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Voorwoord van de voorzitter
Als U dit leest zijn de meeste vakanties wel voorbij. Ook voor mij zit het er weer op en ik
denk er met genoegen aan terug. Wat ik dan veelal het meeste doe is gaan kamperen.
Kamperen is voor mij zo aantrekkelijk omdat ik dan even ontstoken ben van alle nieuws.

Geen radio of televisie, die de dagelijkse ellende in de wereld over je uitstorten. Even
geen oorlogen, terrorisme, resistente virussen, natuurrampen of ander onheil. U zult mij
in de vakantie dan ook geen krant zien lezen en de mobiele telefoon staat uit. Alleen
’s avonds kijk ik dan even of er berichten of gemiste oproepen zijn. Op berichten van
mijn kinderen reageer ik, de rest neem ik voor kennisgeving aan.

Hans Brandsma, coördinator
MSVN afdeling Fryslân

Als u het nog nooit gedaan heeft raad ik u aan het ook eens te proberen op deze wijze
vakantie te nemen. Het geeft je het gevoel even heel ver weg te zijn van alle narigheid
en problemen. Alleen dingen doen waar je zin in hebt, wandelen, luieren, cultuur
snuiven heerlijk. Het gekke is dat ik er na een paar weken ook weer genoeg van heb
en terug wil naar de hectiek en de waan van de dag. Ik ben er niet echt achter hoe dit
komt. Maar voor mij geldt wel dat ik uitgerust en met nieuwe energie mijn activiteiten
weer oppak.
In de werkgroep zijn we dan ook al weer druk bezig met het organiseren van de
activiteiten in het najaar en de voorbereidingen voor het komende jaar. U leest erover
verderop in dit blad.
Tot slot herhaal ik een oproep, die ik reeds eerder heb gedaan: wilt U uw e-mailadres
aan het secretariaat doorgeven? Dat geeft ons de gelegenheid U heel snel en kosteloos
te informeren over nieuwe ontwikkelingen.
Ik hoop dat we erin slagen om ook dit seizoen weer een programma te presenteren
waar u waarde aan hecht en waarvan u geniet.
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Van de secretaris
We zitten alweer halverwege augustus als ik dit stukje schrijf.
Wisselend weer maar over het algemeen mogen we toch niet klagen.
Echt Nederlands zomerweer. Bij m’n vaste stukje wandelen met de
hond in de buurt heb ik de afgelopen weken kunnen genieten van een
familie zwanen. Wel 7 jongen, heel mooi om ze te zien groeien en te
zien hoe de ouders altijd op wacht staan. Ondertussen beginnen ze al
aardig groot te worden.

Ondanks dat het vakantietijd is hebben we niet

Verder zijn we ook nog druk geweest met het organiseren

stil gezeten. Karin Visser is met de jongerengroep

van de najaar bijeenkomst. Achterop het blad vinden

bezig met het organiseren van een middag voor

jullie de uitnodiging. Een mooie gelegenheid om elkaar

jongeren met MS die in de drie Noordelijke

weer te ontmoeten.

provincies wonen. Het vervolg van de middag
in Aqua Zoo die ondertussen alweer 2 jaar

September beginnen we ook weer met de werkgroep

achter ons ligt. De middag wordt gehouden op

vergaderingen. Hans blijft gelukkig nog aan als voorzitter

24 september in Dundelle in Bakkeveen. Deze

tot er een opvolger is.

activiteit wordt gefinancierd door de landelijke

Het is nog steeds niet gelukt een nieuwe voorzitter te

vereniging dus dat is ook erg fijn.

vinden. We blijven zoeken.

De extra thema-avonden die we gaan houden

Tevens zal de sponsorwerkgroep weer verder gaan met

zijn gepland en starten 14 september. Weer

de activiteiten. Het genereren van extra inkomsten wordt

een 5-tal informatieve avonden in het MCL voor

steeds belangrijker.

mensen met een recente diagnose. Deze keer
ga ik het niet met Hanneke (Kool) samen geven

De contactgroepen die in september ook weer beginnen

maar met Ellen (Douma) zodat we deze activiteit

is gevraagd na te denken over acties om geld binnen te

ook wat meer binnen de werkgroep verspreiden.

halen. Hopelijk komen hier mooie ideeën uit voort. Graag

Gelukkig ook voor elke avond weer een inleider.

reacties naar Hanneke Kool. jmkool@kpnmail.nl

Na de vakantie willen we met een stand 1x in

Ik hoop velen van jullie tijdens de najaarsbijeenkomst te

de maand in het MCL gaan zitten om informatie

zien.

te geven over onze patiëntenvereniging en MS
vanuit patiënten perspectief.

Groet,
Margreet Snijder

We starten hiermee in september. In principe
iedere eerste woensdagmorgen van de maand,
vlakbij de ingang van de poli.
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Sportloketten begeleiden bewegen
voor ex-patiënten ziekenhuizen
Met ingang van 2014 kunnen ex-patiënten van de diverse Friese
ziekenhuizen begeleiding krijgen op het gebied van sport/bewegen.
Na een succesvolle start van dit initiatief in Ziekenhuis Tjongerschans
Heerenveen, volgden Dokkum en Beetsterzwaag al snel.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.

