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Inleiding

Ongeveer 8 jaar geleden werd bij mij de 
diagnose MS gesteld. Ik stond midden in 
het leven. Ik had een universitaire studie 
afgerond in de medische antropologie, had 
een baan in de psychiatrie en was aan het 
promoveren. 

Ik sportte veel, ging vrijwel dagelijks 
hardlopen in het bos waar ik vlakbij woonde. 
Ik speelde hoorn in een fanfare orkest en 
ging graag op vakantie, liefst naar steden. Ik 
was nogal zelfverzekerd. Samen met mijn 
vriend kocht ik een huis op een heuvel en 
ging samenwonen. Het voelde heerlijk om zo 
midden in het leven te staan.

Tijdens een vakantie op Sicilië kreeg ik mijn 
eerste schub (een MS-aanval, spreek uit als 
‘sjoep’). Een half jaar later nog een, waarop 
de diagnose MS volgde. Daarna werd alles 
anders.

Het eerste dat uitviel was het sporten. 
Hardlopen, duiken en surfen kon ik niet 

meer. Daarna volgden hobby’s, werk en mijn 
zelfvertrouwen. Ons huis op de heuvel was 
alleen nog bereikbaar met een lift.

Ik diende aanvragen in bij de gemeente, mijn 
werkgever, het UWV en mijn zorgverzekering. 
Dat verliep niet allemaal vlekkeloos. Ik 
moest leren omgaan met verschillende 
hulpmiddelen en therapeuten en kreeg 
te maken met een overvloed aan dokters, 
ziekenhuisopnamen, verpleegkundigen en 
patiënten. Mijn omgeving reageerde met 
advies en ondersteuning, maar ook met 
stomme opmerkingen.

Dit boek is ontstaan doordat ik door mijn 
omgeving aangezet werd te schijven. Mijn 
verhalen vroegen erom opgeschreven te 
worden, zeiden ze, en schrijven was een van 
de weinige dingen die ik nog kon. Eerder 
voelde ik nooit de behoefte om over mijn MS 
te schrijven. Het is namelijk zelden leuk, dus 
waarom zou ik? 

Toch ben ik begonnen, omdat ik hoop dat 
door te vertellen wat er met me gebeurd is 
sinds ik MS heb, de wereld me beter begrijpt. 
Tegelijkertijd bemerk ik een fijne kant van 
schrijven. Het geeft me rust, heeft een 
heilzame werking op mijn geest. 

Behalve over de belevenissen met 
ambtenaren en dokters, wil ik vertellen over 
hoe ik MS  als ziekte beleef. De motorische 
problemen, pijn, slechtziendheid en wat 
het psychisch met me doet. MS hebben is 
doodeng. Je weet vrijwel zeker dat je nooit 
beter wordt, wel slechter. Maar niemand 
weet wanneer de volgende schub komt, wat 
er dan aan de hand is en hoe erg het zal zijn. 

Dit is een boek over mijn belevenissen.



Chronologie van mijn MS

Dit boek bestaat uit ruim zestig columns, 
lijstjes met vreemde uitspraken en tips. 
Het heeft geen chronologische, maar een 
thematische volgorde. Daarom wil ik hier 
kort beschrijven hoe de progressie van mijn 
MS er chronologisch uit heeft gezien.

MS begint meestal met enigszins vage 
klachten zoals slecht zien, hoofdpijn en 
vermoeidheid. Bij mij diende de ziekte 
zich atypisch aan met verlamming van 
mijn benen. Zonder waarschuwing vooraf 
kon ik mijn benen niet meer bewegen of 
voelen (een relapse). Dat herstelde redelijk 
(remitted). Het type MS dat ik heb wordt 
aangeduid met relapsing remitting (RR) 
MS. Wat er mij niet verteld werd is dat 
het remitting onderdeel vaak onvolledig is. 
Nadat mijn benen bijvoorbeeld ‘als verlamd’ 
waren, herstelde zich dat tot onzeker en 
kreupel lopen. De uitval van mijn armen en 
handen reduceerde zich tot onhandigheid.

Ik heb ook problemen die helemaal niet 
lijken te herstellen, zoals de duizeligheid en 
evenwichtsproblemen. Inmiddels hebben 
zich ook problemen aangediend met slikken, 
hoesten en zien. Mijn blaas en darmen doen 
nog zelden wat ik van ze verlang.



24/7

Ik kan het me niet voorstellen. Hoe zou het 
zijn om illegaal in Nederland te verblijven en 
elke dag, elke minuut in angst te leven om 
het land uit gezet te worden of om ziek te 
worden. Alleen bij acuut, levensbedreigende 
situaties zal ik in ziekenhuizen geholpen 
worden. Heb ik borstkanker? Jammer dan. 
Kiespijn? Eerst een tandarts vinden die me 
zonder verzekering zal helpen. Waar vind ik 
een slaapplaats? Wat als ik ook nog zwanger 
ben en me zorgen maak om mijn ongeboren 
kind? Hoe zal het mijn kind later vergaan? 
Een last die elke minuut bij me is. Ik kan het 
me niet voorstellen

Zwanger zijn en een kind op de wereld te 
zetten kan ik me überhaupt niet voorstellen. 
Ook het moedergevoel, de zorgen, 
blijdschap, verdriet en verbondenheid. Ik 
ben geen moeder en kan het me wel even 
voor de geest halen, maar het is niet 24 uur 
per dag bij me. 

Ik kan me niet voorstellen hoe het is om 
een midget of om lesbisch te zijn. Dat is 
niet voor even, maar voor altijd. Hoe het is 
om altijd problemen te hebben met het in 
gang zetten van mijn spieren, duizeligheid, 

slecht zien en pijn weet ik wel. Dat is voor 
een ander niet voor te stellen. Want dat 
voorstellen dat doe je maar eventjes, dit is 
voor altijd en dit is mijn MS.

Als mensen tegen me zeggen: “Ik kan het 
me natuurlijk niet voorstellen”, dan zeg ik 
welgemeend “Inderdaad, je hebt geen idee”. 
Dat is helemaal niet lullig bedoeld. Het is 
maar goed ook, ik wens dat niemand toe. 
Iets voorstellen dat er elke dag is, elk uur, 
elke minuut, zeven dagen in de week. Dat is 
niet voor te stellen door een ander.  
Gelukkig maar. Voor die ander.



Aanstelleritis

Mijn verhaal over MS begint met een gevoel 
van opluchting. Gelukkig, ik ben geen 
aansteller. Ik heb echt wat, ik heb MS. Ik 
heb een ziekte, waar iedereen serieus bij 
kijkt. Ikzelf had nog geen idee wat MS voor 
mij zou betekenen. Ik wist niet eens wat MS 
was. Een spierziekte? Nee?

De angst voor aanstelster uitgemaakt te 
worden zit diep. Zo diep dat mijn eerste 
reactie na de diagnose MS er een van 
opluchting was. Ik had weken in het 
ziekenhuis gelegen, ik had geen pijn en 
ik had mijn partner regelmatig ietwat 
zenuwachtig verteld dat ik nog steeds 
verwachtte dat de dokters me naar huis 
zouden sturen omdat ik me aanstelde. Toen 
de diagnose werd gesteld was ik even (echt 
maar heel even) opgelucht. Gelukkig, geen 
aanstelleritis! Ik heb MS.

Voor de omgeving bestaat deze aanstelleritis-
angst, of zelfs deze gedachte niet. Nooit. 
Mijn naasten blijken me er nooit van 
verdacht te hebben dat ik mezelf aanstelde. 
Zij voelden bij de diagnose dan ook die 
opluchting niet, ook niet heel even. Alleen 
maar schrik.

