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MS verpleegkundigen / 

Verpleegkundig consulent 

 
Leeuwarden, MCL 

Ytsje Dijkstra, Petra Scherstra, 
Hinke Wadman, Brechtje Algra 

en Frederika de Haas 
058-2867865 

vpcneur@znb.nl 
dagelijks van 11.00 – 12.00 uur 

 
        Sneek, Antoniusziekenhuis 

Grietje Bloemsma 
0515-488592 

mspoli@antonius-sneek.nl 
maandag, dinsdag, donderdag 

 
           Drachten, Nij Smellinghe 

Yvonne Tiekstra 
0512-588451 

y.tiekstra@nijsmellinghe.nl 
woensdag, donderdag, vrijdag 

 
     Heerenveen, de Tjongerschans 

Petra Scherstra  
en Frederike de Haas 

0513-685523 
msparkinson@tjongerschans.nl 

dinsdag en donderdag 
 
 

Belangrijke adressen 

 

MEE-Friesland 
ondersteuning bij het leven met  

een beperking: 
058-2844911 

www.meefriesland.nl 
 

              Zorgbelang Friesland 
de belangenorganisatie voor 

alle patiëntgroepen: 
085-4832433 

www.zorgbelang-fryslan.nl 
 

    Medisch Maatschappelijk Werk 
Marijke Knol 

Maatschappelijk werkster 
020-6116666 

(kantoor MS-Anders) 
mknol@ms-anders.nl 

 
MS – loket 
0800 - 1066 

 
 
 
 
 

Contactgroepen 

 

Drachten 
Hans Klaibeda 
0512-520731 

j.klaibeda@chello.nl 
3e dinsdagavond van de maandag 

 
Burgum 

Hanneke Kool 
058-2894656 

jmkool@kpnmail.nl 
2e maandagmorgen van de maand 

 
Bolsward 

Anneke Plat 
058-2542720 

fransplat@upcmail.nl 
2e vrijdagmorgen van de maand 

 
Franeker 

Jehannes Elzinga 
0517-234524 

m.s.franeker@hotmail.com 
1e donderdagmorgen van de maand 

 
Wolvega 

Jacqueline Prinsen 
0561-688499 

msweststellingwerf@hotmail.com 
 

Leeuwarden 
Margreet Snijder 

058-2666309 
margreetsnijder@hotmail.nl 
3e donderdag van de maand 

 
Jongerencontactgroep 

Karin Visser 
0512-541564 

karin@molvis.nl 
1 x in de 2 maanden 

 
MS Café Friesland 

Sieta Broersma: 
sietabroersma@hotmail.com 

Karin Visser: 
karin@molvis.nl 

 
 

Voorlichting 

 
Hanneke Kool 
058-2894656 

jmkool@kpnmail.nl 
 

 

 
 

 

     WIE 

        WAT 

WAAR 

 
 

MS telefoon 

088-3748585 
op werkdagen 

van 10.30 – 14.00 uur 
 

Website 
msvereniging.nl/regionale 

werkgroepen/friesland/ 
 

Website stichting 
vriendenvanmsfryslan.nl 

 
Facebook 

Msvn Fryslȃn 
MS - Café Friesland 

 
Twitter 

MS Friesland 
@FrieslandMS 

 
Instagram 

msvnfriesland 
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Anton Wachter 

Voorzitter Regio Friesland 

  

 

 

 

 

 

‘Alles draait om geld’ 

Je hoort het vaak. Gelukkig is het niet waar.  

Er is ook liefde, vriendschap, nabuurschap, vrijwilligerswerk, etc.  

In mijn vorige voorwoord schreef ik dat het goed zou zijn als de media aan al dat “liefdewerk” wat 

meer aandacht zouden geven.  

Maar toch… ook binnen de MSVN speelt geld een rol.  

MSVN-regio Friesland organiseert veel activiteiten, waaronder: contactgroepen, thema avonden voor 

mensen met een recente diagnose, de voorjaarsbijeenkomst met een relevante spreker, een 

vrijwilligersetentje, de sponsorloop in de zomer, een gezellige najaarsbijeenkomst en een positief 

ingesteld regionaal magazine met nieuws, interviews en wetenswaardigheden over MS etc. 

Dat alles kost natuurlijk geld, ondanks het feit dat het bestuur en alle andere medewerkers dit werk 

pro deo doen.  

MSVN-regio Friesland ontvangt steun van MSVN (landelijk) en van de Stichting Vrienden van MSVN-

Friesland. Die stichting is een “doorgeefluik / parkeerplek” voor gelden geworven door diverse 

sponsoractiviteiten van MSVN-Friesland, dat zelf geen gelden beheert   

Om op langere termijn de activiteiten te kunnen continueren, is het nodig extra sponsorgelden te 

creëren, naast de al lopende statiegeldacties en de sponsorloop. Medewerking van onze leden is 

daarbij zeer gewenst, maar ook noodzakelijk.  

Sponsoring kan allerlei vormen hebben. Denk aan de verkoop van bijv. bloembollen, paaskoekjes, 

kruiden thee zakjes, etc. etc. aan vrienden, familie en buren, maar ook aan sponsoring van een 

sportieve prestatie zoals bijv. de beklimming van de Alpe d’Huez. 

Ook zouden we aan een organisatie die een leuke activiteit heeft, kunnen vragen of ze MSVN-

Friesland als goed doel aan die activiteit willen verbinden.  

De mogelijkheden zijn eindeloos!  

Uw creativiteit én medewerking in deze wordt zeer op prijs gesteld.  
Hebt u een goed idee? Laat het ons weten. Stuur een mail naar: friesland@msvereniging.nl  
 
Bedankt!  

