtergrondinformatie en internetcommunicatie met en tussen mensen die MS
hebben;
MS-Telefoon, die via een centraal telefoonnummer zorgt voor informatie over MS en de MSVN;
MS-Voorlichtersteam, dat voorlichting geeft aan
mensen met MS, hun familie, scholen, hulpverleners in opleiding en zorgverleners.

Ongewijzigdisdeopzetvanderegionalewerkgroepen
van de MSVN die samen het hele land bestrijken.
Minder geld
Aanzet tot de nieuwe structuur was al gegeven in de
novembervergadering van de ALV in 2014. Aanleiding
isondermeerdenoodzaakmetmindergelddebelangrijkstedoelstellingenvandeverenigingteblijvenwaarmaken. Daartoe is eerder besloten tot een aanzienlijke
afslanking van het landelijk team van de vereniging.

MSweb
Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, is MSweb nu het
internetmedium van de MS-Vereniging. MS-patiënten
vindenhierhetnieuwsoverMS,zoalsnieuwebehandelingen en onderzoek.
Een belangrijk item op MSweb is het Trefpunt..Een
plaats waar u mensen met MS en de mensen om hen
heenopverschillendemanierenkuntontmoeten.Vragen
stellen kunt u aan lotgenoten via het gastenboek, aan
MSweb-doc of MSweb-support.
En neem vooral eens een kijkje op het drukbezochte
Forum. Daar kunt u uw hart luchten, tips vragen en
geven, maar ook reageren op de vragen en ideeën van
anderen.
Het kan over de symptomen van MS gaan, over medicijnen en hulpmiddelen, maar ook over uw werk, uw
gezin, of uw huisdieren en uw hobby’s.
Meldudusaanvoordatforum,ommeetekunnendoen.

DeMSVNisdeenigepatiëntenvereniginginNederland
voormensenmetMSendirectebetrokkenen.Debelangrijkste doelstelling is het behartigen van de belangen
vanmensenmetMSbijdeoverheid,zorgaanbiedersen
zorgverzekeraars.DeMSVNvertegenwoordigtopaldie
plekken de helft van de circa 17000 mensen met MS in
Nederland.
Ook in de toekomst krijgt dit de allerhoogste prioriteit.
DaarnaaststimuleertdeVereniginghettotstandkomen
eninstandhoudenvanvoorzieningenvoormensenmet
MS, informatie, communicatie en lotgenotencontact. Pieter van Tol
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Andullatietherapie en Stoel-Shiatsu
Terwijler14personenbinnenkwamenop11november Stoel-Shiatsu
in het Lichtbaken te Delfzijl, lag er al iemand uitgebreid Naast Wil was ook José aanwezig en zij ging iets vertelde bijzondere matras uit te proberen.
len over Stoel-Shiatsu:
Zittend op een stoel die speciaal is ontwikkeld om een
ontspannendeenrustgevendehoudingtekunnenaannemen, bewerkt de therapeut de rug- en schouderpartij. Ook de armen en de nek krijgen de nodige aandacht
waardoor het stressniveau wordt verminderd.
Shiatsu betekent vingerdruktherapie. Er wordt druk op
het lichaam uitgeoefend, zodat het lichaam uit balans
raakt. Daarna gaat het lichaam aan de slag met het zelfherstellendvermogenomeenbetereennieuwebalans
tevinden.Hierdoorzoudenblokkadeskunnenworden
opgeheven.
Ook van de stoel werd gebruikgemaakt en men ervoer
het als zeer ontspannend.
José heeft een massagepraktijk bij Sportcentrum Dijkman in Delfzijl. Meer informatie kunt u vinden op:
www.massagepraktijkjose.nl
De andullatiematras
WilStuve-FromauitBierumhaddezematrasmeegeno- Wil heeft een praktijk in Bierum, Bakkerstraat 2 en is te
men en vertelde enthousiast over de andullatiethera- bereiken op telefoonummer 0596-592089.
pie. Dat is een nieuwe, pijnloze en complete vorm van
ontspanning en massage, om pijn te bestrijden. Het
werkt met een lage trillingsfrequentie en warmte, met
alsdoeldebloedsomlooptestimuleren.Hetkandeoorzaakvanchronischepijnnietwegnemen,maarwel verlichtenenkanhetkandaardoorleidentotvermindering
van medicatie.
Voordat men gekleed gaat plaatsnemen op de matras,
wordtereerstnaardeklachtengevraagd.Hieropwordt
het programma van de matras ingesteld. Ook kan de
buikbeltaangebrachtworden,dieeenpositieveinvloed
opdespijsverteringkanhebben.Daarnawordtdecliënt
alleen gelaten. Er wordt niet meer gepraat en het resultaatisvolkomenontspannenheidvoorlichaamengeest.
Het is belangrijk daarna een glas water te drinken.
Verscheidene aanwezigen maken even gebruik van de
matras. Een lichaam met MS kan over het algemeen
weinig trillingen verdragen, maar daar wordt dan het
programma op ingesteld. Er werd geconcludeerd dat
het erg lekker en ontspannend is, ook omdat de benen
wathogerliggen,waardoorereengoedehoudingvoor
derugontstaat,geeftdematrasthearpieeenplezierige
ervaring.
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Nieuws over MS
Hoewelerheelveelonderzoeknaarbehandelingvande
ziekte MS wordt gedaan, is het wachten nog steeds op
een definitieve doorbraak. Helaas blijft MS vooralsnog
een ongeneeslijke ziekte. Maar er zijn toch wel een paar
bijzondere publicaties.

