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De diagnose multiple sclerose (MS)
volgt vaak na een periode van onduidelijke klachten.
Je zoekt naar meer informatie of je
zoekt contact met andere mensen
met MS. Met de juiste informatie
en kennis houd je beter regie over
je leven met MS en ontdek je wat
er nog mogelijk is. MS Vereniging
Nederland helpt je een weg te
vinden na de diagnose. Zowel in
het dagelijkse leven, in je werk of
relaties, en als er klachten en problemen zijn.

‘Ik was opgelucht toen ik
hoorde dat ik MS heb.
Eindelijk mocht ik moe zijn.
Bij multiple Sclerose (MS) valt het eigen afweersysteem de hersenen en
het ruggenmerg aan, waardoor op meerdere (multiple) plekken ontstekingen ontstaan. Deze ontstekingen tasten zenuwen, en met name het
myeline, aan. Dit is de buitenste laag van de zenuwcellen die zorgt dat
cellen goed met elkaar en met de rest van het lichaam communiceren.
Daardoor komen signalen van en naar de hersenen niet meer goed
door. Dat kan allerlei klachten veroorzaken. Denk aan vermoeidheid,
duizeligheid, oogklachten, blaasklachten, seksuele problemen, krachtverlies of tintelingen in je ledematen. Welke klachten je krijgt, hangt af
van de plaats waar de harde plekken(scleroses) optreden. De ontstekingen kunnen verdwijnen, maar het littekenweefsel (de scleroses oftewel
harde plekken) kan zorgen voor blijvende klachten.

Maar er was natuurlijk ook
onzekerheid. Wat staat mij
te wachten?’

Schub
Mensen die MS hebben, hoor je vaak spreken over een schub (spreek
uit als ‘sjoep’). Dit is de medische term om aan te geven dat er een
nieuwe ontsteking is die klachten geeft. Of dat een oude klacht ineens
veel heftiger wordt.
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Varianten

MS tast de
hersenen en/of
het ruggenmerg
aan

Sommige mensen met MS hebben één of twee klachten. Anderen hebben er meerdere. Dat ligt maar net aan de plaats waar de ontstekingsplekken in de hersenen of het ruggenmerg ontstaan. Er zijn grofweg
vier varianten. De eerste variant is de milde of benigne vorm. Een goedaardige vorm die meestal niet veel klachten geeft. Er kan soms wel tien
jaar tussen twee schubs zitten. De tweede vorm is relapsing-remitting
MS. Dit is de meest voorkomende vorm van MS. Hierbij wisselen aanvallen en perioden van herstel elkaar af. Tijdens zo’n herstelperiode
verdwijnen de harde plekken in de hersenen en het ruggenmerg en
daarmee ook de meeste klachten. Bij de helft van de mensen met MS
gaat de relapsing-remitting variant over in secundair-progressieve MS.
De klachten worden dan steeds erger en nieuwe klachten verdwijnen
niet meer. In de vierde variant, primair-progressieve MS, zijn er geen
schubs of perioden van herstel maar nemen de klachten geleidelijk toe.
De snelheid waarmee dat gaat, varieert sterk van persoon tot persoon.

Heb ik MS?
Het kan lastig zijn om de diagnose MS te stellen. Symptomen zijn wisselend en lijken soms op die van andere ziektes. Er is geen eenvoudige
test die zekerheid geeft, zoals bij diabetes. Daarom heeft een groep
internationale deskundigen de zogenaamde ‘McDonald’ -criteria opgesteld. Daarin staat dat er minstens twee aanvallen van bij MS passende
verschijnselen moeten zijn geweest. Bij deze verschijnselen moeten de
hersenen en/of het ruggenmerg op minstens twee verschillende plaatsen betrokken zijn.
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Hou zelf
de

regie!