Voorwoord 

Prettig voorjaar gewenst 
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Sponsoring, een begin… 
 

        Al jaren rijd ik op mijn stalen ros in het voorjaar naar de Middellandse Zee, 
of naar Santiago de Compostella. 

Als ik in gezelschap weleens over dit soort tochten spreek, wordt me wel gevraagd: 
“wie zijn jouw sponsoren?”  Enigszins verbaasd antwoord ik dan: “niemand”. 

Misschien moet dat maar eens veranderen. 
Een sponsor actie. 

Het goede doel is natuurlijk MSVN-regio Friesland. 
De  uitdaging: “haalt Anton, na een 3-voudige hartoperatie in oktober, Venetië? 

Sponsor bedrag: 1 cent / km. Dat is € 14,-- voor de hele afstand. 
Maar hoe organiseer je zo iets? Een aparte website? 

Een groeps-WhatsApp voor alle sponsoren? 
Elke week een berichtje over de gemaakte voortgang? Maken we er een weddenschap van; 

haal ik het dan betalen alle sponsoren, haal ik het niet, dan betaal ik. 
Super motiverend! 

 
Maar wie regelt dat namens mij? 
Wie neemt deze handschoen op? 

 
Anton Wachter 

Voorzitter MSVN-regio Friesland 

 

MSVN Friesland 
heeft onvoldoende middelen 
om jaarlijks alle activiteiten te 

kunnen uitvoeren. 
Hierin zijn zij afhankelijk 

van extra donaties of 
andere activiteiten die geld 

opbrengen voor afdeling 
Friesland. 

 
Ook u kunt een actie opzetten 
of een extra donatie doen op 
Stichting vrienden van MSVN 

regio Friesland. 
 

U kunt uw geld storten op 
bankrekening: 

NL05 RABO 0134 267 753 
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Beste leden,  
 
in dit magazine vinden jullie de uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst.  
In MenSen hebt u de voor-aankondiging al kunnen lezen. 
De voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 4 april.  
Uitgebreide aandacht is er voor voeding, een reuze interessant onderwerp dus meld je direct aan! 
 
Binnen ons bestuur hebben we de taken anders verdeeld.  
Het organiseren van  activiteiten zoals de voor- en najaarsbijeenkomst wordt nu gedaan  
door Sieta Broersma en Ellen Douma. De dames hebben het organiseren van de voorjaarsbijeenkomst 
prima gedaan. Bedankt daarvoor. 
 
Het volgende waar ze zich mee bezig gaan houden is de sponsortocht in mei.  
Vorig jaar is er een geweldige opbrengst binnen gehaald waarvan een groot deel gebruikt kan worden 
voor het voortbestaan van dit blad.   
Op dit moment is de sponsortocht nog niet voldoende uitgewerkt om, op de pagina hiernaast, een 
oproep te plaatsten.  
Naast dat er een mail over gestuurd zal worden, adviseer ik jullie allemaal ons te volgen op sociale media. 
Zodra we meer weten plaatsen we het  daar. 
 
Naast het secretariaat houd ik me nu samen met Ellen en Karin Visser bezig met lotgenotencontact. 
Hieronder vallen onder andere de contactgroepen, huisbezoeken en de jaarlijkse thema avonden voor 
mensen met een recente MS diagnose.  
Op dit moment zijn de thema avonden gepland en komen de aanmeldingen binnen.  
Het gaat weer om een vijftal avonden met voorlichting van een neuroloog, revalidatiearts, psycholoog en 
maatschappelijk werker. Natuurlijk is er ook de kennismaking met anderen die ook nog niet zo lang 
weten dat ze MS hebben.   
Daarnaast vertellen we het één en ander over de MS vereniging. Het is natuurlijk niet verplicht om lid te 
worden, maar we vertellen natuurlijk wel waarom het een goed idee is.  
Landelijk vanwege belangenbehartiging en voorlichting. MSVN Friesland met accent op lotgenoten. 
Het jongeren café wordt nog vóór de zomer weer een keer gehouden. Ook hiervoor het advies om de 
sociale media in de gaten te houden.  
 
Een ander aandachtsgebied binnen het bestuur is communicatie.  
Sieta en Anton houden zich hier mee bezig.  
Laten we ook de penningmeester Bart Käller niet vergeten.  
Al met al zijn we met een klein bestuur volop bezig! 
 
Lijkt het je leuk om structureel, of misschien incidenteel, iets te doen voor onze regio Friesland,  
dan kun je me altijd mailen: friesland@msvereniging.nl. 
 
 

     Fijn voorjaar! 
                                      

 

  Van de secretaris 

Margreet Snijder 
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    Leuk om te weten 
 

De data voor de  
MS-Anders kinder- en jeugdkampen 2020  

zijn bekend! 
 

15 mei: 11-14 jaar 
 

26 juni: 6-10 jaar 
 

18 september: 18-25 jaar 
 

30 oktober: 15-17 jaar 
 
 
 
 

informatie en aanmelding : 
 

http://www.ms.kinderkampen.nl 
 
 

 

Krijg nou de vellen 

 
Dit is slechts één van de kenmerkende uitspraken  
van mijn schoonmoeder. 
Ze is een geboren en getogen Utrechtse en haar roots  
liggen (ja, dat schrijf ik goed) in de illustere zo niet  
notoire Wijk C.  
Ze heeft nog gedanst met Anton Geesink,  
wiens standbeeld vlakbij het Wijk C-museum staat;  
een aanrader trouwens. 
 
Over schoonmoeders zijn veel grappen gemaakt, 
maar de mijne valt daar beslist niet onder. 
 
Soms zie ik in haar mezelf over 35 jaar; ik teken ervoor. 
Al heeft ze het natuurlijk niet makkelijk gehad, zeker  
niet in haar jeugd, waar ze in kleur over kan vertellen.  
 
