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Interim-voorzitter? Dit vraagt om enige uitleg. Onze voorzitter had al langere tijd last van 
z’n ogen en begon steeds slechter te zien. Uiteindelijk is er besloten tot een operatie maar 
helaas zijn hier wat complicaties opgetreden en moest er een tweede operatie volgen. Deze 
operatie heeft nog niet het beoogde doel opgeleverd. Er is drie maanden uitgetrokken voor 
optimaal herstel. Voorlopig zit onze voorzitter zich thuis rot te vervelen en scharrelt hij als 
een bijna blinde mol door huis. Lezen en schrijven lukt totaal niet. Autorijden zeker niet. 

Hoe het over drie maanden is blijft nog onduidelijk en zelf heeft Hans aangegeven dat 
wij misschien beter op zoek kunnen gaan naar een nieuwe voorzitter. Ik denk dat het 
goed zou zijn als het iemand is met een goed netwerk en meer energie dan de meeste 
MS-patiënten i.v.m. het bijwonen van de landelijke vergaderingen.

Als dit blad op de mat valt dan is het al weer een maand geleden dat wij de 
najaarsbijeenkomst hebben gehad. Zoals altijd weer een goede opkomst en een gezellige 
middag met elkaar. Dankzij de activiteiten van de sponsorcommissie is deze middag 
weer gratis aangeboden aan onze leden. Sponsoring en andere acties om geld binnen 
te halen voor onze afdeling wordt steeds belangrijker om de begroting rond te krijgen 
en door te kunnen gaan met onze activiteiten. Zet vast in uw agenda: 9 Februari 2017 
is er een groots benefietconcert in de Harmonie in Leeuwarden, ons aangeboden door 
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Voor meer informatie, zie verder in dit blad. 

De dagen zijn al weer erg kort aan het worden en ik zal blij zijn als het 21 december 
geweest is en we weer geleidelijk wat langere dagen krijgen. Eerst de winter nog, en 
deze kan ons nog van alles brengen. Zelf breng ik de Kerstdagen en de jaarwisseling 
weer op Texel door. Rust voor onze hondjes.

Rest mij nog om u, namens de gehele werkgroep, fijne feestdagen toe te wensen en een 
goede jaarwisseling. Op naar de lente.

Hanneke Kool

Hans Brandsma, coördinator 
MSVN afdeling Fryslân
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Na heel lang mooi weer moeten we er nu toch aan geloven. Het is 
even wennen maar vandaag (10 november) is het koud maar wel 
mooi droog. M’n middagrondje van een uur op de scootmobiel met 
m’n hond is niet warm maar met al die mooie kleuren en een vrolijke 
hond wel genieten. En niet te vergeten dat een wandeling met de hond 

ook een heel sociaal gebeuren is voor hond en baas.

Van de secretaris

 

De najaarsbijeenkomst zal ik dit jaar 
helaas zelf moeten missen vanwege een 
familiefeest. Wel jammer want het is altijd 
fijn om velen van jullie weer even te zien.

Ondertussen zijn we ook weer begonnen met 
het nadenken over de voorjaarsbijeenkomst. 
Waarschijnlijk wordt het een lezing. Houd 
de volgende nieuwsbrief goed in de gaten.

De extra thema-avonden zijn ondertussen 
ook weer afgerond. De avonden zijn door 
de deelnemers als erg zinvol ervaren. Ook 
fijn dat we elke keer weer inleiders krijgen 
die hier graag aan mee werken. 

De geplande jongeren middag in september 
in Dundelle hebben we helaas af moeten 
blazen. De opkomst was dermate klein 
dat we deze beslissing hebben genomen. 
Het blijft moeilijk om jongeren met MS 
enthousiast te krijgen voor activiteiten. We 
gaan hier nog over nadenken samen met de 
werkgroepen Groningen/Drenthe.

De informatiestand in de poli van het MCL 
(in principe op de eerste woensdag van de 
maand) hebben we nu een drietal keren 
bemenst. Voorlopig hebben we nog weinig 
aanloop. 

Hier moeten we ook over gaan nadenken of dit iets 
is om mee door te gaan. Wij moeten hier zelf ook 
veel energie in steken.

Daarnaast zijn er weer zaken door mensen uit 
de werkgroep bezocht. Karin en Hanneke zijn in 
oktober naar het Fries Zorgcongres geweest. Bart en 
Hanneke hebben meegedaan aan de Meet&Match 
in Heerenveen om te kijken of we bedrijven kunnen 
vinden die ons belangeloos kunnen helpen met 
bepaalde diensten. 

En daarnaast is er ook weer een periodiek overleg 
geweest met werkgroep Groningen/Drenthe.

Vanuit het landelijk is er de oproep om op wereld 
MS dag op 25 mei activiteiten in de regio op te 
starten. Wij zijn ons aan het bezinnen over een 
Scootmobieltocht. Wordt vervolgd. Het thema vanuit 
landelijk voor deze dag is “Grilligheid van MS en de 
impact hiervan op maatschappelijke participatie”. 

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een goed 
uiteinde.

Margreet Snijder
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Van zaadje tot CBD/THC-wietolie
In oktober zat ik bij Iny Zantman (72 jaar) op de thee. Zij had mij nieuwsgierig gemaakt toen ze mij meldde dat 

zij zelf wietplanten verbouwt en hier CBD/THC-olie van maakt. Haar man heeft al jaren MS en heeft ‘s nacht 

veel last van stijfheid waardoor hij zich niet zelf kan omdraaien. Hij had ook veel spasmen waardoor hij Iny 

soms bijna het bed uitschopte. Al met al hadden ze beiden een slechte nachtrust.

