
                                                                    6e jaargang – nummer 2 – juni 2015 – www.MSVereniging.nl/Zuid-Holland-Oost 

 

                                                                                                                            

                     MSRegionaal 

1 
 

 
MS Regionaal is de digitale nieuwsbrief van de regio MSVN Zuid-Holland Oost. Deze nieuwsbrief 

verschijnt 4 keer per jaar.                           Sluitingsdatum kopij volgende uitgave is 1 september 2015 

 
In dit nummer: 
 
Pagina   1 Voorwoord 
Pagina   2 Column Leen de Borst 

 
Pagina   3 
Pagina   4 

Nieuws uit de rayons 
- Dordrecht 
- Gouda 

Pagina   5 Bericht van de fysio 
Pagina   7 Wereld MS dag 
Pagina   8 Beklimming van de Mont Ventoux 

Pagina 10 Voor u/door u gevonden: 
Medicijnen mee op vakantie 

Pagina 12 Behoefte aan meer contact  

Contactpersonen  

MS-verpleegkundigen 
Pagina 13 Activiteitenkalender  

Colofon  

Belangrijke adressen  

Social media 
Pagina 14 Sponsoring, giften en supporter 

 

Voorwoord 

 
Zo, er ligt weer een druk kwartaal achter ons.  De 

bestuurswisseling en de verhuizing van de MSVN is een feit en 

de stofwolken beginnen langzaam op te trekken. Begin april 

hebben we als bestuur van rayon Zuid-Holland Oost een 

positief en verhelderend gesprek gehad met de interim 

voorzitter van de MSVN, de heer Herman van der Weide. De 

heer Van der Weide heeft onze zorgen over de aanstaande 

veranderingen aangehoord, besproken en toegelicht en aan 

het eind van het gesprek waren wij een stuk positiever over 

de goede afloop van de reorganisatie.  

Vanuit de MS fysio-sportgroep uit Gouda hebben een aantal 

sporters de Mont Ventoux beklommen op tweede 

Pinksterdag. Het verslag leest u op pagina 7.  
 
Terwijl ik dit stukje schrijf is de temperatuur naar tropische 

waarden gestegen, voor de meesten onder ons helaas écht 

teveel van het goede. Maar gelukkig is het niet van lange duur. 

Zo'n enkele hete dag tussendoor overleven we wel en daar 

kunnen we best van genieten toch? 
 
Langzamerhand beginnen de meesten onder ons zich al voor 

te bereiden op de zomervakantie. En als u naar het buitenland 

gaat, zorg dan voor een extra goede voorbereiding. 

Bijvoorbeeld als je medicijnen meeneemt (zie p. 9). Zelf neem 

ik al meer dan 15 jaar een medicijnenpaspoort mee en hoewel 

er nog nooit naar is gevraagd (zelfs niet bij vliegvakanties met  

Avonex-spuiten in mijn handbagage), haal ik tóch elk jaar het 

paspoort even snel bij de apotheek. Je weet tenslotte maar 

nooit. Scheelt een hoop gedoe. 

 

Ik wens iederéén een hele fijne zomer toe! 
                                
                                            Agnes Spuij 
                                            (eindredacteur) 
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Column Leen de Borst 

Slapen. 

Ook hier weet Wikipedia er weer alles van:  “Slaap is de periode van inactiviteit en afwezigheid van wakend 

bewustzijn, waarbij het lichaam tot rust komt”.  

Mens of dier, het maakt niet uit. Slapen hoort bij het leven. 

 

Veel mensen hebben er trouwens problemen mee. Ze liggen uren wakker, of slapen redelijk snel in, maar worden ’s 

nachts wakker en  komen daarna maar weer moeilijk  in slaap. Mensen die een vermogen aan slaappillen slikken en 

daar weer maagklachten van krijgen. En de dokter weet het dan ook niet meer.  

Een aantal MS-ers slaapt ook slecht. Zeker als je last van spasmen hebt. Steeds dat irritante schoppen en van teveel 

spasmeremmers knap je ook niet echt op . 

En dan hebben sommigen nog te maken met een partner met een gebruiksaanwijzing:  snurken, woelen, nachtelijk 

toiletbezoek, praten of murmelen.  Sommigen hebben daar dan ook een punt achter gezet en  slapen apart. Niet zo 

gezellig lijkt me, maar je kunt er ook 100 mee worden.  