Ze heeft nog twee zussen:  
tante Mien van 90 en tante Nel van 97.  
Een paar jaar geleden zaten die drie op ma haar 80e  
verjaardag naast elkaar. Of je naar het theater was,  
Tineke Schouten was er niks bij. 
 
En ja, op die leeftijd wordt er ook veel gemopperd,  
was het vroeger beter.  
Dat was het ook, ik hoor het mezelf ook al zeggen. 
En ach, niet alles was vroeger was beter natuurlijk,  
maar wel anders, onbezorgder misschien. 
 
Iedere tijd heeft zijn eigen sores, maar ook ik merk dat  
het me te snel gaat. 
Ik kom wel mee, maar waarom ik mijn auto met een  
telefoon zou moeten openen beats me. 
Pa had één van de eerste computers in huis in de  
jaren 80 en ging top mee met zijn tijd. 
Ma gebruikt haar laptop voor spelletjes en Facebook.  
Soms zit ze ook op de ‘sjat’ zoals ze dat noemt en dus  
noem ik het nu ook zo. 
 
Ze wordt wel gekweld door allerhande kwalen en  
kwaaltjes, maar ze vraagt altijd naar de gezondheid en 
gesteldheid van een ander. Ze gaat toch al vijf jaar door  
zonder pa [alhoewel hij haar met zijn ondeugende ogen 
nauwlettend vanaf het dressoir in de gaten houdt] en  
ik ben supertrots op haar. 
 
‘God zal me lief hebben!’ is ook zo’n gevleugelde uitspraak 
van haar als ze zich ergens over verbaast. 
Nou ma, ik weet zeker dat ie dat doet  
en anders ik wel, dát zal je niet verbazen! 
 

 

 

                 Lisette 
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MS en toch (blijven) autorijden 

 

 

Dat is in veel gevallen mogelijk, ook met een beperking of een handicap. 

waardoor je veilig de weg op gaat en ook verzekerd bent bij een ongeval. 
 

 

 

 

 

 

Heb je nog geen rijbewijs 
Als je rijexamen gaat doen, geef je bij het 
CBR aan dat je een beperking of handicap 
hebt als dat bij jou speelt. Dat doe je door 
de ‘Gezondheidsverklaring’ in te vullen.  
Je bent altijd verplicht om deze 
gezondheidsverklaring naar waarheid in te 
vullen. 
 

Als je een rijbewijs hebt en je krijgt MS, 
al of niet met een beperking of handicap, 
maak dan eerst zelf de afweging of je veilig 
kunt blijven rijden. Je kunt dit met je arts 
of specialist bespreken. Als jij en/of je arts 
hierover twijfelen, kun je dit altijd bij het 
CBR aangeven. Zij zullen dan beoordelen of 
je veilig kunt blijven rijden. 

 

Als je het CBR wilt vragen of je veilig kunt 
blijven rijden, vul je de 
Gezondheidsverklaring in.  
Daarmee geef je het CBR informatie over je 
gezondheid. Doe dit digitaal via ‘Mijn CBR’, 
dat gaat het snelst. Je hebt daarvoor een 
DigiD met sms-controle nodig om in te 
loggen.  Houd er wel rekening mee dat het 
invullen van een gezondheidsverklaring 
niet gratis is.  
 
 

 

Meld het altijd aan je 

verzekering als je een 

handicap hebt. 

 

 

 
Je kunt je beperking of handicap 
doorgeven als je twijfelt of je nog veilig 
kunt rijden. Het CBR onderzoekt dan of je 
nog veilig de weg op kunt. 

 

 
 
 
 
Wees gerust: je rijbewijs wordt niet meteen 
ongeldig verklaard als je je beperking of 
handicap bij hen aangeeft. Het CBR vraagt 
eerst informatie op bij een arts of specialist 
over je medische situatie. Vaak concludeert 
het CBR uit deze informatie dat je prima 
kunt rijden al of niet met behulp van een 
aangepast voertuig. Maar soms blijkt uit de 
informatie dat de gevolgen van je 
beperking of handicap zo ernstig zijn, dat je 
niet meer veilig kunt rijden. Dan kan je 
rijbewijs ongeldig verklaard worden. 

 

Denk aan je verzekering 
Als je een ongeluk veroorzaakt en je hebt 
niet gemeld bij het CBR dat je een 
beperking of handicap hebt, kan het zijn dat 
je verzekering de schade niet vergoedt. 
Neem contact op met je verzekeraar om te 
vragen of dit in jouw geval zo is. Je kunt 
bespreken dat je een beperking of handicap 
hebt en of dit gevolgen heeft voor je 
verzekering. 
Houd er dus rekening mee dat je ook je 
verzekering moet informeren over je MS, 
zeker als hier beperkingen een rol bij gaan 
spelen. Alleen op deze manier voorkom je 
dat een verzekering moeilijk gaat doen bij 
het uitbetalen van een onverhoopte 
schade. 
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MS en toch (blijven) autorijden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid 
In deze hele procedure heb je natuurlijk 
een eigen verantwoordelijkheid om je 
gezondheid te melden bij het CBR. En ook 
al heb je een goedkeuring van het CBR 
gekregen, houdt er dan rekening mee dat je 
veelal tijdens een schub minder in staat 
bent om verantwoord te rijden. 
Ook na een schub kan de gezondheid zo 
veranderd zijn dat het soms raadzaam is 
om een herkeuring aan te vragen. 
 

Hoe bepaalt het CBR of je veilig kan 
rijden?  
Als je in de Gezondheidsverklaring hebt 
aangegeven dat je een beperking of 
handicap hebt, bekijken zij, mede aan de 
hand van de medische gegevens, of je veilig 
kunt rijden.  
De deskundigen van het CBR adviseren over 
technische aanpassingen in voertuigen voor 
gehandicapten en beoordelen je 
rijgeschiktheid meestal met een rijtest. 
 