In een samenwerkingsverband van Revalidatie Friesland, Sport Fryslân en enkele lokale partners, is, naar
voorbeeld van al bestaande landelijke projecten, gemeend patiënten waarbij de binding met een ziekenhuis
en/of revalidatie-instelling aflopend is, over langere duur te begeleiden om bewegen/sporten tot vast onderdeel
van hun leven te maken.
De consulent van het Sportloket heeft een middag per week
spreekuur, waarbij met een cliënt wordt gekeken naar wensen,
mogelijkheden en motivaties om dan uiteindelijk tot een
beweegadvies te komen. Daarna start het proces van begeleiding
om diegene niet alleen te laten starten met bewegen, middels een
gezonde leefstijl, maar vooral om dit vol te houden; advisering
blijft van kracht tot ongeveer een jaar na het eerste oriënterende gesprek.
Ervaring leert dat veel mensen best iets met bewegen willen maar “de stok achter de deur” missen, of de weg
binnen het (aangepaste) sporten niet kennen. Het Sportloket biedt dan wellicht uitkomst. De resultaten zijn tot
nu toe positief!
Indien iemand aangeeft de voorkeur te geven aan het georganiseerd sporten op eigen niveau dan maken
we gebruik van de website: www.aangepastsportenfryslan.nl waar in de Sportwijzer alle activiteiten die zijn
bedoeld voor de doelgroep staan vermeld. Deze site is voor iedereen toegankelijk.
Kiest iemand ervoor om ongeorganiseerd iets te ondernemen dan bestaat de begeleiding vaak uit het
maken van een wandel-, dan wel hardloopschema o.i.d. Momenteel is Sportloket MCL in de eerste jaar van
begeleiding. Het uiteindelijke doel is om in alle Friese ziekenhuizen een dergelijk initiatief te ontplooien. De
begeleiding is en blijft kosteloos, evenals het intakegesprek. Ook kan de afspraak zonder verwijzing. Een link
met desbetreffend ziekenhuis of revalidatiecentrum is wel een vereiste. Informatie?
•

Via sportloketleeuwarden@revalidatie-friesland.nl,

•

bureausport@revalidatie-friesland.nl of

•

sportloketdokkum@revalidatie-friesland.nl

Robin Mulder
Revalidatie Friesland
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Samen 1 Plan is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken
zijn. Samen 1 Plan is op de werkvloer ontwikkeld door cliënten en hulpverleners. Na een bijeenkomst bij
zorgbelang en het bezoeken van de website wilde ik dit graag bij jullie onder de aandacht brengen. Het plan
is gratis te gebruiken.
Heb je veel hulp nodig bij je dagelijkse zorg van meerdere hulpverleners en worden de gaten ook nog eens
gevuld door mantelzorgers en vrijwilligers, dan is Samen 1 Plan iets voor jou.
Waar veel hulpverleners samenwerken ontstaan soms misverstanden over wie wat doet en over gemaakte
afspraken.
Heb je een computer en kan jij of een mantelzorger daar goed mee overweg dan is het zeker zinvol om via
Samen1Plan.nl een hulpverleningsplan op te zetten. Het is niet moeilijk. Je kan een account aanmaken via de
website en zo je hulpverleners toevoegen.
Er zitten enkele voordelen aan verbonden.
•

Problemen met onderlinge bereikbaarheid kan zo opgevangen worden,

•

Communicatie en plannen van afspraken kost zo minder moeite en tijd,

•

Adequate informatie kan zo op tijd en adequaat gedeeld worden.

Het doel is:
Effectiever en efficiënter maken van de hulpverlening door de communicatie en samenwerking tussen formele
en informele zorg en cliënt te verbeteren.
Hoewel het plan aanvankelijk gemaakt werd voor GGZ- en jeugdzorgcliënten, blijkt het ook heel goed inzetbaar
voor bijvoorbeeld onze doelgroep.
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Subdoelen zijn:
•

Samenwerking stimuleren en verbeteren,

•

Een integraal plan,

•

Efficiëntere communicatie,

•

Cliënt centraal, betrokken en actief,

•

Empowerment, cliënt zelf heel actief,

•

Perspectief gericht werken,

•

Voldoende hulp bieden,

•

Transparant maken van het proces, cliënt betrekken bij z’n plan

•

Verdelen va taken en verantwoordelijkheden, vanuit doelen en acties,

•

Coördinatie, 1 regisseur (plancoördinator),

Het plan is geschikt voor alle hulpverleningstrajecten. Iedere hulpverlener komt in Samen 1 Plan. Bij calamiteiten
zoals ziekte of uitval door andere reden, kan men een notitie aanmaken waarna een mail gaat naar iedereen
die betrokken is bij de hulpverlening zodat een ander het kan opvangen. Noodzakelijk is dat informele- en
formele hulp wil samenwerken en bereid zijn om tot afspraken te komen. Ze moeten er allemaal het nut en
voordeel van zien.
Contra-indicaties zijn:
•

Als mensen niet bereid zijn om mee te werken,

•

Niet bereid zijn om eerlijk en open te communiceren.

•

Als de veiligheid in het geding komt.

Belemmerende factoren zijn:
•

Weerstanden tegen een nieuwe manier van werken,

•

Als er iemand zelf geen internet heeft.

Iedereen moet inloggen om in het plan te kijken en eerst een algemene toestemmingsverklaring krijgen voor
het werken in Samen 1 Plan.
Na het afsluiten van het plan worden de gegevens nog een 15-tal jaren bewaard en dan vernietigd.
Alle hulpverleners zijn boven in het scherm te zien. Een evaluatiedatum kan je zelf invullen.
Na het toevoegen van een nieuwe betrokkene of een notitie gaat er een mail naar iedereen. Berichten kunnen
ook naar gekozen personen gestuurd worden.
Er zit ook een agendafunctie in om overleg te plannen. Er kan dan aangekruist worden wie er verwacht wordt.
Zij krijgen, inclusief de cliënt, automatisch een mail. Na zorgoverleg kunnen documenten toegevoegd en voor
iedereen toegankelijk gemaakt worden. Een overzicht laat zien of iedereen de notitie gezien heeft en ook of
iemand regelmatig inlogt.
Wil je meer weten ga dan naar www.samen1plan.nl Bij help kan je de Quick start downloaden en uitprinten.
Het is zeker de moeite waard als je van veel hulp afhankelijk bent.
HK
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Internationale Week van de Reflexologie
Datum: 		