Toch blijk ik niet de enige te zijn met deze 
vreemde angst. Verschillende vrienden 
hebben me verteld hoe ze even opgelucht 
waren met de diagnose reuma, artrose, 
dystrofie, MS en zelfs kanker. Bij het horen 
van hún diagnose herken ik de reactie van 
mijn eigen naasten. Ik denk bij vrienden 
ook nooit dat zij zich aanstellen. Ik schrik 
ervan en vind het zo verschrikkelijk voor ze. 
Maar ook zij voelen even die opluchting dat 
de klachten die ze hebben niet voortkomen 
uit aanstellerij, ze hebben echt iets. Direct 
daarna dringt pas de betekenis van de 
diagnose door. Intensieve therapie, hun 
leven dat nooit meer hetzelfde is, misschien 
zelfs de dood.

Wanneer ik deze vrees aan gezonde vrienden 
vertel, reageren zij altijd verbaasd. Dat is 
toch helemaal niet nodig? En wat maakt dat 
nou uit wat anderen denken? 

Niets, zo lang ze maar niet denken dat ik 
last heb van aanstelleritis.



Moe 

Soms ben ik zo moe, zo verschrikkelijk 
moe. Dan kom ik thuis en zou het liefst 
op de grond gaan liggen. In foetushouding 
op het tapijt, ogen dicht, niets meer. Als ik 
daaraan toegeef, dan voelt het alsof mijn 
lichaam zich uitschakelt. Lichaamsdeel voor 
lichaamsdeel in een staat van verlamming.

Soms ben ik zo verschrikkelijk moe en zit 
ik in een trein. Ik zit vrijwel altijd in een 
dubbeldekker en dus op het balkon. Nadat 
ik mezelf vanaf het balkon met behulp 
van de stang van de deur naar binnen heb 
getrokken, kan ik niet de trap af naar de 
coupé, maar kan ook niet omhoog, de trap 
op. Zelfs in het vieze middenstuk van de 
trein, fantaseer ik over het uitschakelen 
van mijn lichaam. Over hoe ik opeens een 
been gebroken blijk te hebben. Ik hoef dan 
niet meer op te staan en zelf iets te doen. 
Er komt een ambulance en die brengt me 
liggend naar het ziekenhuis. Hoe heerlijk 
zou dat zijn. Dat ik dan wel een been 
gebroken heb, is slechts bijzaak. 

Nee beter nog, ik raak bewusteloos. 
Dan kom ik pas weer bij kennis in een 
ziekenhuisbed, met mijn hoofd op een 

schoon, zacht kussen. Ik kijk dan even rond, 
zie hoe iedereen voor me zorgt en zak weg 
in een diepe slaap.

In het echt hoef ik alleen maar de trein uit 
te stappen, de stationshal door te lopen en 
in de al klaar staande auto te stappen die me 
naar huis brengt. Thuis word ik opgevangen 
en naar mijn bed gebracht.

Eenmaal in bed kan ik van de uitputting 
niet slapen.



Mijn lichaam staat op

Ik word wakker en maak één oog open. Ik 
kan nog zien. Andere oog. Ik zie dubbel 
en net als gisteren beweegt mijn beeld. Ik 
slik. Dit gaat moeizaam. Dat had ik kunnen 
weten, want ik ben vannacht een paar keer 
wakker geweest omdat ik niet kon hoesten. 
Ik beweeg mijn hoofd en hoor hoe het 
kussen kraakt. Gelukkig, beide oren doen 
het nog. Ongeveer een jaar geleden viel 
opeens het gehoor aan één kant volledig weg. 
Dat was een vreemde gewaarwording, maar 
gelukkig herstelde zich dat.

Verder naar beneden. Mijn maag voelt in 
orde, mijn darmen voelen hard aan. Dat 
wordt weer lachen straks. Ik heb geen idee 
of ik moet plassen. In elk geval niet nodig, 
want dan zou ik pijn hebben aan mijn buik. 
De wekker gaat inmiddels af. Met mijn arm 
zwaai ik, lomp en onhandig, in één keer de 
wakker van mijn nachtkastje. Tot zover mijn 
motoriek…

Vannacht ben ik wakker geweest vanwege 
kramp in mijn been. Niet zo’n sportieve 
kramp, maar een pijnlijke keiharde kuit 
die bovendien steeds beweegt, wat de boel 
alleen maar erger maakte. 

Dat wordt veroorzaakt door mijn rug. Die 
pijn straalt door tot in mijn been en dat is 
voor dat arme been ‘too much to handle’. Ik 
ben opgestaan om pijnstillers te nemen, ik 
ben gelukkig weer in slaap gevallen en nu 
voor de tweede keer vandaag wakker. Het 
voelt alsof ik een laagje glas om beide benen 
heb. Als ik ze heel voorzichtig beweeg spat 
dit breekbare laagje in honderdduizend 
stukjes uit elkaar. Auw!

Ik help mijn benen over de rand van het bed 
en kom omhoog. Door de duizeligheid kan 
ik me maar net overeind houden. Ik waggel 
voorzichtig naar de badkamer en ga onder 
de douche zitten.

Ik ben wakker.



Vriend 

Mijn vriend denkt in auto’s. Zijn levensloop 
loopt parallel aan de ontwikkeling van 
automodellen. Als ik probeer duidelijk te 
maken over wie ik het heb, hoef ik alleen 
maar te vertellen in welke auto hij of zij rijdt. 
Toen ik MS kreeg hadden wij tien jaar een 
relatie en was ik inmiddels gewend aan het 
feit dat ik zijn aandacht nogal eens moest 
delen met auto’s, met name met de Italiaanse 
exemplaren.

Mijn chronische ziekte treft niet alleen 
mijzelf, maar ook deze autofanaat. Op heel 
veel manieren, van hobby tot inkomen en 
van reizen tot zorgtaken. Gisteravond bij een 
glaasje wijn, vijf jaar na mijn MS diagnose, 
was het tijd eens te bespreken wat dat voor 
hem had betekend. Wat zijn voor hem de 
belangrijkste beperkingen?

Zijn top drie: op één, hij rijdt nu in een 
stationwagon (kan mijn rolstoel makkelijk 
achterin), terwijl hij een sedan wilde. Twee, 
we kunnen niet met een (Italiaanse) cabrio 
naar Italië rijden. Op drie, hij heeft die dikke, 
vette sportwagen nog niet gekocht. Dit 
vanwege de financiële onzekerheid doordat 
het onduidelijk is hoe lang ik nog kan werken 

en dus hoe lang ik nog salaris krijg. Verder 
kwam nog langs dat hij zijn meest favoriete 
auto, Alfa Romeo 159 V6, niet heeft gekocht. 
Zelfs in de wagon variant past de rolstoel niet 
zo makkelijk achterin. 

Misschien klinkt bovenstaande 
materialistisch. Dat is in geen enkel opzicht 

zijn aard. Dit is zijn manier om te vertellen 
hoe mijn ziekte ons heeft beperkt omdat ik 
vaak aangewezen ben op een rolstoel, dat veel 
van onze dromen ook dromen zullen blijven 
en dat er zorgen zijn omtrent mijn werk, 
waarvan hij weet hoe belangrijk en leuk ik dat 
altijd gevonden heb.



titel
De wereld van

de dokters

Vrij snel na de diagnose en de misplaatste 
opluchting leerde ik wat MS in kan 
houden. Ik bezocht vaker het ziekenhuis 
dan ik mijn ouders bezocht en de 
neuroloog had meer foto’s van me dan 
mijn vriend. Dit was een hele nieuwe 
wereld voor me. Die dokters en de 
ziekenhuizen, waarin zij wonen.

Dokters hebben zo hun eigen subcultuur. 
Mijn achtergrond als antropoloog heeft 
me met een kritische blik leren kijken naar 
de culturen en subculturen om me heen. 
Het maakte de opnames in het ziekenhuis 
en bezoeken aan artsen wat minder erg 
en soms, om deze ‘culturele’ reden, zelfs 
interessant.



