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enorm. Ik dacht: hoe moet
mijn leven nu verder? Maar
mijn man is supernuchter.
’We zien het wel’, heeft hij
gezegd. Samen hebben we
twee mooie zoons nu.”

Terugvallen
Bij MS gaat het bij de

meeste patiënten de eerste
jaren nog redelijk. De eerste
ziekteverschijnselen kun-
nen atypisch zijn zoals ver-
moeidheid en tintelingen.
Daarna komen er terugval-
len die relapse of schub ge-
noemd worden, waarbij er
nieuwe klachten ontstaan
door nieuwe ontstekingen,

De ernst daarvan neemt in
de loop van de dagen tot we-
ken vaak spontaan af, maar
het kan zijn dat er geen vol-
ledig herstel is. Jody: „Uit-
eindelijk kan het overgaan
in een progressievere vorm
en ik sta – denk ik – aan het
begin daarvan. De rolstoel
staat in het schuurtje, even-
als de elektrische fiets.”

Uit onderzoek van MS
Fonds, MS Vereniging en
Novartis blijkt dat een heel
groot deel van mensen met
MS deze overgang naar de
progressieve fase niet op
tijd herkent, en dat terwijl
dit steeds belangrijker
wordt.

Jody: „Je ontwikkelt veel
foefjes als MS-patiënt. Ik
laat de kinderen spullen van
boven halen die ik vergeten
ben. Met verschillende
agenda’s en lijstjes wil ik
niets vergeten. Je krijgt als
MS-patiënt steeds meer
problemen, maar je went er-
aan en groeit erin mee. Ik
ging een keer voor een con-
trole naar het ziekenhuis en
mijn moeder was mee. Te-
gen de MS-verpleegkundige
zei ik dat het wel goed ging.
Maar mijn moeder somde zo
een hele rij aan nieuwe
klachten op die ik alweer
was vergeten. Het is dus be-
langrijk dat familie en man-
telzorgers ook alert zijn op
toenemende symptomen.”

Het signaleren en benoe-
men van de dagelijkse hin-
der en problemen die gelei-

delijk aan ontstaan, is niet
alleen van belang voor bete-
re therapie en vinden van
doelgerichte oplossingen.
Het is ook van belang voor
de afremming van de ziekte
zelf. Eerder waren er geen
specifieke ziekteremmende
behandelingen voor pro-
gressieve MS, maar dat is
sinds kort anders.

Medicatie
Jody geeft aan: „Sinds

2016 krijg ik zwaardere me-
dicatie die 1 keer in de 4 we-
ken via het infuus wordt
toegediend. Eén keer per
jaar wordt er een MRI ge-
maakt en elk half jaar is er

een extra bloedcontrole om-
dat mijn medicijnen een on-
omkeerbare hersenziekte
kunnen veroorzaken. Toch
vind ik dat het nog prima
met mij gaat. Vooral als ik
kijk naar andere MS-patiën-
ten. En kinderen kunnen er
ook prima mee omgaan. On-
langs waren we in een pret-
park met de familie. Ik in de
rolstoel, want zo lang kan ik
niet lopen. Mijn nichtjes
vinden dat doodgewoon.
Tante Jody heeft auw-benen
zeggen ze dan.”

Nieuwe fase MS
komt ongemerkt

Patiënt herkent progressie vaak niet op tijd

In het begin kent de
ziekte MS pieken en
dalen, in de loop van
de jaren treedt bij de
meeste mensen een

geleidelijke achteruitgang
op. Zo is het Jody ook ver-
gaan. Toen ze begin twintig
was, had ze een leuke baan
in het ziekenhuis en een ge-
weldige vriend. Inmiddels is
ze volledig afgekeurd en ne-
men de klachten toe.

„Ik onthoud de dingen
niet meer goed en vergeet
woorden. Lopen wordt
steeds moeilijker; mijn
evenwicht werkt niet goed.
Ik laat spullen vallen en kan
niet goed te-
gen veel prik-
kels. Mijn
ogen willen
soms niet
meer meewer-
ken en daarom heb ik een
speciale bril voor achter het
beeldscherm. Ik moet oplet-
ten met eten en drinken,
want ik kan me ernstig ver-
slikken.”