Wat te denken van slaapwandelaars. Nou ja, je slaapt dan in ieder geval wel, maar relaxt lijkt het me niet. 

 

Tja, en u voelt hem al aankomen… totaal geen last van!  Het is liggen—>slapen.  Ja,maar jullie hebben donkere 

gordijnen in de slaapkamer zeker? Klopt, maar als we ergens anders slapen en daar zijn lichte gordijnen, dan is dat 

ook geen probleem. 

 O ja, een lekker bed zeker? Klopt, hoewel  in de auto, in de badkamer op de rolstoel bij het middagslaapje is het 

ook, ogen dicht en weg.  

Als dit erfelijk is klopt het wat mijn vader betreft  (hij was ook een prima slaper), maar bij mijn moeder was het een 

drama,  al ging het later wel beter. Dus die erfelijkheid zegt ook niet alles. 

In de hippietijd bestond het verschijnsel van het Damslapen. Op de Dam in Amsterdam  slaapzak uitrollen en in de 

buitenlucht de nacht doorbrengen. Geen probleem. T och  maar slechts 1 nachtje gedaan trouwens,  want wat 

zullen ze er thuis van zeggen. 

 

Dan heb je nog de overgang zomertijd/wintertijd. Je zou ervoor gaan emigreren. Bij een aantal mensen raakt de 

biologische klok volkomen van slag. Nee hoor, mij krijgen ze niet gek . 

Ook zijn er mensen die slecht slapen in een vreemd bed.  Nee hoor, in een hotel , bij familie of vrienden, maar ook 

als we deze vakantie met  een camper op pad gaan voorzie ik geen problemen.  

Maar, hoe doe je dat, zo goed slapen? Teleurstellend …, maar ik heb geen idee. Voor mij geen  glas warme melk 

met honing of slaappillen. Trouwens, het ging ook wel eens mis. Net een gewoon mens, hoor ik u denken. Wat dan 

hielp  (omdat lopen nu niet meer gaat,vervalt deze truc) is:  uit bed en in de kamer voor het raam naar de boten 

kijken en dan na de derde  boot weer terug (ongeveer een half uur). Brengt me trouwens op het verhaal van een 

nieuwe  bewoonster hier aan de rivier, die ’s nachts niet kon slapen, omdat de schepen gewoon bleven doorvaren. 

Ze belde toen de waterpolitie in Dordrecht om hen van deze misstand op de hoogte te brengen. Misschien hebben 

ze oorpropjes geadviseerd of ze is verhuisd. 

Over oorpropjes gesproken( en dan houd ik er echt mee op):  waar ik voor het slapen echt niet tegen kan is 

herrie. Een discotheek in de buurt of langs een spoorweg:  drama. Maar dopjes in de oren en klaar. Ook in een 

nachtbus of in een vliegtuig brengen ze uitkomst.   

Maar te stil kan ook. Op een vakantie in het noorden van Finland stonden we ’s nachts aan een meertje. Doodstil.  

Zo stil, dat ik lag te luisteren naar de stilte: “Hoor ik nu ècht niets?” Niet slapen dus. En ook nu brachten de 

propjes uitkomst. Verder alles goed? Ja hoor. Maar de oordopjes horen bij de standaard uitrusting, net als goed 

slapen. 

 

Slaap lekker. 

 

Leen de Borst. 
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Nieuws uit de Rayons 

 

   Dordrecht  

Op 29 april jl. hield rayon Dordrecht een informatieavond over het belang van staan. Levare Cura, importeur van 

verschillende hulpmiddelen,  hield een presentatie  over het belang van staan. Aansluitend was er voor 

geïnteresseerden gelegenheid  om de Easy up  en de Struzzo uit te proberen. 

 

Fysieke inactiviteit 

Voor de meeste mensen is  'staan' de normaalste zaak van de wereld. Helaas geldt dit niet voor iedereen en zeker  

niet voor mensen met MS . Steeds meer onderzoeken tonen aan dat fysieke inactiviteit vaak leidt tot uiteenlopende 

klachten.  Zitten is vaak een belangrijke oorzaak van klachten. Veel zitten is namelijk een zware belasting voor je 

lichaam 

Nadelige effecten van veel zitten zijn o.a. : 

 Groter risico op hart- en vaatziekten door toename van LDL cholesterol, 

 Grotere kans op atherosclerose - dichtslibbing v/d bloedvaten,  

 Grotere kans op diabetes, 

 Overgewicht, 

 Te hoge bloeddruk, 

 Depressie, 

 Slaapproblemen en concentratie problemen. 
 