Wat heeft het CBR nodig om te 
beoordelen of je veilig kan rijden? 
Voor de beoordeling van je rijgeschiktheid 
kijken zij naar je Gezondheidsverklaring, de 
informatie van de arts en/of specialist en 
naar het resultaat van een eventuele rijtest. 
Is er onvoldoende informatie dan zul je 
voor een medische keuring moeten. 
In de meeste gevallen volgt daarna een 
rijtest. 
 
De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is 
altijd maatwerk, aangepast aan jouw 
situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk 
in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’, of 
een combinatie daarvan. Veelal zal er een 
remproef gedaan worden. 
 

Rijbewijs voor beperkte duur 
Het CBR verstrekt meestal een rijbewijs van 
beperkte duur en dat zal maximaal 5 jaar 
zijn. Is het verloop van de ziekte erg 
wisselend dan kan dat zelfs voor een nog 
kortere periode zijn. 
 

Codes op het rijbewijs  
Vindt het CBR dat je wel rijgeschikt bent, 
maar alleen in een auto met bepaalde 
aanpassingen, dan komt dat met een code 
op je rijbewijs te staan. Je rijbewijs is dan 
alleen geldig als je in zo’n aangepaste auto 
rijdt. 
 
___________________________________ 
 

Het CBR laat je veilig rijden 

 

 
 

Zijn er aanpassingen nodig, hoe dan te 
handelen 
Een auto kan op allerlei manieren 
aangepast worden aan jouw handicap. 
Denk bijvoorbeeld aan handgas, 
handremmen, aanpassingen aan de stoelen 
voor het maken van een transfer vanuit de 
rolstoel, een kofferbaklift of een 
rolstoelbusje met inrijmogelijkheid. In 
Nederland zijn enkele erkende bedrijven 
die deze aanpassingen kunnen aanbrengen. 
 
Vergoedingen 
Autorijden is duur. Hebt je voor je 
dagelijkse bewegingsvrijheid de auto 
nodig? Kun je alleen autorijden met dure 
aanpassingen? Hebt je een rolstoelbus 
nodig? Dan is de kans groot dat je in 
aanmerking komt voor 
vervoersvoorzieningen, voor aftrek van 
zorgkosten bij de aangifte 
inkomstenbelasting of voor lagere tarieven 
in de wegenbelasting. 
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MS en toch (blijven) autorijden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deze regelingen zijn helaas ingewikkeld en 
lang niet kostendekkend. Toch loont het de 
moeite om uit te zoeken waar je recht op 
hebt. Het kan soms om veel geld gaan. 
Autorijden is duur. Gelukkig zijn er 
mogelijkheden om in ieder geval een deel 
van die kosten vergoed te krijgen.  
Vooral als je volledig op de auto bent 
aangewezen om je te verplaatsen. 
Kijk ook eens op de site van de 
belastingdienst bij gehandicaptenregeling 
voor rolstoelbusjes.  
 
 

 
 
 
 

 

  

 

Autovoorzieningen voor leefvervoer  
kun je aanvragen bij de gemeente,  
loket WMO.  
Je krijgt vaak alleen autovoorzieningen 
als dat de goedkoopst adequate manier 
is om in je vervoersbehoefte te voorzien.  
Vraag om maatwerk. 
Autorijden kan nog lang mogelijk zijn 
maar moet wel veilig zijn.  
 

 
Hanneke 

 

Bronnen:  

www.cbr.nl 

www.spierziekten.nl  

www.iederin.nl  

www.meerkosten.nl    
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MS sinds: 
 
In augustus 2017 heb ik de voorlopige diagnose MS gekregen. 
Mijn klachten begonnen in maart 2017.  In die tijd had ik 2 
banen. Ik werkte bij een woongroep en in een snackbar. Ik 
kreeg last van stijve benen en na een hele werkdag begon ik te 
slepen met één been. Ook kreeg ik enorm veel last van 
vermoeidheid.  Mijn omgeving viel het op dat ik wankelde en 
een beetje dronken leek als ik liep. Ik ben toen verwezen naar 
een reumatoloog, die mij al snel weer doorverwees naar een 
neuroloog. Uiteindelijk werden de klachten ruim voor deze 
afspraak zo erg dat ik weer contact heb opgenomen met de 
huisarts. Na een aantal testen ben ik toen met spoed door 
verwezen naar het ziekenhuis en al snel was duidelijk dat het 
om de diagnose MS ging. 
 
Op welke manier beïnvloed MS jouw leven: 
 
De MS heeft sinds mijn diagnose een grote invloed op mijn 
leven. Zowel positief als negatief. Na de diagnose heb ik een 
maand rust genomen en daarna heb ik toch geprobeerd om 
mijn werk op de woongroep weer op te pakken. Al snel kwam  
ik erachter dat ik zwanger was en na een paar maanden werd 
werken voor mij te zwaar. Op dit moment ben ik volledig 
afgekeurd. Ik vind het erg jammer dat werken niet meer lukt, 
maar vind het aan de andere kant een opluchting dat niets 
meer hoeft. Nu ik niet meer werk ga ik minder snel over mijn 
eigen grenzen heen en kan ik zelf mijn energie verdelen. 
Ondanks alles sta ik positief in het leven en geniet ik ervan dat 
ik zoveel bij mijn dochter kan zijn. Vorig jaar heb ik een traplift 
gekregen en op die manier kan ik mijn dochter ook zelf naar 
boven en naar beneden brengen. In huis kan ik me dus prima 
zelfstandig redden. Als ik wegga neem ik altijd mijn kruk mee, 
omdat vooral mijn coördinatie verslechterd is.  Wanneer we 
een dagje weggaan loop ik achter de kinderwagen, die nu prima 
steun geeft, of neem ik mijn rolstoel mee als het té ver lopen is. 
Door de MS heb ik problemen met mijn blaas, dus bij een dagje 
weg ben ik er wel steeds mee bezig waar een toilet te vinden is. 
 