Iny zit regelmatig achter de computer en vond op een facebooksite adresjes waar ze die olie kon 
kopen. Ze hebben het uitgeprobeerd en al snel bleek dat als haar man voor het naar bed gaan 2 
druppels CBD/THC-olie onder de tong nam, hij als een roos sliep.  Het gaf veel ontspanning in bed en 
haar man sliep weer als een roos en zo ook Iny. Ook in de ochtend had hij minder last van spasmen. 

Op een gegeven moment was het flesje op en moest er weer besteld worden. De olie was best prijzig. 
Dus Iny weer op facebook verder zoeken om zich verder te verdiepen in het zelf maken van CBD/
THC-olie.

CBD staat voor Cannabidiol. Deze stof is een onderdeel van de wietplant en bevat niet de hallucinerende 
werking die THC wel heeft. CBD heeft een medicinale werking en wordt voor verschillende doelen 
gebruikt.   THC komt ook uit de wietplant en geeft alleen bij te hoge dosering een stoned gevoel. De 
wietolie is volledig onschadelijk en heeft verder geen bijwerkingen. Bij het zoeken naar, kwam zij op 
een site, www.royalqueenseeds.nl, waar zij zaadjes kon bestellen voor het zelf telen van wiet.  Er zijn 
veel verschillende soorten wietplanten maar de White Widow is een gefeminiseerd cannabiszaad en 
bevat 19% THC en dat had haar voorkeur.

Iny, die net een plant afgesneden heeft om te drogen.
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Het gehele proces gaat als volgt:
In maart laat zij de zaadjes tussen twee vochtige watjes een dag of 3 ontkiemen. Als er een worteltje 
aan komt dan gaat het zaadje in een pot met biologische aarde. Na een week komt er een klein groen 
sprietje uit, dat is het begin van de plant. Half mei is de plant 40 à 50 centimeter en kan dan naar 
buiten. Er wordt regelmatig biologische voeding gegeven. Geleidelijk gaat de plant via een kleine pot 
naar een grotere pot. In de mooie nazomer komen de knoppen aan de plant. Deze knoppen moeten 
rijpen. De plant mag niet te nat zijn anders kan er toprot ontstaan. Half oktober is de plant klaar en 
kan dan afgesneden worden en wordt op de kop opgehangen om 3 à 4 weken te drogen.
De grote bladeren worden afgeknipt, hier zit iets minder THC in. Ze worden wel ingevroren omdat 
ze nog voor andere dingen gebruikt kunnen worden, zoals o.a. in smoothies.  In de knoppen zit het 
meeste van de THC. Deze knoppen gaan ook in de vriezer tot er olie van gemaakt kan worden. Iny 
is hier inmiddels al weer 4 jaar mee bezig.

Recept van Iny om olie te maken:
•	 30 gram knoppen
•	 4 x 30 cc biologische olijfolie (verkrijgbaar bij de ALDI)
•	 Doe alles door de blender.
•	 Schenk het in een glazen schaal.
•	 Schaal gaat 5 uur lang in een oven op 60 graden, 

ieder kwartier roeren. Door de warmte komen de stoffen vrij. 
•	 Hierna het geheel zeven door een schoon pantykousje.  

De prut gooi je weg.
•	 Aftreksel nog eens filteren door een koffiefilter.

De prut die overblijft kan door biologische kokosolie (die eerst 
verwarmd is) gemengd worden en is prima geschikt als een huid 
crème die genezend werkt. Het aftreksel wat overblijft is klaar 
en gaat in pipetflesjes. Beginnen met een druppel 3 maal daags 
onder de tong en de dosering langzaam opvoeren tot het duidelijk 
helpt.

Bij toeval hielp de olie ook bij de te hoge bloeddruk van haar man waardoor bij hem geen pillen 
meer nodig waren en de te hoge cholesterolgehalte (ook deze zakte) waardoor de simvastatinepil 
er ook af kon. Haar man had Diabetes type 2. De bloedsuikers van haar man zijn in combinatie met 
Low Carb  dieet  en de wietolie gezakt waardoor geen pillen meer nodig zijn. (De olie werkt o.a. ook 
tegen spasmen, gewrichtspijnen, misselijkheid en de gevolgen van chemo). Er zijn zelfs berichten dat 
het positief werkt op kanker. Als men iets wil veranderen in de eigen medicatie wordt aangeraden dit 
in overleg met de eigen arts te doen.
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Als patiënt mag je voor thuiskweek 5 planten 
hebben mits de buren niet klagen over de stank. 
In een huurhuis loop je wel het risico dat je je 
huis wordt uitgezet, dus overleg altijd eerst met 
je buren. Via internet worden 3 zaadjes voor € 
20,- gekocht van een mannelijke plant.  Deze 
worden opgekweekt tot een vrouwelijke plant. De 
vrouwelijke plant geeft de bloemen waar ook de 
THC in zit. Op het blad verschijnen uiteindelijk 
trichomen of harskliertjes (zie foto), in die bolletjes 
zit veel THC. 

Wietplanten hebben een periode van zo’n drie 
weken, waarin je kunt oogsten. In die drie weken 
veranderen de trichomen van transparant naar 
melkachtig en naar amberkleurig.