Vitamine D
Het is niet de eerste keer dat er in het regiobericht over
vitamineDgeschrevenwordt.Erzijninmiddelswereldwijd veel onderzoeken naar het effect op MS verricht,
met vaak tegengestelde resultaten.Wel is duidelijk dat
te weinig vitamine D in het bloed de kans op het krijgen
van MS vergroot.

Myelineherstel
Amerikaanse onderzoekers lieten ruim 700 bestaande
medicijnen los op muizencellen in het laboratorium. In het Journal of Cell Biology werd kortgeleden een
Twee daarvan lieten een opmerkelijk resultaat zien: onderzoek gepubliceerd, waaruit bleek dat vitamine D
micanazol en clobetasol.
eenpositieveinvloedheeftopdehersenstamcellen.Professor Robin Franklin (MS Society Cambridge Centre
Miconazol en clobetasol, respectievelijk een middel Myelinerepair) leidde de studie:
tegenschimmelinfectieseneenmedicijntegeneczeem, “Al jarenlang zijn wetenschappers op zoek naar een
bleken de aanmaak van myeline te stimuleren.
manier om schade aan myeline herstellen.Tot nu toe is
Bij muizen die de twee geneesmiddelen kregen toege- bijhetmeesteonderzoeknaarvitamineDgekekennaar
diend,hersteldehetbeschadigdemyelinezich,schrijven de rol in de oorzaak van de ziekte. Ons onderzoek geeft
dewetenschappersinvakbladNature.Deverlamdedie- significant bewijs dat vitamine D ook betrokken is bij de
renkondendaarnaweerlopen.Omdatdemedicijnenal regeneratie van myeline nadat de ziekte is begonnen“.
op de markt zijn, is het makkelijker om het effect ook bij
mensen te gaan testen, aldus de onderzoekers.
(Gepubliceerd op MSweb: 11-05-2015)
Solifenacine
Eenreedsgoedgekeurdmedicijnvoorblaasproblemen
zoukunnenhelpenbijdebehandelingvanMS,volgens
onderzoekers van de State University van New York in
Buffalo.
Het middel heet solifenacine, dat wordt gebruikt voor
de behandeling van een overactieve blaas. Er is geblekendathetookgeschiktisvoorremyelinesatie.Myeline
is een vettige stof die zich rond de zenuwen bevindt. Bij
MSraaktdemyelinebeschadigd,waardoorzenuwsignalen niet goed meer worden doorgegeven.
Dewetenschappersbestudeerdenheteffectvansolifenacinebijmuizenmetbeschadigdemyeline.Zijvonden
een duidelijke verbetering bij de dieren die behandeld
waren met solifenacine. Dit was waarschijnlijk te dankenaanextramyelinedieonderinvloedvansolifenacine
gevormd was.
“Wehebbeneenmaniergevondenomdeaanmaakvan
myelinisatie te verbeteren”, verklaarde Dr. Sim, een van
de onderzoekers. In een vervolgonderzoek zal de werking bij de mens onderzocht worden.