Van houding veranderen 

Wanneer je regelmatig van houding verandert door te gaan staan heeft dat een preventieve werking op 

bovengenoemde problemen en spasmen, blaas- en darmwerking, bloedsomloop, decubitus risico of contracturen 

(standsafwijking van de gewrichten). 
 

Hulpmiddelen 

Bewegen is daarom belangrijk. Maar de vraag is hoe en, wat voor hulpmiddelen zijn beschikbaar om je doel te 

bereiken ? Regelmatig zelfstandig kunnen staan zonder afhankelijk te zijn van anderen is één van de doorslaggevende 

factoren voor een succesvol oefenprogramma. De zorgverzekeraar vergoedt sta-voorzieningen voor therapie. 

 

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie over de Easy up StaTafel of de Struzzo autonome lift 

 

 

Gorinchem 

Helaas heb ik geen nieuws ontvangen vanuit Gorinchem. Mist u nieuws uit uw regio en vind u het leuk om zo nu en 

dan een stukje te schrijven met nieuws uit uw rayon? Meldt u hier dan aan en maken we samen de nieuwsbrief nóg 

completer! 

 

 

 

http://www.levarecura.com/easyup/
http://www.levarecura.com/staan-struzzoplus/
mailto:MSRegionaal@gmail.com
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 Gouda           

Op dinsdag 12 mei jl. organiseerde rayon Gouda een workshop over de Ronnie Gardiner methode.  

Deze methode bestaat ruim 20 jaar en wordt onder andere gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, instellingen 

en praktijken. Bekijk hier een kort filmpje van de avond. 

 

                            
 

Wat houdt de methode in? 

Het is een vrolijke oefenmethode, waarbij je oefeningen doet op het ritme van muziek. Je ziet symbolen op een 

groot scherm, spreekt de bijbehorende klank uit en voert bewegingen uit die bij de plaatjes horen. En alles op het 

ritme van muziek (horen).  

 

De effecten van deze methode 

Deze methode zet verschillende hersengebieden tegelijk aan het werk, en zorgt zo voor (gedeeltelijk) herstel van 

verstoorde functies. Het doel  hiervan is om meerdere hersenengebieden tegelijk  te activeren, waardoor de 

samenwerking tussen zowel de beide hersenhelften als tussen verschillende hersengebieden wordt gestimuleerd. 

Deze methode wordt ook  aanbevolen door Prof. Dr. Erik Scherder (bekend van de tv-colleges over  'Het Brein') 

 

De combinatie van bewegen met muziek, zorgt ervoor dat je extra dopamine en serotine aanmaakt. Deze twee 

stofjes zorgen voor een prettig gevoel en voor een toename in het vermogen om te bewegen.  

 

Mogelijke effecten bij MS: 

•    Verbetering van de concentratie, 

•    Verbetering van het geheugen, 

•    Verbetering van de denksnelheid, 

•    Toename van de energie, 

•    Afname van spasmen, 

•    Verbetering van de coördinatie, 

•    Toename van de belastbaarheid, 

•    méér zelfvertrouwen. 

 

Deelnemers aan de workshop waren unaniem zéér enthousiast. Na de eerste schroom om de oefeningen hardop 

mee te doen, volgde een heel gezellige avond met leuke muziek. Dankzij de super enthousiaste therapeuten Odette 

en Marjan van Praktijk 'Oefentherapie Oostland' was dit een heel geslaagde infoavond! Nu hopen dat er binnenkort 

genoeg deelnemers zijn om ook in Gouda een hele cursus te starten! 

 

Meer weten over de methode? 

www.rgm-nederland.nlen www.oefentherapieoostland.nl 

https://youtu.be/AKxmn3bekvM
http://www.rgm-nederland.nl/
http://www.oefentherapieoostland.nl/rgm.html
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Bericht van de fysio 

Sporten en motivatie 

Sporten gaat niet vanzelf. Zelfs de fanatiekste sporter heeft wel eens moeite de deur uit te gaan.  

Maar waarom gaat de één wel de deur uit als hij  geen zin heeft en blijft de ander lekker thuis? 