Wil je meer informatie over het zelf maken (of 
bestellen) van wietolie dan kan je terecht bij de 
Medical Social Club Friesland in Leeuwarden of 
via de website: http://socialclub.frl/. Zij proberen 
om voor patiënten de THC-olie legaal te krijgen 
door een proces uit te lokken en met dit proces 
erkenning te krijgen voor patiënten om deze olie 
legaal te kopen of zelf te maken.

De CBD-olie is legaal via internet of drogist te 
kopen. Veel patiënten hebben hier al baat bij maar 
in andere gevallen werkt de combinatie CBD/THC 
beter.

Ik heb veel opgestoken over het zelf kweken van 
wiet en het maken van CBD/THC-olie.
Met een proefflesje van haar eigen kweek ben ik 
na een gezellige en leerzame middag weer naar 
huis gegaan.

HK
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“Liefheid”!
Het breekt mijn hart om een van Nederlands “beste” neurologen te horen zeggen: “Het spijt mij 
dat ik in 30 jaar tijd MS niet heb kunnen genezen”. Deze man is iemand die ontzettend goed 
werk heeft gedaan de afgelopen 30 jaar en nu nog doet. Waarom voelen wij de behoefte om 
een man die al 30 jaar alles geeft om MS te genezen, zo af te branden op o.a. social media. 
Het enige wat hij misdaan heeft is tegen een behandeling te zijn die mensen hoop biedt. Deze 
mensen hebben hoop gekregen dat MS tot stilstand te brengen is. En ik hoop met ze mee, en 
denk oprecht dat we op het goede spoor zitten.

Wanneer de discussie verhardt en er geen ruimte meer is voor verschillende meningen waar 
stopt het dan? Geloven we nog in de goede bedoelingen van een ander? Blijkbaar is ons 
systeem van zorg in Nederland niet meer functioneel.  Als achterdocht – ook bij mijzelf - de 
overhand gaat nemen dat een arts niet het beste met ons voorheeft dan zijn we toch niet meer 
goed bezig?

Heel veel MS’ers zijn ten einde raad. Een slopende aandoening waarvan je weet dat het over 
verloop van tijd niet beter met je zal gaan. Wanneer stilstand 
als ontzettend positief wordt gezien, dan weet je dat 
iemand wanhopig is. Je doet alles om je achteruitgang 
te vertragen of zelfs te stoppen. Dus ik begrijp het 
wanneer je ergens voor strijdt. Een behandeling die je 
rotziekte kan stoppen en misschien je toestand zelfs 
verbetert. Want hopen is het enige wat overblijft. 
Deze behandeling heet HSCT (wat mij betreft 
het strijden waard om deze ook in Nederland te 
kunnen krijgen) en zou MS in bepaalde gevallen 
tot stilstand kunnen brengen. Dat is ontzettend 
goed nieuws. Los van de vraag of de behandeling 
wel of niet goed is, zou ik de nadruk erop willen 
leggen dat we mensen niet moeten gaan zien als de 
brenger van het kwaad. 

Iedereen die met het zorgsysteem te maken heeft gehad weet 
ook dat strijden voor jezelf vaak de enige oplossing is. Een ander doet 
het niet voor je en het zorgsysteem werkt je zelfs vaak tegen. Communiceren met artsen van 
mens tot mens is vaak onmogelijk. Wat ik alleen niet snap is waarom de achterdocht zo groot 
wordt en de haat nog groter dat je iemand kapot wilt maken. Iemand die zijn leven heeft gewijd 
aan het genezen van een ziekte kun je toch niet door zijn eigen patiëntengroep –de mensen 
met MS- laten ruïneren. 

Wat ik mijzelf hier hardop afvraag is; wat gebeurt er toch met ons en kunnen we minder hard 
en achterdochtig worden naar elkaar toe? Of is dat al te laat? Heeft de medische wereld, artsen 
en de farmaceutische industrie het al teveel verpest? Ik hoop het niet want ik denk dat wij met 
z’n allen meer “liefheid” verdienen. Zowel voor de artsen als de patiënten. Natuurlijk ben ik 
mij ervan bewust door dit te schrijven dat ik een heleboel meningen over mij heen kan krijgen. 
Maar denk maar zo. Ach het is alleen maar haar mening! En jij hoeft er niks mee. Behalve je 
misschien afvragen hoe je zelf behandeld zou willen worden.

Femke Verhoef
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Schub of pseudo-schub?
Grietje Bloemsma- van Assen     

MS-verpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek

Maandagmiddag half 2, telefoon van Jannie de Jong (fictieve naam). Ze heeft toename van klachten. 
Jannie is 38 jaar, diagnose RRMS in 1999 met een neuritis optica links (oogzenuwontsteking), 2006 
2e schub, met gevoelsstoornissen en krachtsvermindering in haar linkerbeen. 2008 een licht spasme 
in haar linkerbeen, maar met medicatie goed onder controle. Ze vertelt dat ze sinds vanmorgen 
wazig ziet met links en een doof gevoel in haar linkerbeen heeft met toename van spasme. 

Aangezien het oude klachten zijn die opspelen denk ik dat ze eerder een pseudo-schub heeft dan een 
echte schub. Bij een schub zijn er actieve nieuwe ontstekingen in de hersenen en/of het ruggenmerg 
te zien met alle vervelende, maar vaak nieuwe, klachten van dien. Bij een pseudo-schub heb je geen 
actieve nieuwe ontsteking, maar wel vaak opspelen van oude vervelende klachten en kan er ook een 
herstelperiode nodig zijn.  