8

Om de diagnose MS met zekerheid te kunnen stellen, zal een arts
diverse onderzoeken verrichten. Naast een lichamelijk onderzoek wordt
er ook een MRI-scan van de hersenen gemaakt. Soms wil de arts ook
een MRI-scan van het ruggenmerg maken. Om andere ziektes uit te
sluiten, kan een arts ook een bloedonderzoek afnemen. Onderzoek van
het hersenvocht (‘liquor’) kan de diagnose MS ondersteunen. Daarvoor
is een ruggenprik nodig.

Behandeling
MS kan (nog) niet genezen worden. Wel zijn er verschillende behandelingen om de klachten onder controle te houden. Vaak gaat het dan
om een combinatie van medicijnen, therapieën en zo nodig revalidatie.
Ontstekingsremmende medicijnen verminderen het aantal schubs en
zorgen zo voor een betere kwaliteit van leven.
In overleg met de neuroloog en eventueel een MS-verpleegkundige bepaal je welke behandeling het best bij jou past. Voor veel mensen met
MS is het belangrijk om zelf de regie in handen te houden. Regelmatig
overleg is daarom heel belangrijk. Wees daarbij open en eerlijk over je
klachten, zodat de behandelingen elkaar versterken en jij ook echt de
regie kunt houden.
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Handige websites:
• MSvereniging.nl
Informatie over de vereniging en onze
activiteiten en diensten.

• MSweb
Vraagbaak en ontmoetingspunt voor
iedereen met MS.

• MSkidsweb
Website voor kinderen met (ouders
met) MS.

• MSwerkloket.nl
Alles over werken met MS. Voor
mensen met MS, hun werkgevers en
zorgverleners.

B

• PlatformMS
Verhalenplatform voor mensen met
MS en hun omgeving
Op internet kun je veel informatie over MS vinden. Niet alle bronnen
zijn echter even betrouwbaar. Het beste startpunt voor je zoektocht
naar informatie over MS zijn onze websites msvereniging.nl en
msweb.nl. Op msweb.nl lees je veel inhoudelijke informatie en persoonlijke verhalen van mensen met MS. Op msvereniging.nl vind je informatie over MS en over wat de vereniging voor je kan doen. Zo is er de
MS-telefoon waar je terecht kunt met al je vragen over leven met MS,
advies of een luisterend oor. De MS-voorlichters kun je benaderen om
bijvoorbeeld een voorlichting te geven op je werk. De MS-coaches tenslotte geven ervaringsdeskundig advies over werken met MS.
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Tip!
In 2017 won de WhatsAppgroep
Pieters Jas de jury- en publieksprijs bij
de Mantelzorg Award-verkiezing.
Het idee is simpel en doeltreffend.
Maak met een aantal buren die af en
toe willen helpen een appgroep aan.
Heb je hulp nodig?
Een berichtje naar de appgroep en er
is vrijwel altijd iemand die kan
helpen. Een prachtige manier om iets
voor elkaar te betekenen.

Partners, kinderen, vrienden, collega’s en familieleden. Ook zij moeten
de diagnose MS verwerken. Praat met elkaar, geef elkaar de ruimte en
schakel waar nodig hulp in. Het leven bestaat uit meer dan MS.
Benoem daarom ook regelmatig wat wel goed gaat. Blijf zolang mogelijk de dingen doen die je gewend bent. Ook als het meer moeite
kost. Zorg dat je -samen met je partner en gezin- deel uit blijft maken
van de wereld. Ga samen leuke dingen doen als het goed gaat. Probeer
een modus te vinden waarin MS niet je hele leven bepaalt. Laat steun
van anderen toe. Mensen willen graag helpen, maar jij bent degene die
aangeeft welke steun en/of welke hulp je wilt.