Het begint natuurlijk met een beetje zelfdiscipline. Dat is niet eenvoudig, maar je kunt die zelfdiscipline best een 

handje helpen. Hieronder een paar tips: 

 

1. Zoek een sport die je leuk vind 

Hopelijk vind je sporten leuk, want dat scheelt enorm. Als je iets moet gaan doen wat vermoeiend is en je vindt het 

niet eens leuk,  zul je sneller afhaken. Belangrijk is dus dat je een sport zoekt die je leuk vind of, in sommige 

gevallen, het minst vervelend vind om te doen. 

 

2. Bepaal je doel 

Daarnaast is het belangrijk dat  goed voor ogen hebt (en houdt) waarom je wilt sporten. Een aantal voorbeelden: 

 Ik wil gezond en zo fit mogelijk blijven,  

 ik wil sociale contacten onderhouden,  

 ik wil zelfstandig blijven functioneren,  

 ik wil voor mijn gezin kunnen blijven zorgen, 

 etc. 

Bedenk je eigen reden(en) waarom je wilt sporten. Op het moment dat je even geen zin hebt, haal je deze redenen 

in gedachten weer naar voren. Tip: Zet  jouw redenen op papier en zorg dat je ze af en toe weer tegenkomt zodat 

je niet kunt vergeten waarom je wilt sporten. 

 

 
 

 

3. Zorg voor structuur in je sportschema 

Ook belangrijk is dat er structuur in je sportschema zit, zodat je precies weet wat jouw sportdagen zijn. Zet een 

kruis in je agenda! Op de uren dat je sport maak je geen andere afspraken. Natuurlijk kan er altijd iets tussen 

komen wat je echt niet anders kunt regelen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook ná het sporten op verjaardagsvisite 

gaan. 
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4. Sport niet te zwaar 

Zorg ervoor dat je niet te zwaar sport. Als je elke keer records wil verbeteren, hou je dat bijna niet vol. Dan heb je 

namelijk elke keer een vermoeid gevoel en dat voelt niet prettig. Dan houd je een negatief gevoel over aan sporten 

en haak je op den duur hoogstwaarschijnlijk af!. Houd voor ogen: niet te zwaar trainen, maar ook niet te licht (je 

moet natuurlijk wel trainingseffect hebben). Zorg dat je de training als een beetje zwaar ervaart, dan zit je over het 

algemeen wel goed. 

 

5. Sport met anderen 

Ga met anderen sporten. Voor veel mensen werkt het stimulerend als je met een maatje sport. Je kunt elkaar 

motiveren. Als de één geen zin heeft, helpt de ander je over de streep om tóch te gaan en andersom. 

 

Vooral voor mensen die niet gewend zijn om te sporten is het vaak een lastige opgave om het sporten vol te 

houden. Probeer het sporten een deel van je leven te maken. Het hoort erbij en hoe langer je het volhoudt hoe 

meer dit zal gebeuren, Ook de mensen in je omgeving zullen er aan gewend raken zodat ook zij een motiverende 

factor kunnen zijn. 

Tot slot wil ik jullie veel plezier toewensen in het sporten en ik zou zeggen: HOUD VOL!!  

 

Ronald van de Wetering 
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Wereld MS Dag 2015  – 27 mei in Corpus 

Ieder jaar op de laatste woensdag van Mei is het wereld MS dag en deze dag werd ook dit jaar weer gehouden door 

het MS Research (die ook nog eens 35 jaar bestond) in Corpus, Oegstgeest. Omdat de MS Vereniging, MS Web én 

MS Research inmiddels samenwonen in 1 pand en vele activiteiten bundelen vond ik het een goede reden te gaan 

en ook MS Research beter te leren kennen. 

Annelies en ik gingen samen en we hadden ons voorgenomen om er een gezellige dag van te maken en dat werd 

het ook.  We kwamen bij binnenkomst al veel bekenden tegen, waaronder het bijna voltallige bestuur van de regio, 

en werden verwelkomd met heerlijke koffie/thee en koekjes. Als grap mochten we op de foto met de broertjes 

Mulder (ambassadeurs van MS research) met de oranje veters die we hadden gekregen om MS Research onder de 

aandacht te brengen. 

Eenmaal in de volle zaal met ruim 500 mensen werden we verwelkomd door de directeur van MS Research 

Dorinda Roos, vermaakt door de MS ambassadeurs Maartje van Weegen en Wolter Kroes , geïnformeerd door de 

diverse profesoren en onderzoekers en leerden we o.a. hoe belangrijk bewegen voor de cognitie bij MS is door 

met z’n allen mee te doen met “Dance for Health”.  