Onderzoekers,onderleidingvanEgilRøsjøvanAkershus
University Hospital, Lørenskog, Noorwegen, wilde zien
ofmyelineontstekingkanwordengeblokkeerddoorvitamineDbijpatiëntenmetRRMS.Zegaveneenhogedosis
vitamineDaan68mensenmetRRMS.Zijbepaaldenook
de hoeveelheid actieve vitamine D in het lichaam, aan
het begin van het onderzoek en 96 weken later.
De bloedspiegels van vitamine D steeg bij de mensen
die extra vitamine D toegediend kregen, maar ze zagen
geen veranderingen in het aantal ontstekingen bij de
MS-patiënten,invergelijkingmetdegenendiegeensupplement (de placebogroep) kregen.
De huidige studie ondersteunt geen rol van vitamine D
bij het blokkeren van ontstekingen bij RRMS.Vitamine
D zou echter ook andere, gunstige effecten bij mensen
metMSkunnenhebben,dieverderonderzochtmoeten
worden.

(Bron: het Journal of Neuroscience)

Pieter van Tol

8 MS-Vereniging Groningen

Najaarsbijeenkomst
Opdezezaterdagstromendemensenalingrotengetale
eenuurvooraanvangbinnen.Hetprogrammavoorvandaag is vol en gevarieerd. Nout Verbeek gaat in op de
laatsteontwikkelingenbinnendeMSVN.NeuroloogJan
MeilofverteltoverMS-therapie.EnPaulienBatslaatons
de MS-Toolkit zien.