Klein waarschuwinkje

Tijdens mijn allereerste opname komt de 
neuroloog melden dat hij een LP-tje wil doen. 
Een LP is volgens mij een langspeelplaat, wat 
een LP-tje een niet zo lang plaatje en dus een 
singeltje maakt. Ik zit fout!

Enkele minuten later komt deze dokter 
terug, vergezeld door een andere dokter 
(in opleiding) en een verpleegkundige. Ze 
hebben wat spulletjes bij zich, waaronder 
een naald. Een verschrikkelijk lange naald! 
Ik moet in foetushouding op het bed gaan 
liggen en achter mijn rug om wordt deze 
enorme naald tussen mijn ruggenwervels 
doorgestoken, op zoek naar het hersenvocht 
in mijn ruggenmerg. 

Het plaatsen van de naald is het vervelendst. 
Je voelt dat hele scherpe ding tussen je 
ruggenwervels doorgaan. Onderwijl blijft 
de verpleegkundige herhalen dat je moet 
ontspannen. Ja, lekker. Wanneer het doel 
bereikt is, drupt het hersenvocht tergend 
langzaam in een klein buisje dat aan het 
andere uiteinde van de holle naald wordt 

gehouden. Hersenvocht stroomt niet, 
zoals bloed. Het eruit trekken met 
een spuit zou drukvermindering in 
je hersenen betekenen en daardoor 
enorme hoofdpijn. Dus, terwijl je daar 
ligt met die naald tussen je wervels 
gestoken, is geduld geboden.

Een LP blijkt een afkorting van 
lumbaal punctie te zijn. Het “–tje” was 
vast en zeker bedoeld als geruststelling.

Later blijkt dat ook verpleegkundigen 
zich schuldig maken aan het verkleinen 
van woorden. Nadat het inbrengen van 
de infuusnaald vijf keer is mislukt zegt 
de verpleegkundige: “hier komt het 
prikje weer”, steekt de naald door mijn 
huid en gaat onderhuids op zoek naar de 
wegrollende ader.

Het gebruik van verkleinwoorden door 
dokters en verpleegkundigen is niet bedoeld 
als geruststelling, het is een waarschuwing!

Vreemde taal van dokters

Dokters…

•	 spreken	in	meervoud:	“Wij	…”.	Wie	is	

wij?

•	 hebben	verdac
hten	op	het	oo

g:	“Wij		

verdenken	…”.

•	 gebruiken	vree
mde	uitspraken:

	“Hoe	

lang	bent	u	be
kend	met	…?	”.	Wie	

moet	ik	kennen?

•	 praten	over	jou
w	uitslagen	also

f	het	

jouw	persoon	niet	a
angaat.

•	 zeggen	nooit	e
ens	simpelweg:	“Wat	rot	

voor	je”.	

•	 vragen	vriende
lijk:	“Wilt	u	nu	even	

…”,	terwijl	ze	je	in	feite
	commanderen	

de	meest	fantastisc
he	(pijnlijke)	

kunststukjes	u
it	te	halen.

•	 gebruiken	te	p
as	en	te	onpas

	

verkleinwoorden	(LP-tje
).	

•	 spreken	alle	pa
tiënten	aan	als

of	ze	

zwakbegaafd	zijn
.



Hiërarchie

Een van de eerste dingen die me opvielen 
in de ziekenhuizen is dat de artsen er een 
strenge hiërarchie op nahouden. Er is een 
hiërarchie binnen een discipline, waarbij de 
specialist bovenaan staat. Een stukje naar 
beneden kom je de arts-niet-in-opleiding 
en de arts-in-opleiding tegen en daaronder 
de coschapper. Helemaal onderaan bungelt 
ergens de stagiair geneeskunde. Die staat 
zo laag, dat ze een beetje aandoenlijk is. Er 
bestaat echter ook een sterke hiërarchische 
relatie tussen de specialismen. Dat ondervond 
ik aan den lijve toen ik opgenomen werd voor 
een hernia operatie. 

Ongeveer drie jaar na de diagnose MS kreeg 
ik opeens weer veel klachten, vooral aan één 

been. Ik dacht direct aan een MS ontsteking, 
opnieuw onderin mijn ruggenmerg. Het was 
bijna hilarisch dat het dit keer echt om een 
hernia ging. Deze was operabel en zo kwam 
ik op de afdeling neurochirurgie terecht 
en leerde ik dat neurochirurgie beduidend 
hoger op de ladder der specialismen staat dan 
neurologie. De behandelende neurochirurg 
was waanzinnig veel arroganter dan mijn 
behandelende neuroloog. De chirurg stelde 
zich op als een briljant technicus die de 
hernia operatief zou verwijderen en verder 
geen boodschap had aan mijn persoon 
(noch aan de enorme wachttijden voor 
zijn spreekuur, noch aan andere fysieke 
problemen veroorzaakt door de hernia). 

Na een opname op de verpleegafdeling 
werd me aangeraden de wond ‘in de gaten’ 
te houden en na een week of twee terug te 
komen om een van de verpleegkundigen 
ernaar te laten kijken. Ik zei dat ik dit 
aan een verpleegkundige van de afdeling 
neurologie zou vragen, aangezien ik daar 
over twee weken toch moest zijn. Dit idee 
werd weggehoond. Hoe ik er toch bij kwam 
dat zij van de afdeling neurologie mijn wond 
zouden kunnen beoordelen? De hiërarchie 
was er dus niet alleen voor de artsen, ook 
verpleegkundigen vallen hieronder. En 
waarschijnlijk ook de patiënten.

Een van de uitingen van een subcultuur van de dokters 
is hun woordgebruik. Het is niet enkel een nuttig jargon. 
Deze taal onderscheidt ze van de niet-artsen. Het is 
een verhullende en afstandelijke taal, waar over het 
algemeen weinig warmte vanuit gaat.



De arts assistent

“Zo mevrouw en hoe lang bent u al bekend 
met MS?”, vraagt de jonge dame vanachter 
het bureau, terwijl ze opnieuw een plukje 
haar achter haar oor duwt. Ik ben erg tegen 
mijn wens in op het spreekuur van een arts 
assistent in opleiding tot neuroloog beland. 
Mijn eigen neuroloog is deze week afwezig 
en ik ga zo hard achteruit dat hij voor vertrek 
besloot dat ik door een arts gezien moet 
worden. Het doel van mijn bezoek is uit 
te vogelen waarom ik zo snel achteruit ga 
zonder dat er sprake van een schub lijkt te 
zijn. Mijn eigen neuroloog kent me goed, 
weet op welk niveau hij me aan kan spreken. 
Deze dame niet. Ze praat tegen me alsof ik 
een klein kind ben en heeft duidelijk niet de 
moeite genomen mijn dossier van tevoren in 
te zien. Sterker nog, ze heeft maar een klein 
deel van mijn dossier bij zich. Zich onbewust 

van het bestaan van ‘deel 1’ dat te dik werd 
waardoor er een nieuwe is aangemaakt, 
bladert ze tijdens het gesprek continu in ‘deel 
2’. Wanneer ik het over een Prednison-kuur 
heb, verbetert ze me met een hooghartig 
glimlachje “methylprednisolon”. Ja, dat weet 
ik ook wel, maar dat bekt niet zo lekker hè?

Dat deze jonge arts niet direct weet hoe 
en op welk niveau me aan te spreken, dat 
begrijp ik, ze kent me immers niet. Maar ze 
doet dan ook geen enkele moeite, ze luistert 
niet eens naar wat ik vertel. Uiteindelijk 
start ze met een intake! Ik zit in mijn 
rolstoel tegenover haar en zij vraagt hoe het 
gaat met het lopen (?!) en of ik misschien 
gevoelsproblemen heb? Ik heb ruim zes jaar 
MS en voel al zes jaar mijn benen niet meer. 
Wat doe ik hier?