Het was een lange dag maar overal was rekening mee gehouden. Er kon in een zaal boven gerust worden en na de 

lunch lag er een flesje water met versnapering op onze stoelen. Na afloop van de dag kregen we een gevuld tasje 

met diverse informatie mee én het nieuwe boek 'Cognitie' van Jeroen Geurts en Hanneke Hulst.’ 

We wisten het wel maar het leerde ons weer hoe belangrijk onderzoek voor MS is en wat een grote rol MS 

Research daarin speelt. (Mede door donaties voor MS Research! ) Het was echt een hele leuke en super leerzame 

dag . Kortom van harte aan te raden om er volgende jaar naar toe te gaan.  

Wilt u de dag (her) beleven? Zie de site van MS Research: http://msresearch.nl/wereld-ms-dag-live-vanuit-corpus 

 

Margriet Mataheru 

http://msresearch.nl/wereld-ms-dag-live-vanuit-corpus
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Verslag van de beklimming van de Mont Ventoux 

Waar een bezoek aan het symposium MS Ketenzorg op 5 november 2014 al niet toe kan leiden...... Na het 

bijwonen van een enthousiaste presentatie van Thomas Sanders over de beklimming van de Mont Ventoux in de 

strijd tegen MS, begon het stevig te borrelen bij Ronald en Wilco (beiden fysiotherapeut in het Groene Hart 

Ziekenhuis). Dezelfde avond werd samen met Peter (sporter bij de MS groep) het plan opgevat om ook mee te 

doen aan de editie Klimmen tegen MS 2015. 
 

De voorbereiding 

Maandenlang werd toegeleefd naar tweede Pinksterdag en is er hard getraind in de sportschool van Beweegpunt 

Fysio in Gouda. 

 

   
De inleidende trainingen 

  

Later werd er ook 'in het echt' getraind in Limburg en zelfs in België. En steevast mooie sappige verhalen na afloop 

wat er op die trainingsuitjes was voorgevallen. Regelmatig werd de stand van zaken besproken van de 

sponsorgelden die binnen kwamen. De mede-sporters kwamen ook in actie: Zo werden er bijvoorbeeld affiches 

opgeplakt bij lokale bedrijven en het GHZ of  aandacht gevraagd via social media of werden bitterkoekjes 

puddingen gemaakt en verkocht. 

 

En eindelijk brak het moment aan om de sporters uit te zwaaien. De achterblijvers wilden de deelnemers zoveel 

mogelijk 'meegeven' om de  bekliming te doorstaan, zeker omdat er her en der wat kleine blessures waren, en er 

lichte twijfels boven kwamen drijven of ieder zijn/haar gestelde doel zou bereiken.  

Na een prachtig gedicht van Ellen van Ooijen, een mand vol ondersteunende artikelen (denk aan druivesuiker, 

bidons, gepersonaliseerde zweetbanden, talkpoeder, blarenpleisters etc. etc.) gingen de sporters op weg naar 

Frankrijk. 

 

De beklimming 

Hieronder het verslag van de 'lopers' Peter en Karin: 

 

   
Karin en Peter met hun gepersonaliseerde zweetbanden                          Onderweg naar de top           En dit is 'm dan: de kale berg! 
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Het was maandag een schitterende dag. Tegen onze verwachtingen in was de tocht best mooi. Het eerste stuk langs velden 

met wijngaarden en kersen- en olijfbomen. Daarna begon het serieuze klimmen door afwisselend en lekker koel bos. Vanaf 

de pleisterplaats Chalet Reinard (6 km van de top) is de berg kaal en staat er een forse wind. Je ziet tijdens die etappe 

vooral de fietsers helemaal stuk gaan. We hebben de 22 km in 4 uur en een kwartier afgelegd. Veel sneller dan we van 

tevoren verwachtten. In die tijd zijn we 1600 m gestegen. Bovenop de top konden we gelukkig even uitpuffen. Daarna zijn 

we weer 6 km gedaald naar Chalet Reinard waar onze teamcaptain met een busje stond. Voor ons zat het er toen op en 

konden we nagenieten en andere deelnemers aanmoedigen. Er liepen zelfs MS-patiënten met stokken naar boven. De sfeer 

was geweldig. Die dag waren we flink stijf, maar gelukkig valt de spierpijn erg mee. Dinsdag zijn we weer teruggereden naar 

Nederland. 