Mantelzorg
Het kan zijn dat je zoveel hulp nodig hebt, dat iemand uit je omgeving
je mantelzorger wordt of wil worden. Ook je mantelzorger kan behoefte hebben aan informatie en lotgenotencontact. Mezzo, de Landelijke
Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg biedt dit. Kijk voor
informatie op mezzo.nl.
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‘Wij proberen ons
leven niet te laten
leiden door MS’

Floris ontmoet zijn vriendin in juni
2012. Een half jaar later heeft ze
regelmatig last van tintelingen. Als ze
’s ochtends naar de tram rent, moet
ze regelmatig stoppen. Ze heeft dan
last van evenwichtsstoornissen.
Floris: ‘We maakten een afspraak met
de huisarts en die verwees ons direct
door naar de neuroloog.
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Na de tweede MRI-scan was de diagnose snel gesteld. Ook de second
opinion was duidelijk. Mijn vriendin heeft MS.’
Samen praten ze er veel over. Over hoe het nu verder moet. In de oude
buurt van de vriendin van Floris woonde een meneer die MS had en die
in een rolstoel zat. Floris: ‘Dat was heftig. Mijn vriendin wilde niet in
een rolstoel eindigen. Terwijl het helemaal niet zeker is hoe MS zich bij
haar zal ontwikkelen.’ Inmiddels zijn Floris en zijn vriendin getrouwd en
hebben ze een dochter.
Floris: ‘We leven ons leven zoals we dat kunnen doen. Ze werkt drie
dagen in de week en het gaat nu hartstikke goed. We hebben eigenlijk geen echte afspraken. Dat is voor nu ook niet nodig. In de zomer
van 2015 ging het even helemaal niet goed. Dat was op een vakantie
in de Ardennen. Mijn vrouw belandde uiteindelijk in het ziekenhuis.
Die gebeurtenis houden we wel in ons achterhoofd. Ergens ver weg.
We hebben hulptroepen die we direct in kunnen schakelen mocht het
weer mis gaan. Dat is een fijne gedachte. Om mijn eigen verwerking
een plek te geven ben ik een platform begonnen voor mensen met MS
en hun naasten. Mijn vrouw zegt vaak gekscherend dat ik meer met
MS bezig ben dan zij. Ik hoop dat dat ook lang zo blijft. Wat MS in mijn
leven doet? Op dit moment is het vooral de bijdrage die ik kan delen
van -maar ook met- MS’ers en hun partners.’
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MS en

zorgverleners

‘Als ik met iets zit, stuur
ik even een mailtje naar mijn
MS-verpleegkundige. Ik krijg
altijd antwoord terug.’

Moet ik medicijnen slikken? Hoe ziet het verloop van mijn ziekte eruit?
Kan ik blijven werken? Zodra je de diagnose MS hebt, komen er allemaal vragen op je af. Veel zorgverleners staan voor je klaar om je de
juiste behandeling te geven. Via je huisarts zal de neuroloog meestal je
startpunt zijn met wie je bespreekt welke behandeling het beste is voor
jou. De MS-verpleegkundige is daarnaast vaak een waardevolle vraagbaak, ook voor onderwerpen zoals leefstijl, werk, relaties etc. Samen
onderzoeken jullie ook hoe je na de diagnose de regie over je leven
kunt blijven houden.

De zorgverleners
Naast de neuroloog en de MS-verpleegkundige zijn er veel zorgverleners die je kunnen helpen. Denk aan een revalidatiearts, fysiotherapeut,
ergotherapeut, oefentherapeut en logopedist. Welke hulp en ondersteuning je nodig hebt, is afhankelijk van het verloop van je ziekte. En
van de klachten die je hebt.

Waar vind ik mijn zorgverleners?
Je huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt. Die kan je adviseren en
helpen bij de keuze van de zorgverlener die je nodig hebt. Welke zorg
je nodig hebt is afhankelijk van je klachten. Op internet vind je lijsten
waarin je MS gespecialiseerde hulpverleners kunt vinden, bijvoorbeeld:
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• De Zorgzoeker van MS Zorg Nederland
Vind MS-gespecialiseerde zorgverleners bij jou in de buurt. Een link
naar de Zorgzoeker vind je op onze website msvereniging.nl.