Bij navraag blijkt ze geen verkoudheid, koorts of blaasontsteking te hebben. Voor de zekerheid laat 
ze haar urine controleren bij de huisarts op een blaasontsteking. 
Later die dag belt mevrouw de Jong mij terug, ze heeft geen blaasontsteking. Dus geen onderliggend 
lijden. Misschien dan toch een schub? Aangezien de klachten korter bestaan dan 24 uur, mag ze me 
morgenochtend, als ze nog klachten heeft, weer bellen. Ik zal daarna met de neuroloog overleggen 
wat te doen.

Dinsdagochtend al vroeg belt Jannie mij weer op. Ze vertelt dat ze maandagavond koorts kreeg en 
zich ziek voelde. Ze voelt zich beter, maar de klachten die ze eerder meldde zijn nog niet helemaal 
verdwenen.  Ze vertelde ook dat ze juist maandagochtend een griepprik had gekregen om dit te 
voorkomen. Er gaat mij een lichtje op… Momenteel worden er weer veel griepprikken uitgedeeld. 
Waarschijnlijk heeft zij juist deze klachten gekregen, omdat het lichaam reageert op de griepprik. Het 
immuunsysteem wordt in werking gezet om een goede weerstand te krijgen tegen de griep. Dus toch 
een pseudo-schub! Gelukkig zal ze geen vervelende gevolgen over houden van de pseudo-schub.

Wel is het belangrijk altijd goed na te denken waar klachten vandaan kunnen komen. Heb je veel 
hooi op je vork genomen of kan er iets onderliggends spelen? Zomers kan warmte nog een rol spelen 
bij het opspelen van oude klachten, maar ook een vaccinatie wordt wel genoemd als boosdoener 
voor een pseudo-schub.

Het lastige is dat huisartsen het moeilijk vinden om een pseudo-schub van een schub te onderscheiden. 
Al snel wordt gedacht dat de patiënt een schub heeft en wordt door sommige huisartsen (zonder 
verder onderzoek of overleg) een dexamethason kuur voorgeschreven. Dexamethason is een zware 
ontstekingsremmer, het remt alleen niet de groei van bacteriën. Bij klachten is het dus altijd heel 
belangrijk om te onderzoeken of er niet een blaasontsteking mee speelt, omdat het de ontsteking kan 
maskeren en je er dan juist heel ziek van kunt worden.

Ons advies is dan ook altijd: Overleg met je MS-verpleegkundige bij toename van MS gerelateerde 
klachten.
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Hulpmiddelen via WMO: hoe zit het met jouw eigen bijdrage?

Alle negatieve berichtgevingen over de hoge eigen bijdrage in de WMO eerder dit jaar, hebben 
tot gevolg dat veel mensen niet meer weten of ze recht hebben op een vergoeding, of er een eigen 
bijdrage gevraagd wordt en zo ja, hoe hoog deze dan is. Daarom geven we graag een overzicht van 
de algemene regels en feiten rond WMO-vergoedingen en de eigen bijdrages.

WMO-vrijheid van gemeenten
De gemeenten zijn vrij in het bepalen welke hulpmiddelen ze vergoeden, of ze hiervoor een eigen 
bijdrage vragen en zo ja, hoe hoog deze eigen bijdrage is. De eigen bijdrage kan binnen dezelfde 
gemeente ook nog eens per persoon verschillen. De gemeente mag bij het bepalen van de hoogte 
namelijk rekening houden met inkomen, gezinssituatie, leeftijd en vermogen. Het is niet de gemeente 
zelf die de eigen bijdrage int, maar het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Het bizarre is dat een gemeente niet over de inkomensgegevens van haar inwoners beschikt en de 
WMO-consulent daardoor tijdens het Keukentafelgesprek geen juiste indicatie kan/kon geven over 
de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK lanceerde eerder dit voorjaar wel een handige app: “EB 
App WMO CAK Zakelijk”, te downloaden op je telefoon of tablet, waarmee zowel de gemeente als 
jijzelf bij benadering de hoogte van jouw eigen bijdrage kan berekenen.Niet tot op de cent precies, 
maar in ieder geval heb je zo wel een indicatie wat je kunt verwachten.  

Feit: eigen bijdrage nooit hoger dan aanschafwaarde hulpmiddel…
Een belangrijke regel waaraan gemeenten zich moeten houden is dat de eigen bijdrage nooit hoger 
mag zijn dan de aanschafwaarde van het hulpmiddel. De eigen bijdrage wordt om de 4 weken 
door het CAK geïnd. De gemeente is vrij om te bepalen hoe lang je de eigen bijdrage voor jouw 
hulpmiddel dient te betalen. Maar de totale eigen bijdrage die je over die hele periode betaalt, mag 
dus nooit meer zijn dan het aankoopbedrag van het hulpmiddel zelf. Lees wel altijd goed de kleine 
lettertjes: soms worden onderhouds-, service- en verzekeringskosten ook in rekening gebracht. 