19 tot 25 september 2016

VNRT Thema:

Multiple Sclerose (MS)

Van 19 tot 25 september 2016 vindt op wereldniveau de Internationale Week van de
Reflexologie plaats. In deze week wordt aandacht geschonken aan één bepaald thema. De
VNRT heeft voor 2016 het thema Multiple Sclerose (MS) gekozen.
Deze keuze is gebaseerd op diverse internationale onderzoeken die uitwijzen dat
Reflexzonetherapie positief kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van
MS-patiënten.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij MS-patiënten verbetering optreedt met
betrekking tot de blaasfunctie, de symptomen van paresthesieën (vervelende zenuwprikkelingen)
afnemen.
In samenwerking met de werkgroepen van de patiëntenverenigingen MS, geven de therapeuten
van de VNRT in deze speciale week op diverse locaties in Nederland presentaties over
Reflexzonetherapie.
Tijdens de presentaties geven we vooral aandacht aan:
• Wat is Reflexzonetherapie?
• Wat kun je er mee bereiken?
• Wat is de toegevoegde waarde voor een MS-patiënt?
De presentaties worden gevolgd door een korte ontspannende reflexzonebehandeling voor
de aanwezigen door de VNRT- (reflexzone) therapeuten.
De VNRT therapeuten waren op 12 september van 9.45 tot 11.30 aanwezig in Burgum bij
de contactgroep in Berchhiem.
De Vereniging van Nederlandse Reflexzone therapeuten (VNRT) vertrouwt erop verder bij te
kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van MS-patiënten door middel
van Reflexzonetherapie.
Was u niet in de gelegenheid om de presentatie bij te wonen, maar wilt u wel kennis
maken met Reflexzonetherapie, dan kunt u contact opnemen met de VNRT of een VNRT
reflexzonetherapeut in uw omgeving.
Op onze site www.vnrt.nl heeft u de mogelijkheid eenvoudig te zoeken naar een therapeut in
uw omgeving.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE REFLEXZONE THERAPEUTEN
www.vnrt.nl | Secretariaat VNRT Tel: 06-14218568 | e-mail: info@vnrt.nl
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 13:00 uur.
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Stok
Zal ik het wel of zal ik het niet doen? Het staat echt niet mooi. Mensen
kijken me aan en na. Ik voel me gehandicapt. Vanochtend voelde ik me
nog mooi, zou hij me nog wel mooi vinden met dat ding? Of zou hij zich
ontzettend schamen. Een 34-jarige gehandicapte vrouw.
Een paar weken geleden zijn we naar Praag geweest. Een prachtige stad
waar veel mooie dingen te zien zijn. Meestal is het ook zo dat wanneer er
veel mooie dingen te zien zijn dit ook betekent dat er veel gelopen moet
worden. En dat is nou net het probleem.
Mijn ziekte zit vanbinnen. Iets wat maar weinigen begrijpen. Wanneer er
niks te zien is aan de buitenkant ga je er automatisch vanuit dat er niks
kapot is vanbinnen. Als je vervolgens iets niet kan doen omdat je binnenkant
kapot is, stuit ik vaak op onbegrip vanuit mijn omgeving.
Nou ben ik 34 jaar en dat is niet jong nog oud. Maar een bepaalde vorm
van ijdelheid is mij niet vreemd. Altijd een beetje make-up opdoen voordat
ik de deur uit ga. Even kijken of mijn kleding goed zit en een leuke –liefst
gehakte- schoen mag niet ontbreken. Mijn ijdelheid heeft al wat moeten
incasseren in de loop van de jaren. Schoenen met hakken draag ik nog
maar zelden en op sommige dagen kan de make-up niet verhullen hoe ik
me voel.
Nu ik met mijn lief door Praag slenter komt de volgende klap voor mijn
ijdelheid al snel. Natuurlijk ben ik ontzettend blij dat ik op heel veel dagen
nog goed kan lopen. Meerdere dagen achter elkaar en dan ook nog eens
heel veel kilometers, daar heeft mijn lichaam meer moeite mee. Dus het
onvermijdelijke moment komt. Schutterig vraag ik aan mijn lief of mijn stok
in de rugzak zit. Ik heb een opvouwbare stok voor op vakantie zodat deze
in de tas past.
Mijn lief zegt dat de stok erin zit. Hij vraagt mij ook of ik het niet red als
we gewoon rustig aan doen en veel zitten. Ik durf amper toe te geven dat
ik de dag daarvoor het ook al bijna niet redde tot aan het hotel. Ik vat zijn
vraag verkeerd op. Zelf denk ik dat hij zich schaamt voor mij. Zijn vriendin
met een stok.
Na wat geïrriteerde antwoorden van mijn kant zeg ik toch maar wat er is.
Ik ben bang dat hij me niet meer wil op deze manier. Al snel is dit opgelost
wanneer hij me verzekert dat het echt niet afhangt van wel of geen stok
gebruiken. De stok wordt uit de tas gehaald en opengeklapt. Samen lopen
we verder, met stok.
Voor hem geen probleem, maar ik zie de mensen kijken en moet toch echt
over mijn eigen ego heen stappen. Ergens achter in mijn hoofd blijft toch ook
de vraag spelen. Een stok is niet erg, maar wanneer wordt het teveel voor
hem. Het is niet erg dat deze vraag af en toe rondspookt in mijn gedachten.
De vraag is er nu eenmaal en alleen de tijd kan deze beantwoorden. Voor
nu hebben wij een heerlijke dag in Praag.
Femke Verhoef
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Jacquelien Prinsen
O

p een zonnige en warme vrijdag in juli reed ik naar Oldeholtpade
waar Jacquelien Prinsen woont. Jacquelien is vrijwilliger bij de MSVN-

Friesland, ze begeleidt met veel plezier een contactgroep in Wolvega wat ze
als een hobby ziet, maar daar voor ging ik niet naar haar toe. Ze is vriend op mijn
Facebook en regelmatig zie ik de mooiste creaties voorbijkomen door haar gemaakt.
Om jaloers op te worden. Een reden om eens met haar te praten over haar hobby’s.