Ik heb getwijfeld of ik dit kritische stukje over 
een arts-assistent wel moet plaatsen. Ik heb 
namelijk ook medelijden met de beschreven 
arts. Ze moet patiënten zien die ze niet kent, 
waarschijnlijk volgens een vast protocol. Het 
inschatten van wie ze tegenover zich heeft, 
is niet haar talent. De twijfel om het al dan 
niet te plaatsen is enkele maanden na het 
eerste incident weggenomen, mijn medelijden 
met haar trouwens ook. Ze werkt nog steeds 
volgens hetzelfde starre, weinig empathische 
stramien en leert een nieuwe arts assistent om 
op dezelfde manier te werk te gaan. Kennelijk 
is het geen onzekerheid of een leertraject, zij 
denkt dat dit de manier is om met patiënten 
te communiceren.



De afdeling neurologie

Opnames in ziekenhuizen zijn op de 
eerste plaats verschrikkelijk vervelend, 
maar op de tweede plaats zijn de  dokters, 
de verpleegkundigen en natuurlijk 
mijn medepatiënten een bron van 
belevenissen.

Steeds weer had ik iets meegemaakt als 
ik in het ziekenhuis had gelegen. Mijn 
opnames werden een soort van attractie 
op verjaardagen. “Goh Lisette, heb jij nog 
in het ziekenhuis gelegen de laatste tijd?”. 
De belevenissen waren meestal niet 
groot, stelden eigenlijk niet zoveel voor, 
maar er was altijd wel iets opmerkelijks 
gebeurd.



De doktersronde

Tijdens een ziekenhuisopname vormen de 
doktersrondes vaak de hoogtepunten. De 
dokter komt langs om te vertellen wat 
de uitslagen zijn of vraagt hoe het met je 
gaat. Wanneer je regelmatig op de afdeling 
ligt, dan staat de dokter niet meer stil bij 
je bed. Hij groet kort en loopt door naar 
het volgende bed. Maar dan nog zijn de 
doktersrondes hoogtepunten. Mijn oren 
flapperen en ik kijk mijn ogen uit. Een 
ziekenhuiszaal geeft weinig privacy en 
zodoende kunnen de doktersvisite bij de 
buurmannen en vrouwen en hun reactie op 
deze visite me nauwelijks ontgaan. 

Tegenover me ligt een dame die niet naar 
huis wil. Ze wil de veiligheid en zorg (eten 
aan bed geserveerd.) voor geen goud missen. 
De dokter denkt haar het verlossende 
woord te brengen: ze mag naar huis. “Maar 
denk er wel aan dat we dinsdag nog een 

onderzoek gaan doen”. Als in een spannende 
film wacht ik af wat zij haar thuisfront gaat 
melden. Met een sombere stem vertelt ze dat 
de dokters het nog steeds niet weten, ze krijgt 
nóg meer onderzoeken. De volgende staat 
gepland op dinsdag. Nee tot die tijd kan ze 
niet naar huis.

De meneer naast haar wil juist heel graag 
naar huis. Hij houdt zich steeds tijdens de 
doktersvisites slapende. Eigenlijk houdt hij 
zich dood. De dokters kijken ernaar en slaan 
hem simpelweg over. Als meneer hoort dat 
de dokters de kamer verlaten komt hij opeens 
tot leven: “Zo, die zijn weg!”. Hij springt 
wonderbaarlijk fit uit zijn bed. “En nu wil ik 
eerst mijn honden zien!”. 

Hij blijkt vlakbij te wonen en gaat elke dag 
even op en neer naar zijn honden.

Naast me ligt een schijnbaar erg volgzame 
patiënte. Zoveel volgzaamheid wekt bij mij 
argwaan, bij de dokters kennelijk niet. “Ja 
dokter, natuurlijk dokter, ja ja”. Als de dokters 
de zaal verlaten hebben belt ze naar huis. 
“Weet je wat die zei? Dat doe ik dus echt niet 
hè? Hij kan zoveel zeggen!”. Boos stapt ze uit 
bed en doet daarmee precies wat de dokters 
haar net vertelden niet te doen.

Vandaag stopt de dokter toch ook weer eens 
bij mijn bed. Zijn gevolg, drie knappe jonge 
mannen, stopt ook. De dokter vraagt me 
hoe het met me gaat. “Goed hoor”. Hij: “En 
met het plassen?”. Ik kan niet geloven dat hij 
me dit hier en nu vraagt. Weet hij niet dat 
iedereen mee luistert en nu naar me kijkt? Hij 
herhaalt: “En met het PLAS-SEN?!”. Tip voor dokters en 

verpleegkundigen

Laat	jezelf	minimaal	één	nacht	

opnemen	(bij	voorkeur	met	een	

beperking;	laat	bijvoorbeeld	je	armen	

aan	je	lichaam	vastbinden)	en	ervaar	

hoe	het	is	om	als	patiënt	op	deze	

afdeling	opgenomen	te	zijn.



“Want de hond is, nee heeft een baas…”

Steeds maar weer dat hele levensverhaal 
aanhoren. Mensen denken kennelijk dat ze 
aan iedereen bij wie ze op de zaal liggen 
moeten vertellen wat zij toch allemaal 
hebben meegemaakt. Och, och, och ze 
hebben zoveel meegemaakt en dan moeten 
ze ook dit nog meemaken.

Hoe dan ook, om het gesprek wat luchtig 
te houden of te maken, begin ik vaak over 
onze poezen. Fout! De reactie is altijd, ja 
al-tijd, datzelfde grapje. Datzelfde domme 
grapje. Jeetje wat is dat gaan irriteren. En als 
het verteld wordt, dan nooit in één keer goed. 
Altijd moet er opnieuw begonnen worden, 
gezocht naar woorden en de volgorde. Voor 
dat ene stomme grapje. Was ik maar nooit 
over de poezen begonnen. 

“Ja, want ik zeg altijd maar zo, een hond is 
een baas, nee, nou moet ik het goed zeggen. 
Een hond hééft een baas en een baas heeft 
een, … een kat heeft een. Nee een hond 
hééft een baas en een kat heeft eh … Een 
kat ís de baas. Ja zo. Een hond heeft een baas 
en een kat heeft dan eh, werklui zeg maar. 
Ja, want katten luisteren niet. Nee, die doen 
precies wat ze willen. Ja, want een hond heeft 
een baas. Een kat niet hoor.”



Bedden

Met een medepatiënte bespreek ik het gemak 
van de elektrisch verstelbare bedden. Daar zit 
een kastje met een soort van telefoondraad 
aan, waarmee je de rugleuning en het 
voetendeel naar boven en naar beneden 
kunt bewegen. Onze overbuurvrouw, een 
enorm dikke dame is het helemaal met ons 
eens. Ook zij heeft een elektrisch verstelbaar 
bed. Even later gebruikt ze dit ook. Ze stapt 
met veel, heel veel moeite uit het bed, loopt 
er omheen, pakt het kastje dat aan die kant 

van haar bed hangt, stelt haar rug wat hoger, 
loopt opnieuw om het bed heen om er weer 
in te gaan liggen. De rug is nu te hoog, ze 
stapt opnieuw uit haar bed, loopt eromheen, 
stelt de rug wat lager en loopt terug. 

ZÓ handig, een elektrisch verstelbaar bed.