… maar: soms is kopen voordeliger dan aanvragen via jouw gemeente
Dat er een maximum zit aan de eigen bijdrage die een gemeente mag berekenen, betekent wel dat 
de eigen bijdrage soms even hoog is als de aankoopwaarde. Besluit je zelf het hulpmiddel aan te 
schaffen, dan ben je ook echt de eigenaar en kun je het eventueel later tweedehands doorverkopen.
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stichting@vriendenvanmsvnfryslan.nl

Stichting Vrienden van MSVN Fryslân - KvK 64863018 - RSIN 855881707

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

De gemeente kan hulpmiddelen vaak voordelig(er) inkopen dan jijzelf als particulier. Maar niets houdt 
je tegen om zelf rond te kijken of er een tweedehands exemplaar te koop is of om aantrekkelijke acties 
van leveranciers in de gaten te houden. 
Vraag je een hulpmiddel aan via de gemeente, dan ben je beperkt in je keuze: de gemeente heeft 
contracten met een beperkt aantal leveranciers en bepaalt welk type hulpmiddel je krijgt. Koop je het 
zelf, dan is de keuze ook aan jou. Bijkomend voordeel als je zelf koopt, is dat je niet hoeft te wachten 
op de goedkeuring van je gemeente. 
Tot slot zijn de kosten voor hulpmiddelen, evenals voor het onderhoud, verzekering of reparaties 
ervan soms aftrekbaar; de eigen bijdrage echter nooit. 

Maximale periodebijdrage
Heb je naast dit hulpmiddel nog andere hulpmiddelen, zorg of ondersteuning nodig via de gemeente? 
Er bestaat een zogenaamde ‘maximale periodebijdrage’. Per periode van 4 weken betaal je nooit 
meer eigen bijdrage dan dit bedrag. In dat geval kan het juist weer wel voordelig zijn om een nieuw 
hulpmiddel aan te vragen via je gemeente. 
Let wel op: stel dat je inkomen stijgt, dan kan jouw eigen bijdrage daardoor ook hoger uitvallen. 
En als je na verloop van tijd minder zorg nodig hebt, kan de maximale periodebijdrage vervallen, 
waardoor je relatief juist weer meer betaalt.

(Bron: Website supportbeurs)
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3 handige kooktips voor als je een beperking hebt

Kun je door je handicap niet makkelijk koken? Voel je je daardoor weleens onzeker en gefrustreerd 
over je kookkunsten? Denk dan nog maar eens goed na, want (bijna) iedereen kan koken, ook jij. Met 
onderstaande 3 tips wordt jouw keuken misschien wel de fijnste plek van het huis.

1. Let op je keukeninrichting
Allereerst is het belangrijk om bij de inrichting van de keuken rekening te houden met je beperking. 
Kies bijvoorbeeld voor Tl-verlichting, een kraan met één hendel, een verhoogd of verlaagd aanrecht 
en volledig uitschuifbare lades en (koel)kast. Je kunt ook kiezen voor carrousel-opbergsystemen of –
kasten, omdat deze draaien kun je zo makkelijker bij al je spullen. Bent u rolstoel gebonden, zorg dan 
voor een draairadius van minimaal 1,5 meter en lage keukenkastjes. Ook een tegelvloer of linoleum 
biedt voor dan uitkomst, aangezien je over deze vloeren gemakkelijker kunt rijden. Zo kun je weer 
optimaal gebruik maken van je hele keuken.

2. Ga voor de driehoekstrategie
Weleens gehoord van de ‘driehoekstrategie’ in de keuken? Door middel van deze strategie creëer 
je een zo efficiënt mogelijke manier van koken. Je legt dan vóór het koken al alle ingrediënten 
en keukengereedschappen klaar op het aanrecht of een tafel. Het aanrecht of de tafel vormen nu 
de eerste punt van je driehoek. Hier doe je al het voorbereidend werk, zoals het snijden van de 
ingrediënten. Vervolgens ga je verder naar de gootsteen, de tweede punt van je driehoek. Hier was je 
alle ingrediënten die je hebt klaargemaakt. Uiteindelijk beland je bij de derde en laatste punt van de 
driehoek: de kookplaat of het fornuis. Zo houd je het hele kookproces lekker overzichtelijk. De meeste 
chef-koks schijnen deze strategie ook toe te passen!

12



3. Gebruik slimme trucjes
Er zijn nog allerlei kleine trucjes en hulpmiddelen die het koken makkelijker maken. Zo gebruiken 
veel visueel gehandicapten en slechtzienden vergrotingsapparaten, contrasterende kleuren en 
gekleurde plakkers in de keuken. Verder is een keukentrolley of een roltafel een handig hulpmiddel 
om zwaardere keukenspullen als potten en borden te verplaatsen. Tenslotte is er ontzettend veel 
aangepast keukengereedschap voor visueel en lichamelijk gehandicapten verkrijgbaar, zoals speciale 
ergonomische snijplanken en keukenemmers met een ingebouwde wringer. De mogelijkheden lijken 
eindeloos… En gelukkig komen de meeste hulpmiddelen in aanmerking voor een vergoeding van de 
zorgverzekering! 
Kook jij graag in jouw keuken? Vertel het in een reactie en deel jouw tips!

(Website Supportbeurs)

Sponsoring
Sinds het afgelopen jaar krijgen we van het landelijk bureau nog slechts een tientje per lid, 
oftewel € 4.800,00 per jaar om alle activiteiten van dat jaar uit te voeren.