Wat is jouw levensmotto: 
 
Door de diagnose MS ben ik bewuster in het leven gaan staan. 
Ik ben gestopt met roken en probeer zo gezond mogelijk te 
eten met verse producten. Ik tracht te blijven wandelen en ik 
krijg hulp van een fysiotherapeut. Ik doe nu vooral dingen die 
mij een goed gevoel geven en probeer mezelf steeds uit te 
dagen.   Zo ben ik onlangs begonnen met een online cursus 
kleding maken.  
 
 

Even voorstellen… 
            …een lotgenote 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santana 
27 jaar 

 
Woonplaats: Drachten 
Relatie: woont samen 

Kinderen: dochter (1 jaar) 

‘’You may not 
control all the 

events that 
happen to you, 

but you can 
decide not to 
be reduced 
by them’’ 
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Door de Storm 
 
Het stormt buiten.  
De wind haalt aan en laat regendruppen tegen het glas uiteenspatten.  
Soms gaat de wind liggen om dan vervolgens in alle heftigheid weer terug te keren. 
Op deze momenten moet je alle zeilen bij zetten om de moed niet te verliezen. 
MS is net als een storm.  
Een storm aan emoties en gevoelens, een storm aan onzekerheden en een storm 
die ontstaat wanneer je deze het minst verwacht.  
Een storm die dwingt om met een andere insteek de ‘zoals het hoort’ om te zetten 
naar ‘zoals het kan’.   
 
MS heeft een duidelijk antwoord op het handelen uit macht der gewoonte.  
Die gewoonte is geen vanzelfsprekendheid meer, die gewoonte is een 
bijzonderheid geworden.  
Zij laat ons zien dat bijzonderheden gewoontes kunnen worden.  
Een traplift vinden wij inmiddels meer dan normaal.  
Een dag weg laat ons nadenken of de rolstoel wel in de kofferbak past.  
We proberen de situatie vooraf in te schatten en waar nodig de juiste aanpassingen 
te doen.   
 
Op dit moment zit zij in het oog van de storm, het is windstil.  
Er is tijd om de schade op te nemen, om het pad weer enigszins vrij te maken van 
obstakels en met hernieuwde kennis de volgende stappen te zetten.  
En dat bij die volgende stappen altijd een kruk aanwezig is en zo nu en dan een 
rolstoel is voor haar en ons niet meer dan normaal.  
  
Het gaat erom dat we kalmte vinden in de storm, hoe hevig deze ook is.   
De storm MS brengt bij haar de juiste mindset naar boven  
Ze is zich ervan bewust dat ze veel, zo niet alles kan sturen wat haar mindset 
betreft. Haar emoties, gedachten, verwachtingen en reacties.  
In ieder moment probeert zij waar mogelijk de regie in handen te houden,  
zelfs als MS haar de regels voorschrijft. 
 
De storm haalt bomen neer waarvan de wortels niet stevig genoeg in de aarde 
staan. Tegelijk laat het ook zien welke bomen het stevigst zijn verankerd in 
diezelfde aarde.  
Naast de ellende die storm met zich meebrengt, zit er ook zoveel moois in de storm. 
 
Iedereen kan van je houden als de zon schijnt. Als er geen wolkje aan de lucht is en 
alles vanzelf gaat. In tijden van storm leer je de mensen kennen die daadwerkelijk 
om je geven, die de weg voor je vrij maken en in goede en slechte tijden voor je 
zorgen. Sommige dingen kun je alleen leren als het stormt.  De stevige ankers geven 
je houvast, maken van grote obstakels kleinere opstapjes en rapen je op wanneer 
een windvlaag toch te heftig is.  
 
Zij laat MS niet haar leven ontregelen.  
Zij heeft ervoor gekozen om de wind door haar haren te voelen en  
ze heeft geleerd om te dansen in de regen.  
 
 

       
 

   Magriet 
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Geïnterviewd 
 

 
Hedwig van den Berg-Posthumus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen.. 
Ik ben dus Hedwig van de Berg, 40 jaar, geboren in Sneek en opgegroeid in Franeker.  
Ik heb mijn beide ouders nog en daarnaast heb ik een zus en een zusje.  
Ik heb eerst de MAVO in Harlingen gedaan en daarna de HAVO in Leeuwarden. Na de HAVO ben ik 
gaan studeren aan de PABO (NHL). Ik was klaar op mijn 21e. Daarna heb ik vier maanden gewerkt in 
het onderwijs, om geld te sparen, om aansluitend op reis te gaan naar Australië en Nieuw Zeeland. 
Drie maanden backpacken. Ik heb daar de tijd van mijn leven gehad! Echt een prachtervaring! Uit alle 
landen mensen tegengekomen. Gletsjers beklimmen, parachute springen, duiken en ook safari in de 
‘bush bush’, geweldig!  
Eenmaal terug ging ik het onderwijs weer in. Ik heb eerst 6 jaar binnen het speciaal onderwijs 
gewerkt, daarna op de basisschool in Lekkum, waar ik heb gewerkt tot anderhalf jaar geleden, toen 
ben ik afgekeurd.  
In 2004 ontmoette ik mijn man Aldert. In 2008 zijn we getrouwd. In 2009 is onze zoon Gerben 
geboren en in 2011 volgde onze dochter Marrit. Poes Juultje maakt het geheel compleet, zij is net zo 
oud als Marrit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Op naar Hurdegaryp, waar dit keer onze nieuwe eindredacteur iets meer van zichzelf zal laten zien.  
Ze heeft zich in de vorige uitgave summier voorgesteld, maar er valt vast wel meer te vertellen.  