Onze andere kamergenote heeft ook een 
elektrisch verstelbaar bed. Zij kan niet meer 
lopen, ook niet praten (alleen “Ja” zeggen, 

wat ze dan ook de hele dag door doet). Het 
bezoek wil haar wat meer in de zithouding 
brengen. Ze begrijpen niet dat dit met het 
kastje moet gebeuren, mevrouw weet het 
wel, maar kan het niet zeggen. Het bezoek 
probeert met veel kracht handmatig de rug 
hoger te stellen. Dit lukt overigens wel, maar 
met kastje gaat het toch handiger.



Hieronder volgen nog twee belevenissen. Ik heb ze 
ingevoegd, niet omdat ze zo leuk zijn, maar omdat ze 
me zo aangegrepen hebben. Dit is wat ik bedoel als ik 
zeg dat er altijd wel iets gebeurt. Gebeurtenissen, die op 
mij een grote indruk maken en de toon zetten voor mijn 
daaropvolgende opname.

Onderbroekenlol

De meneer op mijn kamer ziet er niet 
noemenswaardig verward uit. Hij is netjes 
gekleed en spreekt geaffecteerd Nederlands, 
met ‘moeilijke woorden’ die de overige 
kamergenoten niet begrijpen. Tegenover zijn 
bed hangt een briefje waarop staat ‘U bent 
in het ziekenhuis’. Nou dat weet hij toch zelf 
ook wel? Hij vertelt de verpleegkundigen dat 
hij zich nog prima zelf kan wassen en wil 
daarvoor geen hulp.

Toch is er iets niet in de haak. Zijn vrouw 
bezoekt hem dagelijks en neemt elke dag 
schoon ondergoed mee. Maar steeds als 
ze vraagt om zijn vuile ondergoed, is dat 
nergens te vinden. Tot ze deze middag ziet 
dat hij zijn broek niet meer dicht kan. Nu 
blijkt dat hij zes onderbroeken over elkaar 
aan heeft! Steeds als ze hem een schone had 

gebracht, had hij deze over zijn oude heen 
aangetrokken. 

Aan de andere kant van het gordijntje 
hoor ik haar op lieve toon vertellen dat hij 
voor het wassen zijn vuile onderbroek uit 
moet trekken en na het wassen een schone 
onderbroek aan. Meneer is stil. Hij lijkt heel 
hard na te denken over wat er mis is gegaan. 
Zijn vrouw wil nu zijn onderbroeken uitdoen, 
maar dat wil hij niet. De zuster komt helpen, 
ik hoor hem tegen stribbelen, maar hij heeft 
nu even niets te zeggen. 

Ik vind het hele tafereel pijnlijk om te zien 
en horen. Deze nette, en statige man is niet 
goed meer bij zijn hoofd.

Aardige buurvrouw

Dit is de eerste keer dat ik op een 
tweepersoons kamer lig (normaal op een 
vier persoons). Ik heb een sympathieke 
buurvrouw, een leuke kamergenote. Ze 
excuseert zich, ze is niet in haar beste 
doen, ze heeft namelijk heel erg veel pijn 
in haar nek en schouder. De neuroloog 
komt binnen met een grafgezicht 
dat ik direct herken als een ‘slecht-
nieuwsgesprek-gezicht’. Zij niet, maar zij 
komt hier dan ook niet zo vaak als ik.

Ze blijkt kanker in een vergevorderd 
stadium te hebben. We praten de hele 
avond door. De week erna doe ik iets dat 
ik anders nooit doe, ik stuur haar een 
kaart. Een week later krijg ik een kaart 
van haar terug. Een rouwkaart.  
Ze is dood. 



Nachtopname

Ik schrik wakker omdat er iemand aan mijn 
bed staat. Het is die man die tegenover ligt. 
“Anders krijg ik kramp” legt hij uit en rekt 
zijn benen nogmaals, terwijl hij mijn bed 
vasthoudt. Het is half vier in de nacht op de 
verpleegafdeling neurologie.

Naast me ligt een mevrouw erg ziek te zijn. 
Ze braakt en laat diarree lopen. De lucht is 
niet te harden. Zielig. In de kamer naast ons 
hoor ik een meneer om de politie roepen. 
Steeds opnieuw. “Politie! Politie-hie!”. Dat 
doet hij kennelijk al een poosje, want ik 
herinner me dat ik droomde over de komst 
van politie.

Deze middag heb ik een infuus gekregen 
waarvan ik altijd verschrikkelijk moe word. 
Ik wil zo graag slapen. De ervaring leert dat 
ik ziek word als ik niet ga slapen.

Schuin tegenover me wordt een meneer weer 
op zijn andere zijde gelegd. Meneer is nogal 

doof en de verpleegkundige 
vindt het geen enkel probleem 
om hem schreeuwend te melden: 
“Nu even op de linkerzij! Straks 
komen we terug en dan draaien 
we u weer op de andere zij! Ja, 
we komen zo terug! En dan nu 
weer lekker slapen hè?! Lekker 
slapen!” Het is nog geen vier 
uur in de ochtend.

De kamer is tegenover 
de spoelruimte. Hier 
worden de po’s geleegd en 
schoongemaakt. Kennelijk is 
dit de tijd van de nacht dat 
iedereen op de po wil. De 
verpleegkundige laat een po 
uit haar handen vallen. De po 
en de deksel zijn van metaal 
en maken een enorm kabaal. 
Hopelijk was de po al leeg 
voordat ze hem liet vallen.

Tips voor een ziekenhuisopname 
•	 Neem	een	luchtig	boek	of	tijdschriften	mee.	Ik	heb	het	jaren	geprobeerd,	maar	het	is	me	nooit	goed	gelukt	in	het	ziekenhuis	te	studeren	of	te	werken.•	 Neem	je	telefoon	mee	voor	contact	met	de	buitenwereld	en	ontspannning;	sms’en,	bellen,	spelletjes	spelen,	whatsappen,	pingen,	twitteren	of	internetten.

•	 Laat	je	werktelefoon	thuis.	
•	 Oordopjes	maken	dat	je	’s	nachts	(misschien)	kunt	slapen.	De	meeste	afdelingen	hebben	ook	‘wegwerp’	oordopjes	voor	je.
•	 Zorg	voor	een	degelijke,	ouderwetse	pyjama.	Ik	voelde	me	in	een	nachthemd	of	bigshirt	erg	bekeken	in	ziekenzalen	waar	mannen	en	vrouwen	je	nastaren	als	je	naar	toilet	of	badkamer	schuifelt.•	 Goede	pantoffels	zijn	onontbeerlijk.	De	vloeren	van	de	ziekenzalen,	en	zeker	de	toiletten,	zijn	vies!	•	 Neem	een	MP3	speler	mee,	zo	kun	je	de	geluiden	om	je	heen	buiten	sluiten.	Een	luchtig	luisterboek	op	je	MP3	kan	ook	fijn	zijn.



Stilzwijgende verpleegkundige

Ik lig in het ziekenhuis, zojuist heeft de 
verpleegkundige me gevraagd welke zorg 
ik nodig heb. Ik kan mijn linkerarm niet 
meer gebruiken en hierom heeft ze op de, 
voor de voedingsassistenten bestemde, kaart 
geschreven dat mijn brood gesmeerd moet 
worden. Niet gewend aan een dergelijke 
gehandicaptenstatus maak ik ongemakkelijk 
een grapje. De verpleegkundige reageert niet. 

De voedingsassistente komt opnemen wat 
ik voor de lunch wil eten. Even later brengt 
ze de boterhammen, in hapklare brokken 
voorgesneden. Ze heeft twee boterhammen 
op elkaar gelegd want ‘dan krijgt u niet 
van die vieze vingers’. Ik voel me in de rol 
geduwd van de onfortuinlijke bejaarde met 
herseninfarct die ik zo vaak op deze afdeling 
heb gezien.