Wij willen iedereen die gesponsord heeft nogmaals bedanken. Het bedrag komt ten goede aan projecten om de kwaliteit van 

leven op lange en korte termijn van MS-patiënten te verbeteren. Meer informatie over de besteding van de donaties is te 

vinden op de website van 'Klimmen tegen MS'.  
 

Ook de fietsers hebben met glans hun doelstellingen bereikt: 

Marcel en Ronald hebben de berg drie keer bedwongen en Wilco is zelfs nog één keer extra met de mountainbike 

de berg 'opgestoempt'. Echt respect voor deze bikkels!  

 

        
Ronald, Marcel en Wilco gebroederlijk naar de top                                                 De mannen vlak onder de top 

 

Het sponsor resultaat 

De totale opbrengst van de actie Klimmen tegen MS bedraagt tot nu toe ruim 420.000 euro. Team Groene Hart 

Klimmers heeft maar liefst 7050 euro ingezameld! Een bedrag waar de deelnemers met recht trots op kunnen zijn.  

Als dank voor alle support en donaties trakteerden de sporters na terugkomst hun medesporters op een heerlijke 

slagroomtaart. 
 

To be continued in 2016???  

MS Regionaal houdt u op de hoogte! 

http://deelnemers.klimmentegenms.nl/contentpage.aspx?guid=FF993811-929A-4FEF-B738-2728467C1EEB
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Voor u/ door u gevonden: 
Iedereen surft wel eens op internet, hoort nieuwtjes van kennissen, of leest een artikel in de krant of magazine waarvan je 

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

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

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

Wat moet je doen als je medicijnen wilt meenemen naar het buitenland? 

Op de site van de rijksoverheid staat duidelijk beschreven wat je moet doen: 

 

Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten) moet u een Schengenverklaring meenemen naar het 

buitenland. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u een medische verklaring nodig. U riskeert strenge 

straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat 

land gelden. 

 

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen 

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: 
 sterke pijnstillers; 
 slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta; 
 ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta; 
 medicinale cannabis. 

Wilt u weten of uw medicijn onder de Opiumwet valt? Vraag uw apotheker ernaar. Of kijk in lijst 1 en 2 van de 

Opiumwet. Daarin zijn de werkzame stoffen van medicijnen opgenomen. Op lijst I staan bijvoorbeeld zware 

pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen. 

 

Schengenverklaring voor medicijnen 

Neemt u of uw kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een 

Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet 

de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig. 

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere 

Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten. 

 

Schengenverklaring aanvragen 

Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK.  

In de brochure Medicijnen mee op reis leest u onder meer hoe u deze verklaring invult.  

Op de website van het CAK staat per land de aanvraagprocedure voor de Schengenverklaring. 

De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken. 

 

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied 

Gaat u naar een land buiten het Schengengebied? En neemt u of uw minderjarige kind medicijnen mee die onder de 

Opiumwet vallen? Lees dan op de website van het CAK wat de aanvraagprocedure is voor de medische verklaring 

per land. 

In het buitenland heeft u meestal een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. U kunt 

deze verklaring als volgt verkrijgen: 
 Vraag de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen. 
 Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. Afhandeling  

            van uw verklaring duurt 4 weken. 
 Laat de medische verklaring legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

            Een voorbeeld van een medische verklaring vindt u op de website van het CAK. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/#LijstI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/#LijstI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/#LijstII
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-schengenlanden.html
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/schengenverklaring/schengen-reisverklaring_21656.pdf
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/schengenverklaring/brochure-schengen.pdf
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/legalisatie-nederlandse-documenten.html
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/schengenverklaring/engelse-verklaring-arts_22954.pdf
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Vraag bij ambassade naar verdere regels medicijnen 

Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde 

verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn. 

 

Medicijnpaspoort 

Het medicijnpaspoort is handig om bij u te hebben als u medicijnen meeneemt op reis. Hierin staat welke 

medicijnen u gebruikt. En of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen. Dit is handig als u in het buitenland 

nieuwe medicijnen nodig heeft of een arts bezoekt. Maar het medicijnpaspoort is geen reisdocument. Het vervangt 

dus niet de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring. 

U kunt het medicijnpaspoort halen bij uw huisarts, apotheek of specialist. U kunt ook terecht bij 

patiëntenverenigingen en medische hulpdiensten. Het medicijn(en)paspoort wordt ook wel 

geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort genoemd. 