Aan de keukentafel met thee en een koekje in een gezellig en kindvriendelijk huis… 

 

 

Australië en Nieuw Zeeland, 
écht een pracht ervaring! 

 

 
 
 
 

Hoe heb je je man ontmoet? 
We zijn gekoppeld door mijn zusje 
en haar toenmalige vriend. 
 
In oktober dit jaar zijn we 
12 1/2 jaar getrouwd. 
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Geïnterviewd 
 
 
Je hebt nog niet zolang MS, wat is jouw verhaal? 
Het begon in 2016 met veel hoofdpijn en wazig zien in de zomer. Een dag voor we op vakantie zouden 
gaan tóch , via de huisarst, voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Met verdenking op een 
oogzenuwontsteking, wilden ze me in de MRI hebben, maar dat kon volgens de arts ook na de 
vakantie wel. De volgende dag dus op vakantie. Na drie dagen Belgische Ardennen kreeg ik aan de 
rechter lichaamskant tintelingen; wij naar het ziekenhuis. Ik moest maar een aspirine nemen, dan zou 
het wel over gaan. De volgende dag werd ik wakker en zag ik met beide ogen álles dubbel en liep ik 
moeizaam. Ik wilde niet weer naar een Franstalig ziekenhuis, dus we gingen op weg naar Maastricht. 
Onderweg werd het echter steeds slechter, mijn spraak was dronkenmanspraat. Aldert heeft op de 
snelweg 112 gebeld en ik ben met de ambulance verder gegaan. Helaas kwam ik weer in een 
Franstalig ziekenhuis terecht. Na 5 uren, waarin weinig actie, heb ik mezelf ontslagen en zijn we 
alsnog naar Maastricht gereden. Eenmaal binnen op de eerste hulp ging het snel. De eerste diagnose 
was een herseninfarct, maar ik moest een tumor of MS niet uitsluiten. Na vijf dagen ben ik met de 
ambulance naar het MCL gebracht. In het MCL kwam mijn spraak gelukkig gauw terug. Vanuit MCL 
naar revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag. Middels een looprobot, heb ik weer goed leren 
lopen. Mijn zicht kwam na vier maanden weer terug.  
Na driekwart jaar kreeg ik tintelingen en krachtsverlies in beide benen, tot boven mijn middel. Toen 
kwam het vermoeden van MS. Op MRI beelden was er een nieuwe vlek te zien. Een lumbaalpunctie 
moest uitsluitsel geven. Het bleef bij een waarschijnlijkheidsdiagnose, want mijn MRI voldeed niet 
aan het typische MS beeld. Uiteindelijk heb ik pas in mei 2019 de officiële diagnose gekregen. Ik ben 
nu bij de neuroloog in Groningen. Deze durfde de diagnose MS wel te stellen. Helaas kom ik nooit van 
de diagnose herseninfarct af en blijf ik bloedverdunners slikken. Ik durf zelf ook niet zonder, want je 
wéét het niet... 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krijg je ms medicatie?   
Ik ben begonnen met Tecfidera, voor mij geen fijn middel.  
Nu prik ik, sinds juni 2019, drie keer per week Glatirameeracetaat. Nog te kort om te kunnen  zeggen 
dat dit middel werkt, maar ik hoop het natuurlijk wel! 

             De eerste diagnose was een herseninfarct, 
maar ik moest een tumor of MS niet uitsluiten 
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Geïnterviewd 
Bepaalt ms jou en gezin? 
Ik heb anderhalf jaar in zak en as gezeten en ik kan er nu nog wel eens om janken als het verkeerd 
gaat, maar ik voel me tegenwoordig sneller weer beter. MS een plekje geven was en is moeilijk, maar 
ik besef ook dat er erger is, dat er mensen dood gaan aan bijv. kanker. 
Ik houd van fleur en kleur. Ik probeer, samen met mijn gezin volop van het leven te genieten. In april 
ga ik mét familie (mijn gezin) náár familie in Australië. Als ik hier niets had, dan woonde ik daar. De 
mensen zijn anders, het leven veel meer relaxed.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ziet je dag er nu ongeveer uit? 
Eigenlijk moet ik tussen de middag even slapen. Dat drukt wel een stempel op de dag. Ik kom 
misschien energiek over, maar dat ben ik lang niet altijd. De moeheid nekt me, dat maakt me dan 
prikkelbaar. Ik moet rust nemen, voor mezelf, maar vooral ook voor mijn man en kinderen. 
In die zin mis ik soms mijn ‘oude ik’,  de Hedwig die alles deed en kon. 
 

 

Hoe ben je tot eindredacteur gekomen? 
Ik ben nu zo'n anderhalf jaar lid van de MS vereniging. Ik miste de laatste tijd een doel in mijn leven. 
Toen las ik de oproep in dit  magazine en zei ik tegen mijn man "Is dit wat voor mij?' Binnen mijn werk 
op de basisschool heb ik veel ICT gedaan, dus hij dacht van wel. Ik was zelf ook meteen enthousiast, 
een mail gestuurd en… ziehier mijn eerste editie. 
 

Heb je ook hobby's? 
Ik zing sinds een half jaar bij een popkoor in Leeuwarden. Ik lees vaak en spreek graag af met 
vriendinnen. Donderdags ga ik naar aquafit, want bewegen is belangrijk… Niet altijd mijn hobby, maar  
dit is een sport (naast mijn wekelijkse fysio moment) waar ik plezier uit haal. 
 