Jacquelien woont op een uniek plekje aan de doorgaande weg in Oldeholtpade, vlakbij Wolvega. Een
heel klein dorp zonder winkels maar wel met een SRV-man aan de deur. Voor al haar boodschappen moet ze
naar Wolvega, slechts 3 ½ kilometer op de scootmobiel. Achter huis heeft ze een prachtige tuin en daarachter
ligt het bos. Werkelijk schitterend.
Vroeger heeft ze jaren in een kantoorboekhandel gewerkt. Ze is toen gestopt vanwege de kinderen. Toen de
kinderen groter werden is ze voor de thuiszorg gaan werken. Ze kwam in wat complexere gezinnen waar ook
begeleiding gegeven moest worden. Vond het erg leuk werk en heeft het altijd met veel plezier gedaan. In
2010 kreeg ze de diagnose en is toen gestopt. Nog wel geprobeerd om via een re-integratietraject weer aan
de gang te gaan maar dit was niet meer haalbaar. De eerste drie jaar heeft ze met haar hobby’s thuis eerst
wat afgewacht. De diagnose moest eerst een plekje krijgen. Daarna heeft ze zich aangemeld bij de voorzitter
met het voorstel om een contactgroep op te zetten in Wolvega. Had zoiets nog nooit gedaan. Maar ze doet
het fantastisch, veel aandacht voor iedereen (en ik kan het weten, ben een keer bij de groep geweest). Ze vindt
het zelf erg leuk om te doen en krijgt er ook veel voor terug.
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Toen de kinderen klein waren werkte ze veel als vrijwilliger op de peuterspeelzaal. Maar de tuin was haar
grootste hobby. En die is groot genoeg dus daar kon ze zich ook echt in uitleven. Ook samen met haar man
heeft ze veel geklust tijdens de verbouwing van hun vorige huis en dit huidige huis. Haar man wilde na het
overlijden van z’n ouders graag terug naar het ouderlijk huis. Jacquelien zag er eerst tegen op om weer te
verbouwen maar is nu blij dat ze het gedaan hebben. Ze zou hier niet meer weg willen.
Na haar diagnose, toen ze thuis kwam te zitten, ontstond er een explosie van hobby’s. Het meeste is ook te
zien op haar facebook pagina. Vroeger handwerkte ze wel wat en naaide kleding met de machine. Maar nu
vult het echt haar dagen. Ze heeft er veel plezier in om bezig te zijn.
Of het nu een haakwerkje is of dat ze een meubeltje opknapt, het geeft haar veel voldoening. Ze zoekt
de moeilijkste haakwerkjes uit. Van oude bloempotten maakt ze geheel
nieuwe creaties die zo uit een winkeltje zouden kunnen komen. Van koffiedik
en eierdozen maakte ze een rozenkrans en met kerst heeft ze nog een jute
kerstboom gemaakt. Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat ze allemaal
doet dus heb ik geprobeerd een paar van haar creaties op de foto vast te leggen.
Ze is graag creatief bezig. Daarnaast sport ze nog 2 x peer week en doet ze
wat licht huishoudelijk werk. Ze heeft 2 kinderen van 26 en 23 jaar, nog geen
kleinkinderen. Ze is een trotse moeder.
Samen met de hond, een oude labrador, zijn we nog de tuin in gegaan om
te zien hoe mooi en groot deze is. Een prachtig prieel en verschillen zon- en
schaduwhoekjes. Ik kon het niet laten oom ook daar een paar foto’s van te
maken. Haar man onderhoudt nu de tuin voor haar maar zij mag er nog graag
in zitten en van genieten.
Binnen hebben we nog een kop thee gedronken en na dit prettige gesprek ben
ik weer naar huis gegaan.
HK
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ALEMTUZUMAB, een nieuw
(wonder?)middel voor RRMS?
Sinds enige tijd is een nieuw middel geregistreerd voor behandeling van RRMS-patiënten:
Alemtuzumab (Lemtrada®). In dit stukje komen een aantal aspecten van dit nieuwe middel aan de orde.
Werking
Lange tijd is gedacht dat met name de T-lymfocyt een belangrijke rol speelt in het proces van ontstekingen bij
MS. De laatste tijd zijn er echter ook aanwijzingen dat de B-lymfocyt hierbij ook een rol speelt.
Alemtuzumab is een gehumaniseerd IgG1-kappa monoclonaal antilichaam gericht tegen het oppervlakte
glycoproteine CD52 (een soort eiwit) dat in hoge concentratie op de celwand zit van zowel de T als B-lymfocyt.
(In Nederlands: een industrieel vervaardigd eiwit met de eigenschappen van een menselijk eiwit dat in het
bloed voorkomt, dat gericht is tegen oppervlakte eiwitten van bepaalde witte bloedcellen)
Door binding van alemtuzumab aan dat oppervlakte eiwit volgt celdood van de lymfocyten. Overigens zonder
daarbij de aangeboren immuniteit van de mens te benadelen. Doordat deze
schadelijke lymfocyten verdwijnen uit het bloed is er een aanzienlijke reductie
in het optreden van exacerbaties bij MS-patiënten. Na enkele maanden komen
de B-lymfocyten weer terug in bloed maar zijn daarna niet meer zo agressief
en in mindere mate de T-lymfocyten. Alemtuzumab wordt als infuus gedurende
5 dagen aaneen in het ziekenhuis toegediend, na 1 jaar volgt nog een tweede
klinische kuur van 3 dagen. Bij het merendeel van de patiënten wordt hiermee
een rustige fase bereikt waarin nieuwe kuren van alemtuzumab niet nodig zijn
en de MS rustig blijft (ongeveer 70%).
Soms is na verloop van tijd een derde kuur nodig of worden patiënten op een
ander minder sterk middel gezet.
Bijwerkingen
Alemtuzumab kan bij 30% van de patiënten een trage schildklier geven,
waardoor zij met schildklierhormoon moeten worden behandeld. In veel
mindere mate komen nierproblemen en problemen met de bloedstolling voor.
Nadat patiënten met alemtuzumab zijn behandeld moeten zij daarom elke
maand gedurende 5 jaar worden gecontroleerd op bovenstaande complicaties.
In tegenstelling tot ander middelen dimethylfumuraat(Tecfidera), fingolimod
(Gilenya) en met name natalizumab (Tysabri)) zijn er geen patiënten met een
PML (progressieve multifocale leucoencephalopathie (PML) beschreven.