Onze begroting is al meer dan het dubbele. Zonder extra inkomsten kunnen wij o.a. 
dit blad niet uitgeven en zal de najaarsbijeenkomst er ook anders uit gaan zien. Als 
werkgroep zijn wij dan ook hard bezig om extra gelden te genereren. Zo loopt o.a. de 
statiegeld actie bij de supermarkten. Er staan slechts een paar boxen uit op dit moment en 
dat zouden er veel meer kunnen zijn. Bij sommige supermarkten levert dat best wel wat 
op. Wil je hier ook aan meewerken en bij jouw eigen supermarkt een box plaatsen, neem 
dan even contact op en wij zorgen dat er een box bij je komt.

Het afgelopen jaar hebben we het gat kunnen dichten door een subsidie van Stichting 
Diaconessenhuis, waar we erg blij mee waren. Het mooist is als we structureel extra 
inkomsten hebben. Heb je zelf nog goede ideeën, laat het ons dan weten, dan gaan wij 
daar mee aan de gang. Voorzichtig gaan wij ook starten met de verkoop van kaarten. 

Houdt daarvoor de website van MSVN-Friesland en Stichting vrienden van MSVN Fryslân 
in de gaten. Het staat je natuurlijk altijd vrij om jaarlijks een bedragje te doneren zodat 
onze activiteiten en ons magazine niet in de gevarenzone komen.

NL05 RABO 0134 267753 t.n.v.
Stichting Vrienden van MSVN Fryslân
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Het is bijna donker op de weg. Donkerte tenminste in de contreien waar ik met pandari door het vlakke Friese 
land cross op weg naar (alweer) onze  Friese hoofdstad voor een gesprek met Hielke, die de opmaak voor de 
door u nu opengeslagen nieuwsbrief doet. Ook dit stuk is dus door Hielke `gezet`. Ik schrijf woorden in `dikten 
en dunten,` in `grootten en scheeften`, maar verder dan dat gaat mijn inbreng hier niet. De bijgevoegde foto`s 
zijn deze keer niet via mijn selectie geplaatst, want Hielke zou passend bij de tekst zelf op zoek gaan... Lees, 
kijk en verwondert u.

Eerst maar enkele persoonlijke gegevens, leeftijd, pincode enzo:-)
Hielke van Geelen dus, 31 jaar, geboren op 9 augustus 1985. Getrouwd met Astrid hier en we 
hebben twee kids; een jongen, Nolan, van 8 jaar en een meisje, Roos, van 6 jaar. Ik kom uit 
Harlingen en daar heb ik ongeveer twintig jaar gewoond en nu zo`n tien jaar hier in Leeuwarden. 
Pincode blijft geheim ;-)
Wat scholen betreft. Die waar ik op heb gezeten bestaan niet meer, haha. De basisschool in Harlingen 
en de christelijke middelbare in Harlingen; plat. Na de HAVO naar het HBO, Communication & 
Multimedia Design gedaan. Dat was op de NHL aan de Tesselschadestraat hier en die is ook plat! 
Daarna jarenlang webdesigner geweest en het afgelopen jaar daarin als projectmanager, maar nu 
ga ik waarschijnlijk toch weer terug naar webdesign en websites bouwen. 

Ik heb net ook je vrouw Astrid leren kennen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Dat is wel een grappig verhaal. Mijn vader was al wel dertig jaar Zwarte Piet en Astrid deed het 
toen ook een aantal jaren. Astrid kwam 11 jaar geleden door een ongeluk in het ziekenhuis terecht 
en vroeg toen eens aan mijn vader of hij of zelf ook kinderen had en zei dat ze die weleens wilde 
zien. Mijn vader vroeg me toen een keer mee. Ik antwoordde zoiets als: `Wat moet ik daar? Ik ken 
haar helemaal niet. ` Had er eigenlijk helemaal geen zin in, maar eenmaal in het ziekenhuis was het 
toch wel leuk en we hebben toen leuk gekletst. Daarna bloeide al gauw iets op. Astrid voegt toe: `We 
kregen verkering op 6 december 2006`.

Je bent wel, maar (merk ik) spreekt geen Fries?
Geen Fries, maar wel stadsfries. Mijn ouders vonden het wel belangrijk dat we Fries konden verstaan, 
maar Nederlands spreken vonden ze belangrijk. Ze wilden niet dat we thuis aan `half Friese 
zinsopbouw` deden, zoals andere kinderen bijvoorbeeld. Mijn ouders spraken onderling Fries, maar 
tegen ons als kinderen Nederlands.

interviewGe
d

Hielke van Geelen
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Je doet als vrijwilliger de opmaak van dit blad. Hoe is dat zo gekomen?
Door webdesign ben ik bij de MS-vereniging gekomen. Hans Brandsma is een oom van Astrid en hij 
had mij gevraagd de website op te zetten voor de stichting vrienden van MS-vereniging Fryslân. Zo 
kwam ik ook bij Hanneke (Kool) over de vloer en hoorde dat ze weer zelf het blad in elkaar moest 
zetten, omdat de vorige eindredacteur plotseling van de aardbodem was verdwenen. Het was een 
heleboel werk wat haar veel tijd kostte. Toen heb ik gezegd: `Laat mij dat maar doen` en zo rol je er 
dan wat in. Eerder kende ik geen mensen met MS en nu langzamerhand dus wel.