Multiple Sclerose
AlsMS-patiëntofalsmantelzorgerweetuheelgoedwat
MSis.Voordevolledigheidvolgthiereenkorteomschrijving van de ziekte. MS is een auto-immuunziekte. Het
immuunsysteem dat u beschermt tegen virussen, bacteriën en virussen werkt te goed. Door MS raakt het
centraal zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en
het ruggenmerg, beschadigd door ontstekingen. Het
beschermlaagje rondom de zenuwenuitlopers wordt
beschadigd. Dit wordt ook wel demylenisatie genoemd
en het veroorzaakt een soort litteken op de zenuw. Zo’n
litteken kan op verschillende plaatsen zitten.
Er zijn verschillende soorten MS:
1. Relapsing remitting: de klachten komen op in
dagen en verbeteren in weken ( schubs).
2. Secundair progressief: na een periode van herhaalde terugvallen en perioden van herstel kan
de relapsing remitting MS overgaan in secunNoutVerbeekopentdebijeenkomstmeteen‘inmemodaire progressieve MS. Hierbij treedt een geleideriam’voor Marijke Wiertsema. Daarna gaat hij over op
lijke verlies van functies op.
de orde van de dag en doet een oproep voor de vrije- 3. Progressief: de klachten blijven stabiel of nemen
giftpot die op de tafel, aan het begin van de zaal staat.
toe maar verbeteren niet spontaan.
Daar ligt ook de checklist voor de keukentafelgesprekken die in het kader van de veranderingen binnen de MS-therapie
WMO,metualsMS-patiënten/ofmantelzorgerworden JanMeilof,neuroloogbijhetMartiniziekenhuisenUMCG
gehouden.
verteltoverMSendebehandelmethodes.Debestaande
medicijnenrichtenzichalleenoprelapsingremittingMS:
Zoalsmisschienbijubekendis,ondergaatdeMSVNeen De zogenoemde injectables (medicijnen die via een
reorganisatie.HermanvanderWeide,directeuradinte- injectie worden toegediend):
rim, trof bij zijn aantreden een chaotische situatie aan. • Interferon-beta (Avonex, Betaferon en Rebif)
Er vond geen overdracht plaats en de MSVN is verhuist • Glatiramer (Copaxone)
naar een nieuwe locatie zonder enig infrastructuur. De • Natalizumab ( Tysabri)
telefoons rinkelen en de mailbox ontploft.
• Fingolimod (Gilenya)
Dewerkgroep‘2015enverder’heeftdaaromeen aantal Orale medicijnen (via de mond in te nemen):
puntenopgesteldomordeopzakentestellen.DeMSVN • Dimethylfumaraat ( Tecfidera)
is landelijk een succes als:
• Teriflunomide (Aubagio)
• de MSVN meer dan 10.000 leden heeft;
• Alemtuzumab (Lemtrada)
• MS-patiënten de MSVN als gids gebruiken in MS- • PEG-Interferon (Plegidry)
land;
Aldezemedicijnenwerkenophetimmuunsysteem.MS• er een sluitende begroting is en als er financiële therapieleidttotminderschubs.Ookondervindtuminreserve is;
derrestverschijnselen.Maarhetleidtniettoteenuitstel
• de MSVN de agenda bepaalt in MS-land;
van de progressieve fase.
• er regionale succesvolle MS-afdelingen zijn.
Aan het gebruik van medicijnen zitten ook nadelen. De
Naast de financiële bijdrage van de MSVN is de afde- toepassing van injecties is belastend voor de MS-patiling Groningen bezig met het actief werven van ënt.Enmedicijnenkennenbijwerkingen.Ookzouereen
fondsen. Het fietsen van de Ede Staalroute, op 27 hogerekanszijnopinfecties,omdathetimmuunsysteem
mei heeft bijvoorbeeld een bedrag opgeleverd van verzwakt wordt.
bijna 9800 euro.
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Het is moeilijk uit te zoeken welk medicijn voor een MSpatiënthetbestewerkt.Hoesterkerheteffecthoegroter
hetrisicois.Daaromstarteenspecialisteerstmetdeeerstelijnsmedicijnenenschaaltdaarnaopnaartweede-en
derdelijns medicijnen.
Vitamine D en MS
MSpatiëntenhebbenvakereenlaagvitamine-D-gehalte
in het bloed. Dr. Meilof geeft als praktisch advies mee:
‘laat dit controleren en bij te weinig vitamine D in het
bloed kunt u tabletten slikken’.
Het openen van medicijndoosjes met rubberen handEchter een te hoog vitamine-D-gehalte is gevaarlijk en schoenen en het overhevelen van medicijnen van het
kan tot problemen leiden met de nieren.
ene naar het andere doosje, blijkt erg moeilijk te zijn,
bijverminderdetastzin.Gewichtjesomdepolsengeven
Experience MS Toolkit
eengevoelvanvermoeidheid.Eenbandomdemiddelis
Hoe is het om MS te hebben. U als MS-patiënt weet dat vergelijkbaarmetdezogenoemdeMS-hug.Eengewicht
natuurlijk. Maareenbuitenstaanderweetdatniet. Maar aanhetbeeneneenzwemflapperomdevoet,maakthet
wat is het nou, hoe voelt het? Paulien Bats, voorlichter lopen moeilijk.
bij de MSVN, heeft daarom een specialetoolkit (gereed- De aanwezige MS-patiënten lachen. Maar de toolkit
schapskist)ontwikkeld.Hierinzittenhulpmiddelendie vormt het middel om meer begrip te kweken bij opleihet inzichtelijk maken hoe het voelt MS te hebben. dingen,werkgeversenfamilie.DaaromvraagtdeMSVN
of u geld wil geven via ‘Just Giving’. Dan kan Paulien
Een mantelzorger is zo dapper om het experiment aan Batsverdergaanmethetuitzettenvantoolkitsdoorheel
te gaan. Als eerste krijgt hij een bril met een glas dat is Nederland.
ingesmeerd is met vaseline. Dit leidt tot slecht zicht.
Hanneke Gibcus