In 2010 kreeg Jody een
soort stroomstoot in haar
nek die zich over haar hele
lijf verspreidde. Het was een
heel raar gevoel; later hoor-
de ze dat veel meer MS-pa-
tiënten dat gevoel hebben.
Het heet ’Lhermitte’. „Een
MRI van mijn hersenen en
ruggenmerg wees keihard
uit: het is MS. Ik weet nog
dat ik dacht: ’Over een jaar
of 15 zit ik dus in een rol-
stoel’. Natuurlijk schrok ik

Sinds
kort
behan-
deling
mogelijk

Multiple Sclerose (MS) is
een auto-immuunziekte
van het centrale zenuw-
stelsel; dat bestaat uit de
hersenen en het ruggen-
merg. Door ontstekingen
op willekeurige plekken
kan een scala van klach-
ten ontstaan. Uit onder-
zoek blijkt dat patiënten
de symptomen van pro-
gressie vaak niet herken-
nen. Jody Mooij-Nanne
(33) was 23 toen bij haar
MS werd vastgesteld.

door Arianne Mantel

’Je ontwikkelt veel
foefjes als patiënt’ Patiënten met MS herkennen en

bespreken niet altijd de symptomen
die aangeven dat hun ziekte ver-
slechtert omdat ze na verloop van
tijd om leren gaan met hun ziekte.
Hierdoor is de behandelend arts of
MS-verpleegkundige niet altijd volle-
dig geïnformeerd. Dr. Gerald
Hengstman, voorzitter Raad van
Bestuur MS Zorg Nederland: „Het
op tijd verkennen van de overgang
naar de progressieve fase van de
ziekte is niet alleen belangrijk voor
optimale begeleiding, maar sinds
kort ook voor een beter advies over
eventueel ziekteremmende medica-
tie.”

Meer informatie: msvereniging.nl,
msweb.nl, nationaalmsfonds.nl,
ms-telefoon: 088 – 374 8585.

Informatie
essentieel

Psoriasis is een aandoening die dikke,
schilferende plekken met dode huid
veroorzaakt, plaques genaamd. Meestal
op de ellebogen en knieën, maar psoria-
sis kan zich overal op het lichaam vor-
men, inclusief de geslachtsorganen.

Onduidelijkheid
Publicaties wijzen uit dat mannen met

psoriasis meer kans hebben om erectie-
problemen (ED) te ontwikkelen. De rede-
nen voor dit verband zijn niet helemaal
duidelijk. Veel gezondheidsproblemen
die verband met psoriasis houden, wor-
den echter ook met ED geassocieerd,
zoals diabetes en hoge bloeddruk.

Ook kunnen er psychologische verban-
den zijn, aangezien mannen met psoria-
sis een laag zelfbeeld kunnen ontwikke-
len en vooral angstig zijn voor seks. Deze
vrees kan hun vermogen om erecties te
krijgen beïnvloeden. Zowel mannen als
vrouwen met psoriasis zijn misschien
bang dat een partner hen niet aantrekke-
lijk of wenselijk vindt.

Partners kunnen ook angstig zijn, voor-
al als ze niet veel over psoriasis weten.
De aandoening is echter niet besmette-
lijk en kan niet via seksuele activiteit
worden verspreid. Mensen met aan pso-
riasis gerelateerde angst en depressie
kunnen hun interesse in seks verliezen.
Alleenstaanden kunnen zich terughou-
dend voelen om te daten of intieme rela-
ties te hebben.

Oppepper
Volg de instructies van uw arts. Uw

psoriasis beheersen kan uw lichaams-
beeld en zelfvertrouwen een oppepper
geven. Wees er open over met uw part-
ner. De kans is groot dat hij/zij u zal ver-
zekeren dat u meer bent dan uw psoria-
sis en dat u aantrekkelijk bent zoals u
bent. Laat uw partner ook weten of be-
paalde seksuele activiteiten ongemakke-
lijk zijn.

Mannen die denken dat ze vanwege
psoriasis seksuele problemen hebben,
worden aangemoedigd om met een hulp-
verlener te praten. Zowel psoriasis als
seksuele problemen kunnen worden
behandeld. En therapie kan het zelfver-
trouwen, het gevoel van eigenwaarde en
communicatieve vaardigheden vergroten,
waardoor relaties kunnen verbeteren.

Slechte erecties
door psoriasis?

In Spreekuur beantwoorden specialisten,
onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog
en seksuoloog/uroloog elke week een
medische vraag van een lezer. Heeft u een
vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl

Ik heb onlangs de diagnose psoria-
sis gekregen. Ik merk dat ik slechte
erecties heb. Kan psoriasis daarvan
de oorzaak zijn?

Vrees voor seks door
laag zelfbeeld
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Jody Mooij-
Nanne ver-
moedt dat ze
met haar MS
aan het begin
van een pro-
gressievere
fase zit.
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