L.G.F. Sinnige
MS Neuroloog MCL

Effectiviteit
In twee onderzoeken (CARE-MS I en CARE-MS II) werd alemtuzumab vergeleken met interferon –beta 1a
(Rebif®). Ten opzichte van de interferon groep trad er een afname van 49,4% in het optreden van exacerbaties
op bij patiënten die met alemtuzumab waren behandeld. Het aantal patiënten dat na 2 jaar aanvalsvrij
waren bedroeg 65% bij alemtuzumab (let op dus geen 100%) ten opzichte van 47% bij de interferon-beta
behandelde groep. De alemtuzumab groep had een mindere mate van achteruitgang in functioneren dan de
interferon groep. Op basis van deze 2 studies is bewezen dat alemtuzumab effectiever is dan interferon–beta.
Hoewel er geen vergelijkende studies zijn met andere middelen zoals dimethylfumuraat, fingolimod of
natalizumab zijn de MS-neurologen van mening dat alemtuzumab tot een van de krachtigste middelen behoort
in de behandeling van MS.
Plaatsbepaling
Aan de ene kant zou men gezien het bovenstaande iedere RRMS-patiënt met duidelijke tekenen van MSactiviteit met alemtuzumab willen behandelen. De reden waarom dat nog niet gebeurd is dat de vrees bestaat
dat bij minimaal 30% (of meer naar mate de tijd verstrijkt) van de patiënten er langdurige problemen met
de schildklier zullen volgen. Ook is het niet duidelijk of en wanneer nieuwe kuren moeten worden gegeven.
Vooralsnog is alemtuzumab daarom een middel dat in de 2de of 3de lijn thuishoort.
In het MCL zijn er recent 2 patiënten met dit nieuwe middel behandeld.
L.G.F. Sinnige
MS Neuroloog MCL
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www.vriendenvanmsvnfryslan.nl

Stichting vrienden van MSVN Fryslân werft gelden middels
sponsoring, donaties, acties etc. welke zullen worden aangewend
voor de MS Vereniging Nederland regio Fryslân en wel voor
die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of
onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.
Wat kunt u doen?
Wij roepen u van harte op om te doneren. Op die manier kunnen
we de activiteiten van de werkgroep MSVN Fryslân blijven
ondersteunen.
Zelf een actie organiseren
Wilt u uw actie koppelen aan de Stichting Vrienden van MSVN
Fryslân? Laat het ons weten en we plaatsen uw actie op deze
website.
U kunt uw donatie overmaken op:
NL05 RABO 0134 2677 53
t.n.v. Stichting vrienden van MSVN Fryslan
stichting@vriendenvanmsvnfryslan.nl
Stichting Vrienden van MSVN Fryslân - KvK 64863018 - RSIN 855881707
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Daniëlle Postmus
Zo snel kan het soms gaan... de ene dag bellen om een afspraak te maken en de volgende dag op pad om
deze te laten plaatsvinden. Een nieuw redactielid dat de sociale media onder haar hoede neemt, daar moeten
we meer van weten, dus op naar Leeuwarden met mijn Pandari! Daar maken we kennis met Daniëlle Postmus
en tevens krijg ik daar de af en toe wat `nagelige` aandacht van een klein rood/wit pluizenbollerig katertje
dat de zeer toepasselijke naam Donder draagt.