JustGiving wil geld inzamelen voor goede doelen toegankelijk maken voor iedereen, door de mogelijkheden van
internet en nieuwe media te gebruiken. Met dat idee is JustGiving in 2001 in Groot-Brittannië begonnen.
Inmiddelshebbenruim25miljoenJustGivin-gebruikerssamenalruim2miljardingezameldvoormeerdan13000
goede doelen. De MS Experience Toolkit is één van die goede doelen.
MetdeExperienceMSToolkitkunnendesymptomenvanMSvoormensenzonderMSvoelbaargemaaktworden.
Op dit moment is er één kit in Nederland.
Help ons meer Toolkits aan te schaffen, zodat de voorlichters van de MS-Vereniging in heel Nederland mensen
kunnen laten meemaken en voelen hoe het nu écht is om MS te hebben. Dit zorgt voor meer begrip voor mensen
met MS. U kunt doneren via www.justgiving.nl/experiencemstoolkit.
En geef dit ook door aan uw familie, vrienden en kennissen!

12 MS-Vereniging Groningen

Christie Hooglander
Op 9 december had ik een gesprek met mevrouw
Hooglander; hier haar verhaal.
Jeugd
In 2006 kreeg ik de diagnose MS. Achteraf heb ik mijn
eerste MS-klachten gehad toen ik 16 of 17 jaar oud was
(dubbel zien), dus meer dan 50 jaar geleden. Ik had
zware astma. Daar verbleef ik een aantal jaren voor in
een astmacentrum in Hilversum. Van die astma had ik
veel meer last van, zodat het eigenlijk niet opviel dat ik
ook andere klachten had. Als je zwaarbenauwd bent, is
datveelerger.Bijgebrekaaneffectievemedicijnenhing
men de filosofie aan dat astma een psychische oorzaak
had en bijvoorbeeld veroorzaakt kon worden door een
overbezorgdemoeder.Metdatideebenikopgegroeid,
waardoorikdachtdatmijnandereklachten,zoalsonder
meerhetvaakvallenendubbelzien,ookeenpsychische
achtergrond hadden.
Amerika
Ik heb tot mijn vijftiende in Den Haag gewoond, vier
jaar in Hilversum en directe omgeving. Daarna heb ik
inAmsterdammijnHBO-opleidingmedischmaatschappelijkwerkgedaanentoenbeniknaarAmerikagegaan,
omdat ik ook wel eens zelfstandig wilde zijn en niet
meer “het zieke kindje”. Ik was 23 jaar en ik ben daar
zeven jaar gebleven. Daar ben ik wel opgeknapt, misschiendoordegoedemedicijnen,metnameantibiotica.
Maar ook toen viel ik al veel en zag ik vaak dubbel en
ik was vaak onbeschrijfelijk moe. Die vermoeidheid is
sindskort,nuikextravitamineDslik,gelukkigveelbeter
geworden.
Op mijn 30e kwam ik weer in Nederland, maar ik heb
nooit gedacht dat ik behalve die astma, die toen al een
stuk beter was, nóg iets mankeerde. Eigenlijk heb ik
dankzij die astma altijd op een ontspannen manier met
mijn MS geleefd. Een deel van de astmatherapie was
”doen alsof je niets mankeert“ en dat is een tweede
natuur geworden.
Noorden
IkbeninhetNoordenterechtgekomenomdatikinmijn
opleidingstagemoestlopen.IkkontoenterechtinLeeuwarden of Assen en het is toen Assen geworden.Toen ik
vanuitAmerikaterugkwaminNederland,wildeikterug
naar het Noorden. Daar heb ik mijn man ontmoet. Er
was een vacature in wat toen nog het AZG heette, in
Groningen. Ik werd aangenomen en ik heb er 25 jaar
gewerktmetpleziergewerktalsmedischmaatschappelijk werker. Op mijn 54e werd ik afgekeurd.