Hoe gaat het in zijn werk en hoeveel uur besteed je aan het blad?
Het blad is in dezelfde herkenbare stijl gebleven. Het is mijn eer te na om het af te raffelen, dus het moet 
er netjes uitzien. Wat binnenkomt archiveer ik, zodat ik het in korte tijd kan verwerken als alles binnen 
is. Wat aangeleverd wordt komt in kladblok. Dan kopieer en plak ik het in het opmaakprogramma. 
En dan wordt het wat. Ik werk volgens een vast stramien, bijvoorbeeld een tekst met bijbehorende 
foto’s op formaat zetten en fotokleuren omzetten naar drukwerkkleuren kost een half uur. Een column 
in dezelfde stijl volgen kost minder tijd. Ik bedenk ook een thema /foto voor de voorpagina. Dat werk 
doe ik allemaal vaak ‘s avonds en meestal heb ik het na een week wel klaar. Het is voor een goed 
doel en ik vind het ook leuk om te doen. Er iets mooi van maken.

Doe je ook nog ander vrijwilligerswerk?
Toevallig ben ik kort geleden gevraagd om voor de Pelikaankerk de website te maken en daar ben ik 
nu mee bezig. Is dus ook weer aan werk gerelateerd. Sowieso mooi dat je met iets wat je al kan je in 
kan zetten voor verenigingen en zo. Als iedereen dat zou doen zou dat makkelijker zijn.

Heb je ook hobby`s?
Als ik tijd heb maak ik muziek op keyboard. Gewoon uit het hoofd popmuziek spelen. Ik heb vroeger 
wel les gehad, van mijn tiende tot mijn dertiende of zo, en toen speelde ik keurig uit boekjes, maar 
daar had ik niet zoveel mee. Toen ik zelf ging experimenteren kreeg ik er echt plezier in. 
Verder doe ik sinds kort survival als sport. Nolan doet het al een jaar en ik doe het nu ook. Ik doe 
het pas vijf weken en nu is mijn knie al overbelast, want het is superintensief, maar ook superleuk! 
De training is zondag om 9.00u en het is rekken en strekken, klimmen en blubberkruipen, dat soort 
dingen. De `korte` weg, niet óm of óver de sloot, maar er dóór! Thuis dus 
meteen spullen in de was. Ik heb nooit aan sport gedaan, maar dit is echt 
wat voor mij. Lekker in de buitenlucht en van alles van jezelf vragen. 

Heb je nog een leuke anekdote of een sappig verhaal? 
Daar vraag je wat. Ik had me hierop kunnen voorbereiden natuurlijk. Niet 
gedaan dus. Misschien weet Astrid iets? Antwoord: `Parasailing? `
O ja, het parasailen. Van mezelf ben ik rustig, ik ben niet zo`n avonturier. 
Het zou niet bij me zijn opgekomen om zelf zoiets te gaan doen, maar bij 
Astrid dus wel. Zij houdt wel van wat gekkigheid. Ik heb foto`s met een 
oude camera gemaakt, want eentje die per ongeluk naar beneden valt 
doet het daarna niet meer...

Heb je nog een mooie slogan, een credo voor of van jezelf als afsluiting?
Ja, dat had ik natuurlijk ook kunnen weten dat je zoiets zou vragen. 
Nogmaals wordt Astrid gevraagd even mee te denken. `Je bent wel een 
doorzetter, geeft niet zomaar op.` Ja, ik ben wel een doorzetter inderdaad, 
neem de dingen zoals ze komen. Het gaat er om hoe je er mee omgaat. 
Dat vind ik wel een goeie manier om in het leven te staan.

EW
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Mijn kerstgedachte
In deze donkere dagen
De herfst, de bladeren, de kou
Geniet ik nog het meeste
Zo samen hier met jou

Niet ieder vindt het fijn
’t is kaal, ’t is leeg, ’t is nat
Maar zo op de bank met een kaarsje aan
Kan de hele wereld me even wat

Dat past niet echt bij de kerstgedachte
Dan denk je ook aan d’andere mens
Aan wie het soms wat minder heeft
Maar wie je toch het beste wenst

Maar je kan pas zorgen voor een ander 
Als je dat zelf eerst voor jezelf doet
Dat is nog niet zo makkelijk 
Als je rekening met MS houden moet

Maar dan samen op de bank met dat kaarsje
Een beker warme chocola erbij
Dan ben ik even mijn MS kwijt
Want wie voor mij zorgt ben jij!

Lisette

Doneren?
Wil je meehelpen om dit blad in stand te houden 
en heb je daar een kleine, extra bijdrage voor 
over? Is er iemand in je familie of vriendenkring 
die een donatie wil doen aan de MSVN in 
Friesland? Je kan je donatie overmaken op: 
 
Stichting Vrienden van MSVN Fryslân
NL05RABO0134267753

Wij zorgen ervoor dat het een goede 
bestemming krijgt binnen de MSVN Fryslân.
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Vacatures vrijwilligers
We doen opnieuw een oproep voor vrijwilligers voor de afdeling Friesland. 
Een klein groepje vrijwilligers doen veel werk. Al deze vrijwilligers hebben ook MS dus een beperkte 
energie. Wij zijn dringend op zoek naar:

Vrijwilligers voor de redactie van de nieuwsbrief
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om samen met collega redactieleden ieder kwartaal voor 
Friesland een magazine te maken.

Vrijwilliger sponsorwerkgroep
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om fondsen te werven, ideeën om geld te genereren om weet 
te zetten in acties en advertenties weet binnen te halen voor ons regionaal blad.