Eerst jezelf maar even voorstellen...
Ik ben Daniëlle Postmus, geboren in Leeuwarden op vier april 1971, dus 45 jaar. Ik ben getrouwd met Douwe
Postmus en we hebben twee kinderen, een meisje, Djamila van 21 en een jongen, Dewy van 16. Douwe is
vrachtwagenchauffeur, of eigenlijk noem je het distributiechauffeur. Hij rijdt voor supermarkt Poeisz en begint
aan het eind van de morgen zijn werkdag (11.00-20.00), zodat hij mij eerst kan helpen. Dat is zo gekomen
omdat ik een keer goed ziek ben geweest. Ik heb voor het laatst thuiszorg gehad toen Dewy klein was en
Douwe houdt niet zo van het geredder van een vreemde over de vloer. Hij doet het dan liever zelf.
Je bent een echte Leeuwarder?
Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Eerst verbleef ik in het Bonifatius tussen de nonnen, omdat ik te klein
was bij de geboorte en ziek werd. Na een half jaar mocht ik naar huis. Ik ken Leeuwarden als mijn broekzak.
En je opleiding ook in Leeuwarden gedaan?
Eerst de gereformeerde lagere school, want oma wou dat en toen de katholieke lhno, al ben ik niet katholiek
opgevoed. Met Kerst gingen we -moesten we- naar de kerk, omdat mijn moeder dat leuk vond;hypocriet gedoe.
Ik ging daarna naar de verpleegstersopleiding, maar heb deze niet afgemaakt. Ben met Douwe getrouwd
en heb de volwassenen opleiding voor bejaardenverzorgster gedaan en gewerkt in Het Nieuwe Hoek en
Swettehiem. Ik werkte halve dagen, maar ben in 2000 gestopt toen ik ons kadootje, Dewy, kreeg. Tijdens de
zwangerschap ging het beter, maar daarna slechter. Op het werk werd ik wakker in de lift! Ik had net een
contract van twintig uur, maar hup dat kon de prullemand in. Wel een geluk voor mijn uitkering nog.
Nu komt je MS dus ter sprake...
Inderdaad. In 1995 was ik bevallen van Djamila en kregen we een flyer in de brievenbus over MS. Ik had
alle klachten die daarin stonden, behalve die van in de broek plassen en poepen. Ik kreeg een hersenscan en
lumbaalpunctie en daarna dus de diagnose MS. In 1997 kreeg ik een nieuw soort behandeling met prednisolon
van 2000 eenheden per dag, 1000 `s ochtends en 1000 `s middags en dat vijf dagen achter elkaar, dus
10.000 eenheden! Nou, daar deed ik het goed op. Bij schubs helpt dat goed. Alleen op een gegeven moment
helpt het niet meer, zodra je secundair progressief wordt stopt de werking. Dan moet er wat anders komen.
Dat werd Tysabri, elke maand in het MCL. Ik ben steeds bij dr. Sinnige geweest. Ongeveer acht jaar terug ging
het snel erg achteruit, schub na schub en zei ik tegen hem dat ik `normaal `wilde of anders de stekker eruit

14

zou trekken. Toen kreeg ik Tysabri en dat heb ik zo`n vier jaar gehad tot het risico te groot werd. Zo kwam ik
in de trial van Fampyra, dat helpt tegen spasmes en met lopen. De trial is afgelopen, maar wij krijgen het nog
gratis van Biogen en nu heb ik dus ook Gilenya. Mijn nicht Elisabeth, die ook MS had, is in februari dit jaar
overleden, door uitputting. Ze was zestig. Zij was mijn spiegel van wat ik níet wil. Zij was alleen, wilde geen
hulp en nooit medicijnen gebruiken. En ook nog de moeder van een vriendin twee maanden geleden, ook door
uitputting en pas ook nog iemand op twitter. Die twitterde `genoeg is genoeg`. Er gaan veel mensen heen van
MS. Maar Elisabeth blijft mijn spiegel, zó wil ik beslist níet. Thuis redder ik wat en ik ga er lekker met de scoot
op uit, vermaak me wel. Mijn zwager (buiten bezig) heeft bijna de overkapping klaar, zodat ik lekker buiten
kan zitten, ook als het minder goed weer is. Ik ben graag buiten.
Je had je aangemeld en doet nu als vrijwilliger de sociale media van MSVN Friesland.
Ja, de vereniging zocht een nieuwe voorzitter en ik dacht laat ik eens reageren. Margreet en Hanneke zijn hier
geweest en vroegen: `Wat versta jij onder voorzitterschap`, maar ik zei: `Dat wil ik helemaal niet, maar ik wil
iets nuttigs doen!` Douwe interrumpeert:`Om niet in een isolement te vallen, iets om handen hebben`. Ja, en
nu doe ik twitter en facebook, dat vind ik leuk. Ik kijk elke dag even en feliciteer mensen en kopieer en deel
nuttige info. Er even voor zitten en dingen uitpluizen. Hanneke geeft evenementen door. Ik schrijf niet uit eigen
beweging. Het geheel kost me wekelijks ongeveer twee uur.
Heb je ook hobby`s?
Jawel. Lezen, met de scoot erop uit, winkelen en op vakantie naar Terschelling! Daar komen we al 21 jaar.
Elk jaar en ook weer dit jaar. En natuurlijk de katten, we hebben er vier. Donder is er net bij gekomen. Dit
jaar gaan we niet met z`n vieren tegelijk op vakantie, maar in twee delen. Binnenkort ga ik een weekje met
Dewy op stap, naar West-Terschelling, dichtbij boot en winkels. Daar zitten we dan een weekje lekker in een
appartement waar ik mezelf ook kan redden. Met de scoot ben je zo overal. Vanwege het kitten moet er wel
iemand thuisblijven, zo gaat dat bij ons. We laten niet een vreemde op zo`n jong beestje passen. Vroeger
hadden we Shiva als klein katje mee en Douwe voerde haar toen met de vinger cornetto ijs, heerlijk vond ze
dat. Nu nog, als Douwe een ijsje of toetje heeft dan komt ze altijd bij hem zitten.
Nog een leuke anekdote?
Tja, op Terschelling beleven we altijd wel wát. Douwe en Djamila waren op een avond nog een stukje lopen
langs de wadkant `s avonds om een uur of zeven. Het licht werd al minder en ze zagen wat tussen de
basaltblokken, spannend! Hebben ze politie gebeld en die kwamen met een
busje. Bleek het een zeehondenschedel te zijn, maar ze moesten wel instappen
en mee naar het politiebureau om verhaal te doen. Het was best een spannend
verhaal voor ze.
En ik wilde altijd het hoge duin met de trapjes beklimmen, dat was mijn uitdaging.
Dat wilde ik per se kunnen, koste wat het kost. Even van het uitzicht genieten. Dat
lukt niet meer en sinds een jaar of drie zijn de treden er ook al niet meer.
We zaten ook met de hele familie wel in huis bij `oma`, of eigenlijk mevrouw,
Bakker. Zo leuk altijd, zo gezellig!
En dan eind augustus. Dan gaan we altijd met z`n vieren naar de Visserijdagen
in Harlingen, vaste prik! Naar de kermis en het vuurwerk en dan eten we
traditiegetrouw oliebollen en `s avonds kip. We zijn er soms haast misselijk van,
maar doen het toch, elk jaar weer, haha.
En heb je nog een slogan als afsluiting?
Ja, wat zeg ik ook alweer altijd? Oh ja, Doe maar gewoon, dan doe je gek
genoeg!
Ik heb een hekel aan mensen die zich voordoen als wie ze helemaal niet zijn,
die uit de hoogte doen. Ik maak vaak blunders, ga naast de stoel zitten of zo.
Dat geeft toch niet, daar lach ik dan om!
EW
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The party is over…
Zo, de uitspraak is er: mijn bezwaar is ongegrond verklaard.
En daar moet ik het mee doen.