Dat was heel vervelend; men wist toen nog niet dat ik
MS had en men dacht dat ik overspannen was. Ik ben
terecht afgekeurd, maar om de verkeerde redenen.
Multiple Sclerose
Toen ik trouwde was het ook nog niet bekend dat ik aan
MS leed. Wel viel ik steeds vaker. Pas in 2006, nadat ik
met de fiets was gevallen en mijn enkel niet over ging,
kwam ik uiteindelijk bij een neuroloog terecht. Men
vroeg zich af ik een hersentumor had. Er moesten foto’s
worden genomen en een lumbaalpunctie. We waren
op vakantie in Duitsland toen ik belde voor de uitslag.
Ondertussenwasikweltotdeconclusiegekomendater
iets niet in orde was. Via de telefoon kreeg ik te horen
dat het nog niet duidelijk was, maar dat er meerdere
grijze plekjes in de hersenen te zien waren, maar dat
ze nog niet precies konden zeggen wat er aan de hand
was. ’s Nachts viel bij mij toen het kwartje: “meerdere
grijze plekjes”, ofwel“multiple sclerose”. Bij onderzoek
daarna, in het ziekenhuis, bleek toen inderdaad dat ik
MS had, zoals ik al dacht.
Ik heb nooit geloofd dat ik een hersentumor had, maar
toch viel het mee dat het MS was. We hebben op internet opgezocht wat MS precies in hield. Ik zei toen tegen
mijn man: “Nou ja, ik zie niet in wat er nou morgen
anders is dan vandaag of gisteren”en daar hebben we
het bij gelaten.Toch zat ik toen al in de progressieve fase
en het jaar daarop, vlak voor mijn man overleed, werd
wel duidelijk dat alles moeilijker ging. Dus in wezen was
dievalpartijeenvoorbodevanhettoenemenvanallerlei
klachten.
Lichamelijke beperkingen
Ik moet er aan denken dat, als ik geen rollator heb, ik
mijn rechtervoorvoet goed optil. Zodra ik daar niet aan
denk,loopikzotegendetrottoirtegelsaan.Mijnmanzei
altijd:“kijk toch uit waar je loopt”. Dat is een kreet die ik
mijn hele leven heb gehoord.
Behalve met lopen heb ik ook problemen met mijn
armen. Iets optillen is lastig en als ik met een mes iets
probeer te snijden, moet ik heel erg uitkijken voor mijn
vingers. De fijne motoriek en de coördinatie zijn niet zo
goedmeer.Ikkanbijvoorbeeldooknietmeerschrijven,
het wordt onleesbaar, dat is heel vervelend. Mijn ADLhulp(hulpvoorAlgemeneDagelijkseLevensverrichtingen)ismijnschrijfster.Zijhelptmijnaasthethuishouden
met gewone dingen waar ik moeite mee heb, zoals iets
uitdeverpakkinghalen.Knippenmeteenschaarluktmij
niet meer.
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Twee jaar geleden heb ik mijn bovenarm gebroken op
drieplekken.DeADL-hulphielpmijdaarnabijvoorbeeld
ook met het wassen van mijn haar. Ik verkeer in de
gelukkigeomstandigheiddatikdiehulpzelfkonzoeken,
zodat die precies aansluit op wat ik nodig heb.