Ik ben in mijn eigen rolstoel binnen 
gekomen. Deze rolstoel is op de gang gezet 
in verband met de ruimte die hij in beslag 
neemt. Als ik moet plassen moet ik me 
melden, want dan moet ik losgekoppeld 
worden van de apparatuur. Stilzwijgend 
neemt de verpleegkundige ook meteen mijn 
rolstoel mee en zet deze klaar naast mijn bed. 

Inderdaad kan ik de afstand naar de WC 
niet lopend overbruggen. Maar wat ik ook 
probeer om mijn sportieve kant te laten zien, 
de verpleegkundige glimlacht alleen naar me. 
“En ik heb twee keer de Nijmeegse 4-daagse 
gelopen, 160 kilometer”. “Een paar jaar 
geleden ging ik nog dagelijks hardlopen”. Het 
maakt niet uit. Ze vraagt me vriendelijk of ik 
zelf in de rolstoel kan komen. Gefrustreerd 
rol ik langs haar heen. Bekaf kom ik terug bij 
mijn bed, de verpleegkundige sluit zwijgend 
de monitor weer aan. 

Oké, het lukt me niet alleen en die 
boterham moet ook in hapklare 
brokken, maar laat ik het niet merken 
dat je me voor invalide aanziet!

Waarom deze zwijgzaamheid zo’n 
probleem voor me is? Omdat ze in hun 
stilzwijgendheid enkel oog lijken te hebben 
voor mijn hulpeloosheid, mijn beperkingen. 
Toch kunnen ze zich vast wel voorstellen 
hoe het voelt als je nog niet zo lang 
geleden alles nog kon en nu opeens niets. 
Natuurlijk ben ik geen uitzondering op deze 
ziekenhuisafdeling, maar ik vind het zo’n 
rotgevoel dat per direct niet meer gesproken

(of gegrapt) wordt over wat ik eerder wel 
kon. De zwijgzaamheid hierover, dat is waar 
ik niet mee om kan gaan. Ik wil niet zielig 
gevonden worden, alsjeblieft niet. Maar ik 
wil wel dat zij zich even proberen in te leven 
in hoe ik me voel, dat ze dat proberen te 
begrijpen. 

Empathie heet dat.

Tips voor omgang met 

MS patiënten

•	 Doe	niet	alsof
	je	het	allem

aal	

wel	weet,	hoe	dat	
zit	met	die	MS	

patiënten.	V
raag	me	hoe	het	met	mij	

gaat.

•	 Wees	empathisch.	Dat	je	weet	waar	

ik	mee	zit	is	bela
ngrijker	dan

	dat	je	

weet	wat	ik	heb.

•	 Ga	er	niet	bij	v
oorbaat	vanu

it	dat	ik	

oliedom	ben,	als	blijk
t	dat	ik	jou	n

iet	

begrijp.	Misschien	ligt
	het	aan	jou?

•	 Zwijg	niet	dood
	wat	ik	eerder	w

el	

kon,	of	wie	ik	eerder	w
as.	Dat	voelt	

als	ontkenni
ng	van	mijn	identiteit

.



Medicijn



Cannabisthee

Een aantal jaren terug werd ik getipt 
cannabisthee te gaan drinken. Daar had ik 
nooit aan gedacht. Ik had nooit gerookt, dus 
blowen kwam niet bij me op als mogelijkheid 
voor mij. Maar thee drinken? Dat was veel 
laagdrempeliger, ik voelde me bij dat idee van 
een kopje ‘kruidenthee’ wel goed. 

Cannabisthee helpt de spieren te ontspannen, 
pijn te verlichten en vermindert misselijkheid. 
Van de thee word je normaal gesproken niet 
high, wat ik persoonlijk erg fijn vind.

En dan het allerfijnste, ik kan het zelf kweken. 
Niet meteen denken in honderdtallen, maar 
vijf cannabisplantjes per persoon wordt in 
Nederland gedoogd. Best grappig, een beetje 
tuinieren. Daarna de plantjes met de voetjes 
omhoog laten drogen en gebruiken.

Vanwege spasmes in mijn benen kreeg ik 
medicinale cannabis door de neuroloog 
voorgeschreven, met het doel hiervan thee te 
zetten. Blij dat ik van de medicatie met heftige 

bijwerkingen af kon ging ik naar de apotheek. 
Daar reageerden ze alsof ik harddrugs bestelde. 
Na drie weken kon ik mijn vijf gram komen 
ophalen voor 55 euro. Later bleek dat het 
in de apotheek vijf keer zo duur was als in 
een coffeeshop. En hoewel je in Nederland 
cannabis op recept kunt krijgen, wordt het 
niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar 
de apotheekcannabis was dan wel door 
infraroodapparatuur gegaan om de schimmels 
te doden. Ook hadden ze met succes de 
THC, het stofje waardoor je high wordt, 
uit de cannabis weten te halen. Er zat nog 
0,7% THC in, terwijl je tegenwoordig in de 
coffeeshop Nederwiet koopt met wel twintig 
procent THC.

Bij het ophalen kreeg ik van een stuurs 
kijkende apothekersassistente zwijgend een 
folder mee waar met grote letters op gedrukt 
stond: ‘Deze folder is ter aanvulling op de 
mondelinge informatie’. In de folder staat te 
lezen dat cannaboïden, de spierverslappende 
stofjes in cannabis, niet oplossen in water en 

dat er dus een klontje roomboter toegevoegd 
moet worden. Yak, ja precies net zoals 
yakthee.

Wat zenuwachtig besloot ik een maand later 
een coffeeshop binnen te stappen. Ik vroeg 
aan de bar om wiet voor medicinaal gebruik. 
“Daarvoor gebruik ik het ook!” werd er om 
me heen uitgeroepen. Het was er gezellig. 
Ik werd hartelijk uitgelachen om het klontje 
boter, je kunt er namelijk ook een scheutje 
koffiemelk bij doen en je favoriete theezakje 
toevoegen. De mannen waren het erover 
eens dat ik zelf moest gaan telen en haalden 
trots foto’s tevoorschijn met daarop hun zelf 
geteelde cannabisplanten. 

Een jaar later was mijn eerste oogst klaar 
voor gebruik. Prima cannabis, mooie 
bloempjes met witte haartjes. Mijn eerste 
kop zelfgeteelde cannabisthee kon gedronken 
worden. Die nacht besefte ik ontroerd dat ik 
enorm muzikale katten heb. Hoe zij de trap 
afroffelden…

Mijn zelf gekweekte cannabis was duidelijk veel sterker dan ik kende uit de coffeeshop! 
Onbedoeld ontstond zo toch het high effect.



Over het roken van cannabis weet ik weinig te melden. Ik 
heb het nooit gerookt en ken (net als iedereen) de verhalen 
van mensen die het succesvol tegen zo’n beetje alles 
gebruiken tot aan mensen die er psychotisch van werden.

Cannabisthee tips

•	 Kweek	je	eigen	cannabis.	Het	is	leuk	

om	te	doen	en	geeft	een	positief	

gevoel.	Dit	in	tegenstelling	tot	

het	kopen	van	de	cannabis	in	de	

apotheek,	die	ook	nog	eens	heel	er
g	

duur	is.

•	 Cannabis	kan	op	recept	van	een	a
rts	

verkregen	worden	bij	de	apotheek,	

maar	het	wordt	niet	vergoed	door	de	

zorgverzekeraar.

•	 Het	kopen	van	cannabis	in	de	

coffeeshop	is	een	goed	alternatief.
	

Veel	coffeeshophouders	zijn	

deskundig	en	kunnen	je	veel	

vertellen	over	het	gebruik	en	effec
t	

van	cannabis.

•	 Cannabis	is	een	natuurproduct.	D
e	

sterkte	kan	per	plantje	verschillen
.