Zo, de uitspraak is er: mijn bezwaar is ongegrond verklaard. En daar moet ik het mee doen.
Het UWV heeft bepaald dat de intrekking van mijn WIA-uitkering van kracht blijft omdat het praktische verlies
ten opzichte van mijn maatmaninkomen minder dan 35% is, nl. 29,25%.
Loontechnisch ben ik dus ‘goed’- gekeurd, medisch gezien niet, dat onderkennen zij ook.
Ik kan op elk moment ook weer om een herkeuring vragen maar dat zal dan ook weer de nodige sores met
zich meebrengen met nieuwe regelingen enz.
Gelukkig heeft mijn werkgever ook een regeling in de CAO opgenomen: indien je WIA-uitkering komt te
vervallen krijg ik over de uren die ik dus aanvankelijk [maar eigenlijk nog steeds] arbeidsongeschikt was (10
van de 28) het eerste jaar 25% minder betaald, het 2e jaar 50%, het 3e jaar 75% en daarna alleen nog maar
de werkbare uren.

Daarna is het nog maar de vraag of ik daar dan kan blijven werken aangezien hún
nieuwe beleid is dat alle medewerkers minstens 28 moeten werken…en dan?
Die 6% gaat mij op termijn dus 35% van mijn inkomen kosten.

“Ja, maar” zult u zeggen, “die werk je toch ook
niet?” Nee, dat klopt maar toch voel ik me ergens
slachtoffer van de huidige tijd. Was ik een aantal
jaren eerder om exact dezelfde reden gedeeltelijk
arbeidsongeschikt geworden, was er niets aan de
hand geweest, was ik misschien zelfs helemaal
arbeidsongeschikt verklaard.
Maar goed, dat hoeft dan ook weer niet; ik ben
blij dat ik nog werkzaam ben en wil dat zo lang
mogelijk vol houden. Het zal weer even een balans
zoeken worden maar daar ben ik ondertussen wel
aardig handig in.
Gelukkig ben ik net terug van een rustige vakantie
aan de Belgische kust en kan ik er weer even tegen!
Maar goed, dat is een relatief begrip als je MS
hebt maar dan weer geldt mijn motto:
“Als het niet leuk is, moet je het leuk maken!”
En daar moet u het mee doen.

Lisette
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Ben je in 1966 geboren? Doe dan mee!
Met de ene mens met MS gaat het lange tijd goed, terwijl de ander al snel beperkingen heeft.
Waarom? Project Y, een studie onder alle Nederlanders met MS geboren in 1966, moet hier antwoord
op geven.”
“Als we weten welke ziektemechanismen de beperkingen veroorzaken, kunnen we gerichter ingrijpen”,
aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUMC MS Centrum Amsterdam.
“Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat MS-patiënten een goede kwaliteit van leven behouden.”
Hersenaandoening MS
Mensen met de hersenaandoening MS gaan in de loop
van de tijd vaak fysiek achteruit. Daarnaast kunnen ze
problemen krijgen met hun denkvermogen, cognitie. Er is
nog geen behandeling tegen deze steeds verdergaande
verslechtering. Dat komt omdat er een gebrek aan kennis
is over het onderliggende ziektemechanisme. Door de
verschillen in het ziekteverloop tussen mensen met MS
te onderzoeken wil project Y dit onderliggende proces
verder ontrafelen.
50 jaar
Het wetenschapsteam van project Y wil alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, opsporen
en opnemen in de studie. Zij zijn in dezelfde tijd opgegroeid, hoewel de eerste klachten van MS zich
wel op verschillende leeftijden geopenbaard kunnen hebben. Door al deze mensen uitgebreid in
kaart te brengen wordt inzicht verkregen in factoren die het verschil in verloop kunnen verklaren.
Uitdehaag: “Met project Y kijken we naar
het beloop van de ziekte: bij wie verloopt
de ziekte relatief goed en bij wie niet?
Vervolgens onderzoeken we systematisch
factoren die van invloed kunnen zijn:
omgevingsfactoren,
leefgewoontes,
voedingspatronen. We vergelijken MRIhersenscans en gegevens uit bloed en
speeksel die tijdens het onderzoek worden
verzameld.”
1966
Mensen die in 1966 geboren zijn,
hebben over het algemeen al langere tijd
MS en daardoor is het verloop van hun
ziekte duidelijk. Een ideale groep om het
onderzoek mee te doen. Geheel toevallig
is de keuze voor 1966 niet. Dit is namelijk
ook het jaar dat VUMC is ‘geboren’. Op
Amsterdam FM legt Uitdehaag uit waarom
er voor 1966 gekozen is.
Zie voor meer informatie: VUMC MScentrum
vumc.nl/afdelingen/mscentrum/Wetonderzoek/
projecty/
Gepubliceerd op MSweb: 09-08-2016
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Ditten & Datten
Bed & breakfast zonder
drempels is een boek
geschreven
door
Eelke
Kelderman. In dit boek
staan 20 rolstoelvriendelijke
weekends in Nederland
beschreven. Dit boek is
in samenwerking met het
Revalidatiefonds en ANWB
samengesteld voor mensen
met een handicap. Kortom,
een boek met B&B’s die voor
iedereen bereikbaar zijn,
een boek zonder drempels.
112 pagina’s en te koop voor 10,95 bij de ANWB maar
ook bij bol.com

