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Jonne Ekkel (midden), met links Joni Hagenaar en rechts Saskia
Dekker. Samen organiseren zij Nationale MS-dag in Zwolle. © Frans
Paalman

Zwolse studenten leren ons alles over
MS
Haar oom heeft MS. Dus ja, de Zwolse studente
Jonne Ekkel (20) weet wel hoe slopend die ziekte
is. Samen met twee andere calo-studenten
organiseert zij de Nationale MS-dag. Die is 29 mei
in Zwolle. ,,De ziekte zet echt álles op z’n kop.”
Marco van den Berg 01-03-19, 09:58

Meer effect met jouw
advertentie: Alle tips in
één whitepaper. Gratis
voor ondernemers.
Ze is hartstikke sportief. Weet alles over het menselijk
lichaam. Jonne Ekkel zit in het derde jaar van de calo
op Hogeschool Windesheim. Ze doet de studie
psychomotorische therapie. Dat is in plaats van
praten vooral veel bewegen, samen met cliënten.
Zodat ze het probleem ervaren waar ze daarna over
kunnen vertellen. Voor haar minor over ‘aangepast
sporten’ kreeg ze het verzoek een nationale dag te
organiseren voor mensen met Multiple Sclerose (MS).
De locatie is revalidatiecentrum Vogellanden, aan de
Hyacinthstraat. Inmiddels zit ze midden in de
voorbereidingen. Ze doet het niet alleen, maar samen
met jaargenoten Joni Hagenaar (21) uit Zwolle en
Saskia Dekker (20) uit Dalfsen.

Vertel, wat gaan jullie doen?
,,De dag is speciaal voor cliënten en hun naasten.
Maar ook voor andere belangstellenden die meer
willen weten. We hebben workshops, lezingen maar
ook informatiekraampjes. Er gebeurt gewoon veel op
dat gebied. Helaas denken veel mensen denken dat
het om een spierziekte gaat. Maar het is dus een
aandoening in het centrale zenuwstelsel. Daardoor
vallen lichaamsfuncties uit. Ik vind het jammer dat dit
nog altijd onbekend is. Het is een nationale dag, maar
we richten ons vooral op de regio’s Noord en Oost.’’

Wat heb jij zelf met het thema?
,,Het is ons aangeboden via de opleiding. Maar ik heb
een oom die MS heeft. Ik weet dus hoe heftig het is
en hoe groot de impact is. Het onderwerp trok mij
sowieso. Want het betekent veel voor iemands leven,
maar ook voor de omgeving. Ik heb in mijn opleiding
ook al vaker MS-patiënten mogen begeleiden. Ik wil
die ziekte graag meer bekendheid geven. Cliënten
vertellen vaak dat ze mensen spreken die niet weten
wat de ziekte inhoudt. Dat vinden ze heel vervelend.”

Wat raakt jou het meest, rondom de ziekte?
,,Je ziet dat heel hun leven is omgeslagen. Ze hadden
vaak een supergroot sociaal netwerk, deden alles
waar ze zin in hadden. Maar dat valt gewoon weg.
Dat is moeilijk om te accepteren. Die verandering zit
hen in de weg. Ook omdat andere mensen het niet
begrijpen. Vermoeidheid is ook een factor hoor. Ze
kunnen uiteindelijk niet meer werken. Je wordt
gewoon niet meer beter. De ziekte zet echt álles op
z’n kop. Daarmee moet je leren omgaan.’’

Hoeveel mensen verwacht je tijdens de
nationale dag?
,,We wilden eerst heel veel mensen, maar we hebben
het maximum nu op 120 gezet. MS-patiënten zijn
prikkelgevoelig. Het moet niet te druk en te heftig
worden, dan haken ze af. Daarom duurt het ook niet
lang; ergens tussen 13.00 en 15.30 uur. Het
programma is ook bijna rond. Met workshops van een
half uur. We hebben de website bijna klaar en we
zetten het nog op Facebook. Het is de bedoeling dat
je je vooraf opgeeft.’’

Kan je iets meer vertellen over het programma?
,,We laten iemand vertellen over de Ronnie Gardiner
Methode. Die is nieuw. Met muziek en beweging
activeren ze de signalen tussen de hersenen. Dat
geeft verbetering. We nodigen ook iemand uit die
bergen heeft beklommen, ondanks zijn ziekte. Zoiets
biedt perspectief. Verder staat echt alles in het teken
van bewegen. Omdat dat nu eenmaal onze professie
is. Ook alle verenigingen rondom MS zijn erbij
betrokken. En we doen het trouwens samen met
Vogellanden. Die laten ook nog genoeg zien,
natuurlijk.’’
Voor opgave of meer
informatie: jonne_ekkel@outlook.com
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Werkstraf voor Zwolse vader na
leegroven ouderfonds basisschool
13:08

Oplichters babbelen zich naar binnen
in Zwolle
12:45

DJ Jean sluit als Prins Sassenbonk
Zwolse carnavalsoptocht af
11:11

Stuur ons je mooiste carnavalsfoto's!