• Zorgkaart Nederland
Via onze website kun je ook doorklikken naar de Zorgkaart Nederland
van de Patiëntenfederatie Nederland. Hierop lees je ervaringen van anderen met zorgverleners. Je kunt ook zelf een waardering achterlaten.

Houd de regie

‘Als ik op gesprek moet,
gebruik ik altijd de gesprekskaart. Dan weet ik zeker dat
ik niets vergeet.’
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Een gesprek bij de specialist is vaak spannend. Meestal krijg je weinig
tijd. Bereid ieder gesprek daarom zorgvuldig voor. Doe dit, als dat
mogelijk is, met een partner of goede vriend. Schrijf al je klachten en
het ziekteverloop op en stel prioriteiten. Het kan handig zijn je ziekteverloop dagelijks bij te houden in een app. Dan heb je voor je gesprek
een mooi overzicht en hoef je het zelf niet allemaal te onthouden.
Noteer de vragen waarop je in ieder geval antwoord wilt. Heb je veel
vragen? Laat dat vooraf aan de zorgverlener weten en vraag om een
dubbel consult. Neem belangrijke beslissingen niet direct, maar vraag
een bedenktijd. Zodat je in alle rust de juiste afwegingen kunt maken.
Om een gesprek goed voor te bereiden, kun je gebruik maken van onze
gesprekskaart. Deze kun je gratis aanvragen via info@msvereniging.nl
of downloaden vanaf onze website msvereniging.nl.
Door de medisch specialisten worden vanaf 2018 zogenaamde ‘consultkaarten’ uitgereikt. Deze kaarten kunnen helpen bij je beslissing
wel of niet te starten met medicatie. Als je kiest voor medicatie kun je
de kaart gebruiken om te bekijken welke medicatie bij jouw situatie
past.
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Lifehacks:
superslimme tips voor leven
met MS
Tips om met dagelijkse problemen
door MS om te gaan vind je op vele
websites. Type op internet het zoekwoord ‘MS lifehacks’ in en je komt tal
van bloggers en vloggers tegen.
Lotgenoten met MS bloggen over
alles wat het dagelijks leven kan veraangenamen, de zogenaamde ‘life
hacks’.
MS Vereniging Nederland heeft ook
een boekje gemaakt met ‘life hacks’.
Als je lid van onze vereniging wordt,
ontvang je dit boekje gratis!
Lid worden? Mail naar
ledenadministratie@msvereniging.nl
of kijk op onze website.

MS en
het dagelijks
leven
MS kan je dagelijkse bezigheden lastiger maken. Het is goed om te
weten dat er allerlei hulpmiddelen zijn die je kunnen helpen .Je staat
er niet alleen voor. Loop je ergens tegenaan? Bedenk dan dat anderen
misschien wel hetzelfde probleem hadden en hier een oplossing voor
bedachten. We zetten een aantal oplossingen op een rijtje. Van handige tips om je energie beter over de dag te verspreiden tot slimme
lifehacks voor thuis, op je werk en onderweg.

Toegankelijkheid
In Nederland werken veel organisaties hard aan het beter toegankelijk maken van hun gebouwen. Er bestaan inmiddels diverse apps en
websites waarop je kunt zien of horeca, musea, bioscopen en gemeentegebouwen bij jou in de buurt goed toegankelijk voor je zijn. Op de
website iederin.nl vind je up-to-date informatie over de toegankelijkheid van gebouwen en omgeving, openbaar vervoer etc.