Op de achterkant van de MS Anders Nieuwsbrief
staat het volgende geschreven: `Voor iedereen die met
MS moet dealen bestaat er een positieve nieuwskrant
met eerlijke voorlichting, openhartig over wat MS
in `t leven betekent en wat er allemaal mogelijk is.`
De nieuwsbrief komt 4-6 keer per jaar uit. Er staan
bv. cursussen in voor blaastraining, breintraining,
stresshandling en meerdere soorten workshops. Word
abonnee, stuur een mailtje naar info@ms-anders.nl
voor de digitale versie of naar redactie@ms-anders.nl
voor de papieren versie.

De custom built ADL rolstoel, de RGK Tiga FX, is leverbaar met een
uniek opvouwbaar frame waarmee de stoel tot een klein pakket
wordt gereduceerd. Ideaal voor reizen met het vliegtuig. De Tiga
FX is opvouwbaar tot een formaat van een kleine koffer. Handig
voor vervoer in kleinere auto’s. Ideaal voor reizen met het vliegtuig;
het past makkelijk in de handbagage ruimte. Niet meer wachten
aan de gate op je rolstoel en geen onverwachte schade meer door
het vervoer in het ruim van het vliegtuig! Het Q lock systeem in het
rugframe en voorframe geeft alle voordelen van een opvouwbare
rolstoel maar zonder verlies van sterkte en stijfheid of toename van
gewicht. Het systeem is eenvoudig in bediening.
Gevonden op www.supportbeurs.nl

Bidonhouder
Tik het woord bidonhouder in en je krijgt er tientallen met zeer uiteenlopende
prijzen. Slechts €3,- is deze van Flying Tiger, een Deense winkelketen die in
1995 gestart werd in Kopenhagen en waar veel aparte vaak kleurrijke artikelen
met een Deense knipoog worden verkocht. www.flyingtiger.nl. Ondergetekende
heeft deze bidon die aan het stuur kan, maar hier op de rugstang is bevestigd
en ook een vrolijk windmolentje wat dan wel op het stuur zit.
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Agenda
Datum

Tijd

Omschrijving

20 sept

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, verpleeghuis Bertilla

24 sept

13.00

Activiteit voor Jonge MS-patiënten in Dundelle te Bakkeveen i.s.m.
Groningen en Drenthe, opgave bij secretariaat.

6 okt

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

10 okt

09.45-12.00

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

13 okt

13.30-17.00

Fries Zorgcongres georganiseerd door Zorgbelang
in de Lawei te Drachten

18 okt

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, verpleeghuis Bertilla

20 okt

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

25 okt

10.00-11.30

Contactgroep Wolvega, Lindestede

3 nov

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

11 nov

10.00-12.00

Contactgroep Bolsward, verpleeghuis Bloemkamp

12 nov

10.00 13.30

Algemene ledenvergadering MSVN in De Eenhoorn,
Barchman Wuytierslaan 2 Amersfoort.

14 nov

09.45-12.00

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

15 nov

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, verpleeghuis Bertilla

17 nov

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

19 nov

17.00-21.00

Najaar bijeenkomst De Pleats Burgum

1 dec

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

6 dec

10.00-11.30

Contactgroep Wolvega, Lindestede

12 dec

09.45-12.00

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

15 dec

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

20 dec

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, verpleeghuis Bertilla

21 sep

14.00

Werkgroep vergadering

13 okt

14.00

Werkgroep vergadering

23 nov

14.00

Werkgroep vergadering

21 dec

14.00

Werkgroep vergadering

10.30

MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij
gezondheidscentrum Het Want, Franeker, tel. 0517-390900

Elke dinsdag

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.
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Uitnodiging voor de:

Najaarsbijeenkomst
Werkgroep MSVN Friesland
Wanneer:

Zaterdag 19 november 2016

Waar:

De Pleats te Burgum

Tijd:

17.00 – 20.00

Voor de leden van de MS vereniging is de
deelname gratis.
Voor Introducés (max. 1) zijn de kosten €25,00.
De drankjes zijn voor eigen rekening.
Opgave voor 14 november bij Margreet Snijder
Friesland@msvereniging.nl of tel. 0612339401

Met Live muziek van Krijn

Bij de Pleats

Vermeld bij het aanmelden: naam, evt
partner/begeleider, adres, telefoon, email, of
u hulp nodig heeft, rolstoel ja/nee, dieet (zo
ja….)

De Pleats
Schoolstraat 82
9251 ED Burgum
Margreet Snijder
Friesland@msvereniging.nl
06 12339401