Mijn antwoord was: “Ik ook niet, maar je kunt nooit
weten”, maar ik voel me nu duidelijk fitter; zelfs de spasmen in mijn benen lijken minder frequent geworden.
Ook mijn neuroloog merkte vorige week op dat ik beter
sprak en hij heeft de vitamine-D-waarde in mijn bloed
laten meten. De uitslag daarvan weet ik nog niet.
Vitamine D
Ik gebruik die pufgevallen tegen astma.Verder gebruik
Sinds ik vitamine D ben gaan slikken, heb ik minder last ik detrusitol tegen (te) frequent plassen, waar ik als
vanvermoeidheidenmijnconcentratievermogenisook gevolg van de MS ook last van heb. Ik ken inmiddels
veel beter geworden. Ik had bijvoorbeeld moeite met alle toiletten in het Noorden. Daarnaast gebruik ik nog
eenvoudige rekensommetjes, zoals bij de kassa van de fampridine om beter te kunnen lopen. Ik heb ook meesupermarkt. Ik voelde me steeds dommer worden. gedaan met het onderzoek van fampyra.
Contacten
Ik ga nog alleen op vakantie. Op de
vliegveldenkrijgikrolstoelbegeleiding
en op de plek van bestemming huur ik
eenscootmobiel.Ikwasaltijdalgewend
veel te reizen vroeger en later met mijn
man en daardoor voel ik me bijvoorbeeldopeenvliegveldnietongemakkelijk. Maar het is wel lastiger geworden
omdat ik niet goed loop en minder uithoudingsvermogen heb. Ik zorg er wel
altijd voor dat ik een verblijfplaats heb
met 24 uur receptie.
Toen ik jaren geleden voor het eerst bij
eencontactbijeenkomstwas,voeldeik
me als een kat in een vreemd pakhuis.
Iedereen kende elkaar en het enige
dat je gemeen leek te hebben was een
MS-diagnose langer of korter geleden.
Geleidelijk aan werd dat beter en nog
geleidelijker aan kwam daar ook de
herkenning.Vooral de bijeenkomsten
met een bepaald onderwerp vind ik de
moeite waard”.
Hoe je iets beleefd is voor ieder mens
weer anders. Het klinkt raar, maar ik
hebemotioneelnooitmoeitegehadmet
MS. Ik vind nu dat het niet slecht met
me gaat. Ik heb natuurlijk mijn beperkingen, maar het gevoel te stikken bij
Ik had ook helemaal geen plezier meer in mijn leven. En een astma-aanval, vond ik veel erger. Als je zo’n voorgeik heb serieus zitten denken“ik ben 72, hoe lang moet ik schiedenis hebt, kijk je anders tegen MS aan dan als je
nog”. Dat was de laatste jaren eigenlijk zo. Ik ben nooit altijd gezond bent geweest.
eenchagrijngeweestofzo,maaralsjealtijdmoebent…
Ik las ook altijd heel graag, maar zelfs daar had ik moeite Pieter van Tol
mee.
De huisarts zei over die vitamine D:“Ik denk niet dat het
u helpt” en zelf geloofde ik het ook niet echt.
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bijeenkomst Delfzijl 14 oktober
Visio in Delfzijl
Het is woensdagochtend 14 oktober. Ik loop van stationWest in Delfzijl naar het kerkgebouw. Een auto van
Visio uit Haren snelt mij voorbij. De opkomst is vandaag
groot. Rens deVries en Lis Bouwmeester doen hun verhaal.AanwezigenvertellenoverhunervaringenmetMS.
Het geeft een blik in een wereld waar mensen dubbel
zien of vaag of geen diepte.Wat kan KoninklijkeVisio uit
Haren voor hen doen?

Het simpel aflopen van een trap wordt dan al erg moeilijk.
Ervaringen
De aanwezigen bij de bijeenkomst in Delfzijl vertellen
welke oogproblemen MS bij hun veroorzaakt heeft.
Zo ziet een van de aanwezigen na het sporten slechter.
Een ander vertelt dat visuele problemen leiden tot een
verslechteringvanhetevenwicht.Ookkomthetvoordat
mensen dubbel zien.