Voorzitter (coördinator)
Wij zoeken hiervoor iemand die sturing wil geven aan de werkgroep leden en de andere vrijwilligers. 
Een uitgebreide functieomschrijving kan opgevraagd worden bij het secretariaat.
friesland@msvereniging.nl Misschien ken je iemand uit je omgeving die daar geschikt voor is?
Wij vragen: enthousiasme, bekendheid met MS, creativiteit en gemiddeld 2 tot 4 uur per week 
beschikbaar. Wij bieden: leuke contacten, goede reiskostenvergoeding, scholing en ondersteuning.
Informatie: jmkool@kpnmail.nl. Tel: 058 2894656 of 06 53419608

Groots Benefietconcert op 9 februari in 
de Harmonie te Leeuwarden
9 februari zal het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een wervelend 
programma met moderne (pop) muziek en zang neerzetten. De 
uitvoering krijgt de naam mee van “Space”.
De Koninklijke Luchtmacht biedt ons deze uitvoering geheel belangeloos 
aan en de Lions in Leeuwarden neemt de gehele organisatie op zich. 
De opbrengsten zijn geheel voor de MS Vereniging in Friesland.
De toegangsprijs zal niet hoog zijn maar is op dit moment nog niet 
bekend. Voor leden van de MS Vereniging zal deze met korting worden 
aangeboden. Nadere details volgen nog dus houd goed de media in 
de gaten. Uiteraard zullen we jullie ook op de hoogte houden via de 
Social Media.

Te voet op weg naar de eeuwige stad
Geïnspireerd door de dichter Bertus Aafjes maakten Johannes Elzinga en 
Frieda Ligthart als hedendaagse pelgrims een voettocht naar de eeuwige stad 
Rome. Dit boek beschrijft de apotheose van deze tocht van St. Gotthard tot 
Rome gedurende twee perioden. Tussentijds werd bij Johannes de ziekte MS 
vastgesteld en leek de droom in een nachtmerrie te eindigen. Maar hij liet 
zich niet uit het veld slaan en beiden gingen toch op weg voor de laatste 
etappe. Deze travelogue beschrijft de vele ups en downs die zij onderweg 
tegenkwamen, waarbij met name het verblijf in kloosters een spirituele dimensie 
aan de tocht gaf. Dit is het 3e deel.
Dit boek is bij de boekhandel te bestellen en kost € 19,95.
ISBN: 9789048439881
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Ditten & Datten
Krulveters!
Eenvoudig in gebruik, ze kunnen losser of vaster 
worden gemaakt  en zijn er in verschillende kleuren 
en je hoeft krulveters nooit te strikken!
www.able2.nl/product/PR55004/krulveters

Tip voor rolstoelers:
Je kunt het duwen een 
stuk makkelijker maken. 
‘Hangen’ is niet goed voor 
je, maar maakt het duwen 
ook zwaarder voor de hulp. 
Dus.....Strek de rug en ga 
goed tegen de rugleuning 
aanzitten. Op een naar links 

of rechts aflopende trottoir of straat verplaats je je gewicht 
in tegenovergestelde richting,dan hoeft de duwer minder 
te corrigeren. En oefening baart kunst: Een stoep opgaan 
gaat gemakkelijker als jij en je begeleider even de juiste 
‘slag’ te pakken krijgen. Het helpt als je in een vloeiende 
beweging meebeweegt. Probeer hierin samen uit wat het 
beste werkt. Succes!

De MySlave is elektrische aandrijving voor 
handbewogen rolstoelen. Door compacte 
uitvoering eenvoudig mee te nemen in auto, 
bus, trein of vliegtuig. Aankoppelen van de 
voorziening is licht bedienbaar en duurt 
enkele seconden. De MySlave is bedoeld 
voor zowel binnen als buitengebruik. Hij is 
geschikt voor zowel effen en oneffen harde 
ondergrond en hellingen tot 18% en de 
snelheid tot 15 km/u maakt hem geschikt 
voor de actieve rolstoelgebruiker. 
www.tnsrijen.nl/myslave

De Tracker 20 e-kardan is een aankoppelbare handbike met kardan aandrijving 
en elektrische ondersteuning. Een gesloten aandrijfsysteem gecombineerd met 
een hulpmotor. Te vinden op: www.doubleperformance.nl
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Datum Tijd Omschrijving

5 jan 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle

9 jan 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

13 jan 10.00-12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp

17 jan 10.00-11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede

17 jan 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

19 jan 13.30-15.30 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

2 feb 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle

9 feb 20.15-13.00 Benefietconcert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
in de Harmonie in Leeuwarden

13 feb 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

16 feb 13.30-15.30 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant

21 feb 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

28 feb 10.00-11.30 Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede

2 mrt 13.30-15.30 Contactgroep Franeker, De Skûle

10 mrt 10.00-12.00 Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp

13 mrt 09.45-11.30 Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

16 mrt 13.30-15.30 Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

21 mrt 19.30-21.30 Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

18 jan 14.00 Werkgroep vergadering

15 feb 14.00 Werkgroep vergadering

15 mrt 14.00 Werkgroep vergadering

Elke dinsdag 10.30 MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij 
gezondheidscentrum Het Want, Franeker, tel. 0517-390900

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

Agenda

Happy Hour betekent tegenwoordig 

dat het tijd is voor een dutje.

19



Najaarsbijeenkomst 2016