Nog een slogan als afsluiting? 
Van de kleine dingen genieten en vooral de grote niet uitstellen!                                                          
 

  Ellen 

                  Ik probeer, samen met mijn gezin, 
volop van het leven te genieten 
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Ditten en Datten 
 
 
 

 

 

  

          

 

 

 

 

Support 2020 
Support wordt gehouden van 

woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 in 
de Jaarbeurs te Utrecht. 

De beurs is gratis te bezoeken van 
9.30 t/m 16.30 uur en er is veel uit te 

proberen, te beleven en te zien. 
Er kunnen ook workshops en lezingen 

worden bijgewoond. Wel even 
aanmelden/registreren voor een gratis af 

te halen badge. Kijk voor info op: 
www.supportbeurs.nl 

 

Op 
www.goldencrosshotels.com 
staan rolstoelvriendelijke, 
aangepaste  hotels van deze 
keten in Nederland, België, 
Duitsland en Polen.  
Elk met hun eigen charme. 
Volgens de info  
zijn ze  
rechtstreeks 
te boeken. 

 

Drempelvrije routes door de 
natuur.  
Het kenniscentrum van 
Groen en Handicap heeft het 
handboek ‘Samen op pad’ 
uitgegeven. Dit boek is gratis 
te downloaden en staat vol 
met zelfstandige- en 
drempelvrije routes door de 
natuur. Er wordt hard 
gewerkt aan meer 
begaanbare routes voor 
mensen met een beperking, 
want de natuur hoort 
immers voor iedereen 
toegankelijk te zijn. 
natuurzonderdrempels.nl/sa
men-op-pad 

 

Handfixatie 

Een multifunctioneel 
hulpmiddel bij sport en 

therapie voor mensen met 
verminderde of geen 

knijpkracht in hun hand:  
De T-vormige neopreen 

handfixatie.  
Of je nu een fietsstuur vast 

wil houden of een  
fitnessapparaat,  

de handfixatie houdt de 
hand stevig vast. 

www.weerhandig.nl 
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Het PASS magazine is een unieke kruising tussen een 
persoonlijke reisgids en een lifestyle glossy,  
zodat een heftig onderwerp als het krijgen van een 
chronische aandoening gemakkelijk bespreekbaar 
gemaakt wordt.  
 
Door de kennis in een magazine vorm te geven 

ontstaat er letterlijk houvast in een onzekere tijd.  

De eerste editie van het PASS magazine richt zich op 

jong volwassenen tussen de 20 en 35 jaar, die zojuist 

de diagnose multiple sclerose heeft gekregen. 

Wegwijzer voor jong volwassenen 

met recente MS diagnose 

Met dit magazine proberen we het stigma over het 

leven met MS te verbeteren en zelfstigma te 

voorkomen.  

Met het PASS magazine bevorderen we het welzijn 

van de lezers en minimaliseren we het verschil tussen 

een (mogelijke) beperking en de beleving daarvan 

(disability perception). 

Praktisch en inspiratievol 

In de eerste uitgave van het PASS magazine komen 
praktische onderwerpen aan bod, gerelateerd aan 
multiple sclerose.  
Onderwerpen als een schub, de nieuwe zorgwereld en 
rouwverwerking.  
Daarnaast is er inspiratie op het gebied van algehele 
lifestyle, MS-feitjes en contact met lotgenoten.  
Verder lees je een heel indrukwekkend interview met 
papa in spé Wouter én een toffe winactie. 
 
Deze glossy heb jij nodig! Een goed gevuld nummer 
met alles wat je wilt weten rondom het krijgen van de 
diagnose MS kun je hier bestellen.  
Het magazine is gratis,  
binnen Nederland betaal je slechts € 3,35 
verzendkosten. 
 

Voor u gelezen 

www.chronischsamensterk.nl 

 

  PASS magazine 

 
Nicole Donal kreeg vier jaar 

geleden de diagnose MS. 
 

Een verwarrende periode volgde. 
Haar eigen ervaringen heeft ze 
gebruikt voor het maken van 

PASS. 
 

Een kruising tussen een 
persoonlijke gids en een 

lifestyle glossy 
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Er liggen 2 eieren op het aanrecht 
Zegt het ene ei tegen het andere ei: 
‘Pas op, of ik duw je er af!’ 
Zegt het andere ei: 
‘Ach, KLETS!’ vers fruit in 

sinaasappelbakje 
 

ingrediënten 
2 sinaasappels 

Vers fruit, naar keuze 
    Verse blaadjes munt (fijn gehakt) 

3 eetlepels water 
1 eetlepel suiker 

 

bereiding 
Snijd de sinaasappels  
dwars door midden.  

Snijd het vruchtvlees er uit.  
Was de rest van het verse fruit  

en snijd het in blokjes.  
Roer het water met suiker los  
totdat de suiker is opgelost.  

Schep het verse fruit  
(inclusief het vruchtvlees  

van de sinaasappel)  
door elkaar in een grote kom.  

Voeg het suikerwater  
en de verse munt toe  

Roer dit goed door elkaar.  
Verdeel dan alles  

over de halve sinaasappelparten. 
 

www.leukerecepten.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘een Moeder vol Stoplichten’ 
Een spannend en ontroerend lees- én doe boek 
voor kinderen van 8 - 12 jaar.  
Het boek geeft aanknopingspunten om in een 
gezin met elkaar in gesprek te gaan over MS. 

mopje 

kleurplaat 

w
w

w
.h

an
n

ek
ev

an
o

s.
n

l 
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Agenda 
april t/m juni 2020 
  

 

 
 
Evenementen of bijeenkomsten voor deze agenda, 

Indien interessant voor de leden van de MS vereniging in Friesland, 
Kunnen worden doorgegeven aan de redactie van het MSVN Fryslân magazine 

datum: tijd: omschrijving: 

   