Bereidingswijze cannabisthee 
•	 Breng	in	een	pannetje	water	aan	de	kook.
•	 Verkruimel	de	cannabis	(-bloempjes)	boven	het	water.	De	hoeveelheid	hangt	af	van	de	sterkte	van	de	cannabis,	een	paar	bloempjes	zijn	voldoende	voor	een	grote	theemok.•	 Als	het	water	kookt,	zet	je	het	klein	en	voeg	je	een	scheutje	koffiemelk	toe.	De	werkzame	stofjes	lossen	niet	op	in	water,	daarom	moet	er	iets	vets	bij.	

•	 Laat	het	een	kwartiertje	op	een	zacht	vuurtje	trekken.	•	 Hang	een	zakje	thee	met	een	lekker	smaakje	in	de	mok.	•	 Giet	het	water	door	een	theezeefje	in	je	mok.
•	 De	thee	met	lekker	smaakje,	kruidig	extraatje	en	een	wolkje	melk	is	klaar	voor	gebruik.

Let op!
Cannabis via eten (bijvoorbeeld spacecake) of thee werkt niet direct. Het kan tot wel twee uur duren voordat je effect merkt.

foto’s	Lisette	Oliemeulen



Informatieavond over medicatie

Ik ben bij een patiëntenbijeenkomst, waar 
veel informatie gegeven zal worden over 
nieuwe medicamenteuze mogelijkheden. 
Twee neurologen doen hun uiterste best om 
in zo duidelijk mogelijke taal uitleg te geven. 
Hier kwamen we voor!

Het is voor het eerst dat ik bij een dergelijke 
bijeenkomst ben, met zoveel ‘lotgenoten’ 
bij elkaar. Dat er veel informatie gegeven 
zou worden over interessante zaken zoals 
misschien wel de therapie van de toekomst, 
heeft me overgehaald dit keer wel te komen. 
Er zijn ruim honderd mensen aanwezig, 
daarvan heeft ongeveer de helft MS. Bij 
sommige stellen vind ik het onduidelijk wie 
van de twee, maar je kunt moeilijk vragen 
of iedereen met MS even zijn hand op wil 
steken. Er zijn ook vrij veel mensen die er 
uitzien alsof het psychisch niet zo goed met 
ze gaat. Vervelend.

Het aantal rolstoelen, krukken en rollators 
is enorm. Ik merk dat ik de rolstoelen aan 
het vergelijken ben. Ha, ik heb de mooiste 
en ik denk ook wel de beste. Misschien is 

zo’n scherm over de spaken 
ook wel iets voor mij? En 
die rollator die ik nooit 
wilde, is dat nu echt zo’n 
erg hulpmiddel? Sommige 
mensen hebben krukken 
met gewone handgrepen. 
Ze kunnen maar beter 
ergonomische bestellen, veel 
fijner.

Er komt een man binnen die 
met zijn kin zijn elektrische 
rolstoel voortbeweegt.  
Hm, zo kan het dus ook gaan.

Mijn vriend zit goed op te 
letten. Ik merk dat ik niet de 
enige ben die afgeleid rond 
aan het kijken is. Ik vind de 
bijeenkomst erg confronterend. 
Allemaal van die gehandicapten 
bij elkaar.

Wat zeiden ze nu alweer over 
die nieuwe medicatie?

Medicatietips

•	 Slik	niet	zomaar	alles.

•	 Zorg	dat	je	goed	geïnformeerd	bent	over	de	werking	

van	een	middel,	maar	ook	over	veel	voorkomende	

of	gevaarlijke	bijwerkingen.

•	 Als	je	bijwerkingen	hebt,	wees	daar	dan	duidelijk	

over.	Vertel	in	welke	mate	ze	belastend	voor	je	zijn.

•	 Op	het	internet	staat	veel	informatie,	maar	nog	

veel	meer	non-informatie.	Het	is	erg	lastig	om	

als	leek	hierin	onderscheid	te	maken.	Vraag	de	

MS-verpleegkundige	naar	informatie	of	een	

betrouwbare	site	voor	het	betreffende	middel.

•	 Laat	je	niet	gek	maken	door	mensen	die	hét	middel,	

dé	oplossing	hebben	gevonden.	Dat	het	hen	op	dit	

moment	helpt	is	fijn,	maar	dat	hoeft	niets	voor	jou	

te	betekenen.	Er	zijn	middelen	die	bij	kennissen	

geweldig	werken	(bijvoorbeeld	baclofen),		waar	ik	

alleen	maar	heel	erg	ziek	van	werd.

•	 Een	middel	dat	MS	geneest	bestaat	niet.

•	 Er	bestaan	wel	middelen	die	het	aantal	schubs	

verminderen	en	middelen	die	symptomen	

verzachten.	

•	 Alternatieve	middelen	en	therapieën	kunnen	de	

kwaliteit	van	leven	wel	verhogen,	maar	ook	deze	

genezen	niet.



Therapieën 

Fysiotherapie 

Toen ik voor het eerst in het ziekenhuis 
opgenomen werd vanwege mijn MS kreeg 
ik daar fysiotherapie. Mijn benen luisterden 
niet meer naar wat ik zei en wanneer ik wilde 
weten waar mijn benen mee bezig waren 
kreeg ik geen gehoor. De fysiotherapeut 
heeft me weer leren lopen. Eerst met een 
rollator, maar dat bleek geen succes. Ik was 
zo ingespannen bezig met het verplaatsen 
van mijn voeten dat ik steeds vergat dat ik de 
rollator duwde, waardoor de rollator steeds 
verder voor me uit rolde en ik erachter kwam 
te hangen.

Na mijn ontslag uit het ziekenhuis vond ik 
een fysiotherapeut dicht bij huis. Hij trainde 
graag gezonde mensen in zijn fitnessruimte, 
maar had weinig feeling met niet zo gezonde 
mensen. Hij kwam op huisbezoek en na zijn 
vraag hoe het ging en mijn antwoord “nogal 
moe”, stelde hij voor om dan maar een kopje 
koffie te drinken.

De volgende fysiotherapeut vond ik in een 
revalidatiecentrum. Zijn oefeningen waren 
prima. Het was waarschijnlijk aan mijn 
best grote mond te danken dat hij mijn 
gevoeligheid omtrent de onmacht over mijn 

achteruitgang niet opmerkte. Steeds als ik 
een terugslag had zei hij mij eens goed na te 
denken over wat ik nu weer had gedaan.  
Wat ik nu weer had gedaan!? Ik gedaan!?

Via de huisarts vond ik mijn huidige 
fysiotherapeute. Ik heb lang geaarzeld voordat 
ik met weer een nieuwe in zee durfde te gaan. 
Het valt zo mee! Zij drinkt geen kopjes koffie, 
is immers geen gezelschapsdame. Zij oefent 
met me en als ik een oefening niet kan, past 
zij de oefening creatief aan totdat ik deze wel 
kan.  
Fijn, eindelijk iemand die met mij meedenkt. 



Therapieën die ik niet wilde (en gelukkig toch kreeg)

In de afgelopen jaren heb ik niet alleen 
fysiotherapie gehad. Ook logopedie, 
bekkentherapie en een psycholoog bleken 
noodzakelijk. De overeenkomst tussen deze 
therapeuten? Dat ik ze niet wilde. 

Ik werd doorverwezen naar een logopedist, 
omdat ik niet meer goed kon slikken en 
’s nachts niet meer kon hoesten. Hoewel 
het niet meer kunnen hoesten als ik niet 
helemaal wakker ben erg vervelend is, wilde 
ik de logopedist niet. Het zou vast en zeker 
toch niet helpen. Ik zou hiervoor naar 
het ziekenhuis moeten (in de buurt van 
mijn huis zit geen deskundige logopedist 
voor neurologische problemen), ik had 
geen vervoer en was moe. Ondanks deze 
tegenwerpingen werd er toch een afspraak 
gemaakt. Verrassing, het was niet alleen een 
leuk mens met humor, waardoor de eerste 
afspraak al erg ontspannen verliep, zij had 
ook nog eens erg goede tips.