Vakantie en vrije tijd
Vaak kun je met MS nog prima op vakantie. Soms heb je wel extra
voorbereidingen nodig. Zoals het meenemen van een cooling vest,
voor als je naar een warm land gaat. Lukt het niet meer om zelfstandig
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op vakantie te gaan? Dan zijn er veel mogelijkheden voor aangepaste
vakanties. Op de vraag- en aanbodpagina van msweb.nl vind je actuele
aanbiedingen van toegankelijke vakantiewoningen.
MS Vereniging Nederland organiseert jaarlijks een geheel verzorgde
vakantieweek in samenwerking met Stichting Tesselhuus. Deze vakantieweken zijn voor een beperkt aantal leden die nooit op vakantie kunnen. Informatie hierover staat op onze website en vermelden we in ons
magazine MenSen dat 4 keer per jaar verschijnt.

‘Wat een geweldige week!
Ik geniet met volle teugen.’
- lid MS Vereniging Nederland
over de vakantieweek in Tesselhuus
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Hulpmiddelen
Er kan een moment komt waarop je hulpmiddelen nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je spierfuncties afnemen. Hulpmiddelen kunnen dan
assisteren bij het zelfstandig naar het toilet gaan. Of bij het boodschappen doen. Veel mensen met MS vinden het moeilijk de stap te zetten
naar hulpmiddelen. Logisch, we willen zoveel mogelijk dingen zelf doen.
Maar, als je eenmaal van een hulpmiddel gebruik maakt, ontdek je dat
je een deel van je zelfstandigheid terugkrijgt. Dat geeft een gevoel van
vrijheid.
Veel mensen denken dat je met MS uiteindelijk in een rolstoel terechtkomt. Dit hoeft niet! Uit onderzoek blijkt 80% van de mensen die de
diagnose MS krijgt na tien jaar nog steeds te lopen.
Op hulpmiddelenwijzer.nl vind je veel praktische informatie over hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over wat je wel en niet vergoed krijgt. En over
welke hulpmiddelen je waarvoor kunt gebruiken. En waar je specifieke
informatie over hulpmiddelen kunt vinden.
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‘Zoek en pak
je kansen.’
Werken met MS? Is dat mogelijk? Het is een vraag die veel mensen
met MS en werkgevers bezighoudt. Meestal kun je blijven werken. Als
je werkt komen er vaak allerlei vragen op je af. Vertel je het wel of niet
aan je collega’s? Hoe vraag je aanpassingen aan? Wat zijn je rechten
en plichten als werknemer? Deze en nog veel meer vragen kun je stellen aan onze MS-coaches. Zij hebben zelf MS en weten als geen ander
hoe het is om werk en MS te combineren. Ze zijn er voor werknemers
én werkgevers. Je kunt bij ze terecht via het gratis telefonisch spreekuur. Informatie en tijden vind je op mswerkloket.nl. Je vindt daar ook
informatie over wat je kunt doen om te blijven werken. En we geven
informatie over wat te doen als werken niet meer gaat. Tot slot vind
je allerlei checklists en tips. Via mswerkloket.nl kun je ook de brochure
‘MS en werk’ aanvragen. Handig om bijvoorbeeld aan je collega’s en/of
leidinggevende te geven. Of aan je bedrijfsarts.
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‘Het is hartstikke fijn
om te delen wat je
voelt en meemaakt.’

Hellen: ‘Op het forum vond ik ruimte
om mijn angsten, frustraties en
vragen te delen. Leontien reageerde
vaak op mijn vragen. We wisselden
telefoonnummers uit en het contact
werd steeds hechter. Ik heb veel
steun gehad aan Leontiens positieve
instelling toen ik vanwege mijn ziekte
moest verhuizen. Leontien benadrukte de voordelen van mijn nieuwe
woning. Dat hielp vooruit te komen.’
Leontien: ‘We hoeven elkaar niet
uit te leggen hoe zenuwpijn voelt.
We zitten ook nog eens in dezelfde
levensfase. We praten niet alleen over
MS, maar ook over de mooie reizen
die we ooit maakten.’

Leontien en Hellen leerden
elkaar kennen op het forum
van MSweb.
Hun contact groeide uit tot
een vriendschap.