   02-04-2020 13.30 - 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle 

   04-04-2020 10.30 - 13.30 uur Voorjaarsbijeenkomst “Voeding en MS”, zie uitnodiging 

   13-04-2020 09.45 - 11.30 uur Contactgroep Burgum, Woonzorgcentrum Berchhiem 

   16-04-2020 13.30 - 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant  

   21-04-2020 19.30 - 21.30 uur Contactgroep Drachten, j.klaibeda@chello.nl 

   21-04-2020 10.00 - 11.30 uur Contactgroep Wolvega, Woonzorgcentrum Lindestede 

   

   15-04-2020 13.30 - 15.30 uur Bestuursvergadering werkgroep Friesland 

   

   07-05-2020 13.30 - 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle 

   08-05-2020 10.00 - 12.00 uur Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp 

   11-05-2020 09.45 - 11.30 uur Contactgroep Burgum, Woonzorgcentrum Berchhiem 

   16-05-2020 10.00 - 14.00 uur Sponsortocht in kader van Wereld MS dag, Gaasterland 

   16-05-2020  MSVN symposium “Leefstijl” i.v.m. Wereld MS dag 

   19-05-2020 19.30 - 21.30 uur Contactgroep Drachten, j.klaibeda@chello.nl 

   21-05-2020 13.30 - 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant 

   25-05-2020 19.30 - 21.30 uur Contactgroep ‘Jongvolwassenen’ Drachten, karin@molvis.nl 

   30-05-2020  Wereld MS dag 

   

   13-05-2020 13.30 - 15.30 uur Bestuursvergadering werkgroep Friesland 

   

   04-06-2020  13.30 - 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle 

   08-06-2020 09.45 - 11.30 uur Contactgroep Burgum, Woonzorgcentrum Berchhiem 

   16-06-2020 19.30 - 21.30 uur Contactgroep Drachten, j.klaibeda@chello.nl 

   18-06-2020 13.30 - 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant 

   

   10-06-2020 13.30 - 15.30 uur Bestuursvergadering werkgroep Friesland 

   

  ZOMERSTOP JULI EN AUGUSTUS 

   

   03-09-2020 13.30 - 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle 

   11-09-2020 10.00 - 12.00 uur Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp 

   14-09-2020 09.45 - 11.30 uur Contactgroep Burgum, Woonzorgcentrum Berchhiem 

   15-09-2020 19.30 - 21.30 uur Contactgroep Drachten, j.klaibeda@chello.nl 

   17-09-2020 13.30 - 15.00 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant 

   

Elke dinsdag     11.30 - 12.30 uur          MS Sport en bewegingsgroep 
van de week                                                  Opgave en inlichtingen bij: 
                                                                         Gezondheidscentrum ’t Want, Franeker, 0517-390900 
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             Handig om te weten 

Wmo-hulp, ruimer abonnement 

Sinds 1 januari 2020 zitten er meer diensten in 
het Wmo-abonnement, oftewel ‘de eigen bijdrage’. 

In het abonnement zitten: 
dagbesteding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, 

taxivervoer én andere diensten, 
tenzij in een Wmo-verordening anders is bepaald. 

Eerder was de bijdrage hiervoor € 17,50 per maand. 
In 2020 is dit € 19,- per maand. 

Echter… een nieuwe regeling is van toepassing: 
Ben je getrouwd of heb je een partner? 
En is minimaal één van jullie nog geen 
66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? 

Dan hoef je in 2020 géén eigen bijdrage te betalen voor 
hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Bereiken twee partners in de loop van het jaar allebei de 
AOW-leeftijd, dan wordt de eigen bijdrage 

maximaal € 19,- per maand voor hen samen. 
De eigen bijdrage start dan in de maand nadat ze beiden 

de AOW-leeftijd hebben bereikt. 
 

Bron: de Geldgids van de Consumentenbond 
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Nieuws vanuit de redactie: 
 

De 1e ‘voorjaars’editie  van mijn hand. 
Dit jaar zullen er 3 edities uitgebracht worden. 

 
Dankjewel redactieteam, voor jullie bijdragen. 

Fijn dat jullie je ook onder mijn 
eindverantwoordelijkheid willen inzetten voor het 

MSVN Friesland magazine. 
Dank ook aan alle leden van de MS vereniging, 

lezers van dit magazine. 
Zonder u zou dit magazine niet kunnen voortbestaan. 

Ik hoop dan ook dat u de inhoud van deze 
voorjaarseditie goed zult ontvangen. 

 
Informatie en tips ter invulling van het magazine zijn 

van harte welkom. 
Mail dan naar:  hedwig-posthumus@hotmail.com 

 
Lijkt het u leuk om mee te doen aan 

de rubriek ‘Even voorstellen…’ 
dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

 
Lente groet, 

Hedwig van den Berg-Posthumus. 
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Plaats:
Kurioskerk
Julianalaan 38
8932AA Leeuwarden
Tel: 058-216 09 08 
(b.g.g. 06-12 33 94 01)

PProgramma:
10:30-11:00   Ontvangst
11:00-11:15   Welkom door de
             voorzier van
             MSVN Friesland
11:15-12:45   Presentae
             Jelske Marit Oosterhof
                          Diëste, gespecialiseerd in
             Vitaliteit en
             ervaringsdeskundige MS 
12:45-13:30   Afsluing en 
             gezamelijke lunch 

Voor deze bijeenkomst, inclusief de lunch, wordt een eigen bijdrage van € 6,-- per 
persoon gevraagd.

Aanmelden Aanmelden kan vóór 29 maart 2020 bij Margreet Snijder, tel: 06-1233 9401 of 
friesland@msvereniging.nl 

Bij opgave vermelden of u een dieet hee en/of u hulp nodig hee. Na 
aanmelding via de mail ontvangt u een bevesging.