6:00

FOTOGALERIJ

Eis: twee jaar cel en jeugd-tbs voor
doodsteken Michiel Schut (19) uit
Elburg
12:29

KAARTJE

Bekijk hier wanneer de carnavalsoptochten bij jou in de buurt plaatsvinden
11:00

Staphorst rijk aan rijbewijzen, steden
blijven achter
9:14

Onstuimig, kletsnat en kans op
storm: valt carnaval dit weekend in
het water?
11:20

Zwolle

Ondernemer uitgelicht

Nadiah en Iliana verkopen
handgemaakte scrunchies: ‘We
verknipten zelfs de blouse van onze
vader’
POPULAIR
1

7 x opvallende advertenties op Marktplaats in Zwolle

2

Deze toffe zaak opent binnenkort de deuren aan het
Gasthuisplein

3

Explosie bij woning in Zwolle, mogelijk bij ouders
eigenaar café Bruut

4

Deze Zwolse bakker verkoopt speciale carnavalssnack: ...

5

Dit wordt het weer tijdens carnaval 2019 in Zwolle

NET BINNEN
Hoe tof! Het Eiland in hartje Zwolle barst van de
winacties

Echt waar! Deze artiesten treden op tijdens
Bevrijdingsfestival ...

Let op: verkeersmaatregelen tijdens carnaval
2019 in Zwolle

6 x prachtige Zwolse huizen die nog maar nét te
koop staan

VAN ONZE PARTNERS

Taco Mundo Zwolle

Dit wil je: voor een

Nieuw bij Mondovino:

bestaat 1 jaar en viert dag een chefkok in

Baron de Chanteclerc

dat met een ...

jouw keuken

Mousseux ...

(Gesponsord)

(Gesponsord)

(Gesponsord)

In samenwerking met indebuurt Zwolle

NET BINNEN
13:08 Werkstraf voor Zwolse vader na leegroven ouderfo…
12:45 Oplichters babbelen zich naar binnen in Zwolle
11:11 DJ Jean sluit als Prins Sassenbonk Zwolse carnav…
11:00 Bekijk hier wanneer de carnavalsoptochten bij jou i…
11:00 Ruben's wereld is zoveel groter geworden dankzij …
10:18 Eis: twee jaar cel en jeugd-tbs voor doodsteken Mi…
09:58 Zwolse studenten leren ons alles over MS
09:26 Onstuimig, kletsnat en kans op storm: valt carnaval…
09:14 Staphorst rijk aan rijbewijzen, steden blijven achter
08:35 Inbraak Golf Hattem onderdeel van inbraakgolf Hat…
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Misstand? Tip de Stentor
MEEST GELEZEN
Explosies bij woning eigenaar granaatcafé Bruut
in Zwolle
48.874 keer gelezen
Veel boosheid over bekogelen Zwols Intertoyspersoneel: ‘Wat een achterlijke idioten’
37.571 keer gelezen
Eigenaar café Bruut over granaataanslag: ‘Ik
ben geen boef’
19.551 keer gelezen
PREMIUM Zwols personeel Intertoys bekogeld door boze

klanten, Wezep sluit eerder
18.493 keer gelezen
PREMIUM Buurt in shock na granaataanslag: ‘Straks

komen ze met mitrailleurs’
12.303 keer gelezen

WEBWINKEL
Burgers' Light
Van €22,50 voor €16,50
Matthäus Passion J.S. BACH
Van €75,00 voor €47,50
Evita
Voor €39,50
Minicruise York
Van €130,00 voor €78,00
Nederland - Wit Rusland
Van €36,00 voor €18,00
Bekijk onze aanbiedingen

VIDEO

Heb jij ‘m al? Download hier onze
nieuwe app
MEEST GEDEELD
Explosies bij woning eigenaar granaatcafé Bruut
in Zwolle
32 keer gedeeld
PREMIUM Een middelvinger, schelden, spugen: Intertoys

Zwolle heeft ’t helemaal gehad
17 keer gedeeld
Gemist? Klanten belagen Intertoys-personeel.
En: vliegveld Teuge bij Apeldoorn heeft weer
lucht
16
keer gedeeld
PREMIUM Onderzoek naar overlijden in Isala: ‘Ze kwamen

pas in actie toen de krant had gebeld…’
6 keer gedeeld
PREMIUM Vergeet Tinder: in Zwolle dans je geblinddoekt

met je date
5 keer gedeeld

OVERLEDENEN IN DE REGIO
Jan (Broer) van Beek
Wilma van Leeuwen - Tammerveld
Magda van 't Hof - Alberts (Deventer)
Johanna Hendrika (Joke) van Leussen - Steen (Dalfsen)
Kavya van Laar (Apeldoorn)
Klaas Regter
Gerrit Frijling (Dalfsen)
Hendrika Wilhelmina (Ria) Bouwmeester - Balk
(Apeldoorn)
Jantje te Selle - Stegeman (Lochem)
Gerda Holtkuile - Cents
Familieberichten
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