 

Medicijnen meenemen in originele verpakking 

Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met etiket. Dan is duidelijk dat het om een 

geneesmiddel gaat en niet om drugs. 

 

 

 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen
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Behoefte aan (meer) contact? 

Praten over MS? 

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

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

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

Daarnaast zijn er de regionale informatiebijeenkomsten waar je vrijblijvend naar toe kunt (zie bladzijde 12 voor de 

data) voor vragen, informatie en gezellig bijkletsen. 

 

Iedereen heeft ‘min’puntjes 

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

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

 

Nieuwe mensen leren kennen bij jou in de woonplaats? 

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

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

 

Dagje uit of een verzorgde vakantie met anderen? 

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

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

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

 

Contactpersonen 

Dordrecht 

Jan Welschen 

078 61 77 386 

j.welschen@upcmail.nl    

 

Bereikbaar op alle dagen 

Gorinchem 
Jan de Gier 
0183 581734 
janenleniedegier@upcmail.nl 
 
Bereikbaar op alle dagen, 
Liever niet op zondag. 

 
 

Gouda 
Margriet Mataheru 
06 41762529 
MSVNGouda@tele2.nl  
 
Bereikbaar op wo, vr en za. 
Van 9.00 tot 18.00 uur.  
Overige dagen van 16.00 tot 18.00 

uur. 

 
MS-verpleegkundigen 

Dordrecht 

Albert Schweitzer ziekenhuis, 
 
Yvonne van Vuren en Teuni Boon 
Locatie Dordwijk:  
Donderdagen van 9.00 tot 16.00 

uur. 
Locatie Zwijndrecht: 
Woensdagen van 9.00 tot 16.00 uur 
 
T:   078 652 33 90 

E:   MSPoli@asz.nl 

Gorinchem 
Rivas Beatrix ziekenhuis 
 
Jos Sterk-Eikelenboom 
Aanwezig op ma t/m do tot 16.30 

uur. 
Geldt alleen voor patiënten die 

verbonden zijn aan het Rivas 

ziekenhuis. 
 
T:   0183 642017 

E:   j.sterk-eikelenboom@rivas.nl  

Gouda 
Zorgbrug/Groene Hart ziekenhuis 
 
Tiny Janssen 
Aanwezig op di en vr. en  
woensdag alleen oneven week 
 

 

 

 
T:   poli neurologie 0182 505002 
E:    tiny.janssen@ghz.nl 

 

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

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

vermeld. In de maanden juli, augustus en december worden geen informatiebijeenkomsten gehouden. 
Dordrecht 
30 september       Informatieavond 
28 oktober           Informatieavond 
25 november        Informatieavond 
 

Gorinchem 
De data van Gorinchem zijn nog niet 

bekend. Info hierover volgt via de 

website (en uiteraard via email) 

Gouda 
15 september      Informatieavond 
  9 oktober         Koffiecafé* 
  3 november      Informatieavond 
 

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

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

Colofon 
Redactie: 
Agnes Spuij 

MSRegionaal@gmail.com   
 
Vaste columnist: 
Leen de Borst 
 
Adreswijzigingen: 
Wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mail graag 

doorgeven aan: 
Jan Welschen, 078 6177386, 

zuidhollandoost@msvereniging.nl 

Belangrijke adressen 
           
           Algemeen: 
           ZuidHollandOost@MSVereniging.nl  
           Redactie en jongeren: 
           MSRegionaal@gmail.com  
 
           MS Telefoon:  
           0900 821 2108.  
Bereikbaar van ma. t/m vrij. 10.30 tot  14.00 uur. 
De kosten zijn 10 cent per minuut.  
 
Zorg, Hulp en Financiële steun: 
www.regelhulp.nl 
 
Informatie over tegemoetkoming in kosten 

vanwege ziekte en/of handicap: 
www.meerkosten.nl 
 
Informatie, advies en ondersteuning: 
www.MEE.nl 

Social Media 

           https://www.facebook.com/pages/MSVN-ZuidHolland-Oost 

 

            www.MSVereniging.nl  
            www.MSVereniging.nl/zuid-holland-oost   
            www.MSWeb.nl  

 

 
 

 

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

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

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

 

Sponsoring 

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

MSRegionaal@gmail.com  

 

Giften 

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

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

Holland Oost’. 

 

Supporter 

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

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

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

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

 

 

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