Aanmelden
Wat is Visio?
RensdeVriesvertelt:Visioiseenexpertisecentrumvoor Iedereen kan bij Visio terecht. Een specialist kan u
slechtziendeenblindemensen.Hetondersteuntenbege- doorverwijzen. Verder zal men uw neurologische en
leidt mensen in hun wens tot zelfstandig leven, leren, oogheelkundigegegevensopvragen.Daarnavolgteen
wonen en werken.Verder heeftVisio een lichtlaborato- intakegesprek om de oogproblemen te inventariseriumwaaronderzoekgedaanwordtomnategaanhoe- ren, om vervolgens een behandelplan op te stellen. De
veelverlichting iemandnodigheeft.OokadviseertVisio behandelingvaltonderdebasisverzekering(eigenrisico
ophet gebiedvandiversehulmiddelen,geavanceerde 375 euro) Advies op maat, daar staat Koninklijke Visio
apparatuur, mobiliteit, vrije tijdsbesteding, op gebied voor.
vanhuishoudingenopgebiedvanaanpassingenophet
Iederewoensdagmiddagkuntuvan13.30tot16.30binwerk.
nen lopen voor:
• Advies over praktische hulpmiddelen.
MS en oogproblemen
VerrewegdemeesteMS-patiëntenhebbenproblemen • Informatie over de dienstverlening van Visio.
• Informatie over voorzieningen.
(of problemen gehad) met het zicht:
• wazig zien;
Contact:
• dubbel zien;
Koninklijke Visio
• kleuren worden donkerder of vervagen;
• last hebben van te veel licht of juist meer licht Rijkstraatweg 61
9752 AC Haren
nodig hebben.
Het zien verschilt per uur of per dag. Vermoeidheid, e-mail: visioharen@visio.org
Internet: www.visio.org
inspanning of warmte beïnvloeden dit.
Ergotherapeut Lies Bouwmeester, gespecialiseerd in
nietaangeborenhersenletselenmetnameinMS,toont Hanneke Gibcus
plaatjes,waaronderhoemensenzienmetcontrastproblemen.
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advertentie
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lotgenotencontact
DELFZIJL E.O.:

Het Lichtbaken, Huibertplaat 57, Delfzijl
Bijeenkomsten op de woensdagmorgen,
van 10 tot 12 uur
Informatie: Ria Houwerzijl, 0596-628173; Garri Veldman, 0596-785027
20 januari		
2 maart
13 april
8 juni
14 september
19 oktober
7 december

Nieuwjaarsbijeenkomst

GRONINGEN STAD E.O.:

‘t Vinkhuys:
Diamantlaan 94, Groningen, 050 5770770
Scandinavisch Dorp:
Oude Badweg 1, Eelderwolde, 050 5256867
11.00-12.30 uur contactbijeenkomst, 12.30-14.00 uur lunchen voor de liefhebbers.

Informatie: Mariëtte Koot, 050-5347962
14 januari		
‘t Vinkhuys, 10-12 uur: Blaasproblemen bij MS, door mw. Janneke Martens,
						Verpleegkundig Specialist i.o. MS en continentiezorg.
						Opgeven bij Mariëtte Koot.
11 februari		
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
10 maart 		
‘t Vinkhuys, 10-12 uur: Verwenochtend, besloten bijeenkomst.
14 april		
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
12 mei 		
‘t Vinkhuys, 10-12 uur
9 juni		
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
14 juli			
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
11 augustus		
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
8 september ‘t Vinkhuys, 10-12 uur
13 oktober		
Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur
10 november ‘t Vinkhuys, 10-12 uur
8 december Scandinavisch Dorp, vanaf 11 uur

Veendam E.O.

donderdag 21 januari, vanaf half elf.
Café van Cultuurcentrum Van Beresteyn, Museumplein 5a in Veendam.
Alle MS-patiënten en belangstellenden zijn van harte welkom.
Consumpties voor eigen rekening.
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