Samen
sta je
sterker!
Contact met anderen die vergelijkbare vragen en problemen hebben,
geeft het gevoel dat je samen sterker staat. Contact met leeftijdgenoten die iets vergelijkbaars meemaken, kan een enorme steun zijn.
Je kunt op verschillende manieren in contact komen met mensen die
MS hebben. Bijvoorbeeld via een bijeenkomst van MS Vereniging
Nederland, of online via msweb.nl. Ook voor partners en familieleden
zijn er mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, zowel online
als in persoon. Een overzicht van onze bijeenkomsten per regio vind
je op msvereniging.nl. Wie behoefte heeft aan een luisterend oor of
advies kan ook bellen met de MS-telefoon: 088-374 8585. Ervaringsdeskundige vrijwilligers staan je graag te woord.

MS Vereniging Nederland - de stem van mensen met MS
MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland
voor mensen met MS en hun naasten. De vereniging biedt de circa
8.500 aangesloten leden activiteiten en diensten die hen ondersteunen
bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie
op themabijeenkomsten, het magazine MenSen en de MS-telefoon.
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Lotgenotencontact, belangenbehartiging, informatievoorziening
MS Vereniging Nederland geeft
voorlichting over de mogelijkheden in
de gezondheidszorg en behartigt ze
de belangen van mensen met MS bij
onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast
versterkt de vereniging de band tussen mensen met MS en betrokkenen
door het organiseren van gespreksgroepen en contactdagen. De vereniging brengt mensen met MS en direct
betrokkenen bij elkaar om kennis en
ervaringen te delen.

Contact
Contact opnemen met MS Vereniging Nederland kan op verschillende
manieren:
• MS-telefoon voor al je vragen over leven met MS
088-374 8585 op werkdagen tussen 10.30 - 14.00 uur
• MS-coaches voor informatie over MS en werk
Op werkdagen een gratis telefonisch ledenspreekuur.
Kijk voor actuele telefoonnummers en tijden op msvereniging.nl of
mail naar msvereniging.mscoaches@gmail.com
• MS-voorlichter voor het aanvragen van een voorlichting bijvoorbeeld
voor op je werk of aan familie en vrienden.

Algemeen: 088-374 8500 / info@msvereniging.nl
In de buurt:
Ook in jouw regio is een werkgroep actief.
Onze vrijwilligers in de regio helpen je graag verder. Kijk voor actuele
contactgegevens op msvereniging.nl/regionale-werkgroepen.

Lidmaatschap: ledenadministratie@msvereniging.nl
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Colofon
Dit is een uitgave van MS Vereniging Nederland, april 2018
Concept en redactie
MS Vereniging Nederland, www.msvereniging.nl
Tekst
Trea Scholten, www.lefmetletters.nl
Vormgeving
Paulien Bats, www.colourproof.nl én vrijwilliger MS Vereniging Nederland
MS Vereniging Nederland heeft zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
ingespannen ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure correct is.
De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door
handelingen op basis van deze informatie.
Schakel bij medische problemen altijd de hulp van een deskundige in.

Deze brochure krijg je gratis
en dat willen we graag zo houden.
We zijn echter financieel volledig afhankelijk van
contributies, giften en donaties.
Help jij ons de stem van mensen met MS
krachtig te houden?
Word lid en/of stort je gift op
NL23INGB0006560492 o.v.v. ‘gift’.
Lid worden kan natuurlijk ook. Je bent al lid
voor € 25 per jaar. Wil je meer weten over
sponsoring, nalatenschap of periodieke schenking?
Kijk dan op www.msvereniging.nl, bel 088-374 85 00
of mail ons via info@msvereniging.nl
Met jouw steun versterk je de stem
van mensen met MS!

de stem van mensen met MS

MS-telefoon 088-374 8585

www.msvereniging.nl