Ook de bekkentherapie had ik afgewezen. 
Net zoals ik niet wilde katheteriseren en toch 
moest, ging ik nu noodgedwongen naar de 
bekkentherapie. Het kon niet meer anders. 
Kon ik eerst niet meer plassen, nu ging het 
poepen niet meer. Ik wist niet meer hoe 
het moest en moest opnieuw leren poepen. 
Inderdaad, gênanter gaat haast niet. Via mijn 
vertrouwde fysiotherapeute kwam ik bij de 
bekkenspecialiste terecht. Deze dame heeft 
de gave om over taboe dingen als poepen, 
incontinentie en dergelijke te praten. Niet 
alsof het niet bestaat, maar ook niet alsof het 
een probleem is, een gave dus. Het was erg 
leerzaam en nog belangrijker, het hielp.

De MS verpleegkundige raadde me aan 
naar een psycholoog te gaan. Ik was in 
een korte tijd erg achteruit gegaan, met 
veel verlies van functies, zoals lopen, zien, 
coördinatie en had het daar erg moeilijk 
mee. Maar naar een psycholoog wilde ik 

niet. Vol tegenzin ging ik naar mijn eerste 
afspraak. In mijn hoofd tuimelde de redenen 
om direct weer op te stappen over elkaar 
heen. Als ze met zo’n formulier aan zou 
komen, als ze die methode overduidelijk zou 
gebruiken, als ze dit zou zeggen en dat zou 
vergeten. Jarenlang heb ik in de psychiatrie 
en verslavingszorg gewerkt. Ik ben bekend 
met de meeste behandelmethodieken en ken 
de intakeformulieren uit mijn hoofd. Van 
tevoren had ik alvast besloten dat het dus 
niets zou worden met mij en die psychologe. 
Maar tijdens mijn eerste gesprek gebruikte 
ze geen enkel formulier, ze stelde geen stom 
behandelprogramma voor en ze zei niet de 
verkeerde dingen. Eigenlijk zei ze heel weinig, 
ze leek enkel te luisteren.  
En jeetje, wat luchtte dat op! 



Wachten

Een mens brengt gemiddeld zo’n twee 
jaar van zijn leven al wachtend door. 
Hiermee wordt vooral het ‘in een rij staan’ 
bedoeld. Wachten op de lente wordt niet 
meegerekend. Voor iemand met MS kan 
bij deze twee jaar gerust een aantal jaren 
opgeteld worden. Meestal niet staand in 
een rij, maar toch echt wel wachten als 
in de betekenis van ‘blijven waar je bent’ 
of ‘niets doen totdat er iets gebeurt’.

Al wachtende in de wachtkamer van de 
neuroloog bedenk ik me hoeveel tijd ik 
doorbreng in wachtkamers alleen al!  
Ik wacht tot ik aan de beurt ben op het 
spreekuur van de neuroloog, psycholoog, 
logopedist, uroloog, internist, fysiotherapeut, 
pijnpoli, etc.. Daarna wacht ik op de 
uitslag of een ander bericht middels 
een telefoontje (soms uren), brief of 
mail van betreffende specialist.

Ik wacht op dienstverlenende instanties, zoals 
de gemeente, het CIZ, UWV en het CBR 
voor het toekennen van hulp of hulpmiddelen 
(lift, rolstoel, trippelstoel, krukken, aangepast 
bureau, driewieler, etc.).  De levering 
daarvan laat soms ook op zich wachten.

Het is vaak lang wachten op concrete 
zorg. Dat lang valt overigens in tijdsduur 
meestal erg mee, maar als ik naar 
het toilet geholpen wil worden, dan 
is elke minuut een eeuwigheid. 

Het lastigste is het wachten op mezelf. 
Wachten totdat ik weer iets beter kan zien, 
lopen, totdat de bijwerkingen minder worden, 
totdat ik me iets beter voel.  
Het is wachten op geduld.



Overbodige dokters; baat het niet dan schaadt het

Aangezien ik elke week minstens tweemaal 
in een wachtkamer zat, te wachten op 
mijn beurt voor het spreekuur van weer 
een andere specialist, besloot ik bij mezelf 
na te gaan wie van deze dokters nu echt 
noodzakelijk waren. Wat was de bijdrage, de 
meerwaarde, van al deze mensen? 

Eigenlijk wilde ik nog maar één specialist, 
logischerwijs leek me dat de neuroloog. 
Toen tot tweemaal toe mijn afspraak met de 
revalidatiearts verzet werd en ik vervolgens 
een afspraak met een assistent in opleiding 
kreeg, besloot ik mijn bezoeken aan dit 
specialisme te stoppen. Dat bleek nog niet 
zo eenvoudig. Een patiënt die zelf doorgeeft 
dat ze de ‘behandeling’ wenst te beëindigen, 
dat kan niet. 

Ook de neurochirurg en anesthesist, waar ik 
vanwege mijn rug onder controle was, heb 
ik gevraagd om me weer terug te verwijzen 
naar de neuroloog. Dat ging makkelijker.

Tenslotte was er nog een uroloog waarbij ik 
niet meer het gevoel had dat zij nog iets voor 
me kon betekenen. Ook haar heb ik bedankt 
en gevraagd informatie uit mijn dossier door 
te sturen naar de neuroloog. 

De dokters willen graag ‘de vinger 
aan de pols’ houden, maar beseffen 
niet dat patiënten een dagtaak 
hebben aan deze bezoeken. Vervoer 
regelen, wachten, wachten en nog 
eens wachten om vervolgens te 
melden dat het nog steeds ongeveer 
hetzelfde gaat.

Het stopzetten van therapieën heeft 
me rust gegeven. De ergotherapeut 
en logopedist hebben me geleerd 
wat ik weten moest, met me 
geoefend om het te kunnen en nu 
herhalen we enkel nog. Ik kan thuis 
de oefeningen en handelingen 
doen, dank voor jullie hulp.

Tips voor patiënten
•	 Kies	zorgvuldig	een	therapeut	uit	die	kennis	heeft	van	MS.	Meestal	kunnen	andere	therapeuten	of	de	MS	verpleegkundige	je	hier	bij	helpen.
•	 Neem	de	tijd	om	te	bezien	of	het	klikt	tussen	jou	en	je	therapeut.	Zo	niet,	zoek	een	ander.
•	 Neem	het	advies	om	bepaalde	therapeuten	in	te	schakelen	serieus.	Wellicht	kunnen	ze	(onverwacht)	een	fijne	bijdrage	leveren	aan	jouw	kwaliteit	van	leven.	Maar:
•	 Wanneer	therapeuten	(of	specialisten)	voor	jou	niets	toevoegen,	overweeg	dan	of	je	hiermee	wil	stoppen.	Bespreek	dit	met	een	deskundige.	Bijvoorbeeld	de	MS-verpleegkundige	of	je	neuroloog.



Hulpmiddelen

Het is verbazingwekkend, onverwacht, 
onzichtbaar voor de valide wereld, 
maar aan hulpmiddelen wordt erg hard 
gewerkt. Er wordt over nagedacht door 
deskundigen. Hoe werkt dit het best en 
hoe heeft de gebruiker er zo min mogelijk 
last van. Neem nu de wegwerpkatheters. 
Ze hebben het formaat van een pen. Zijn 
gemakkelijk overal mee naartoe te nemen 
en zien er keurig en onherkenbaar uit. 

Rolstoelen worden steeds lichter van 
gewicht, makkelijker vooruit te duwen 
voor wie er in zit en voor wie erachter 
loopt. Rollators worden steeds veiliger 
en beugels voor aan je been steeds 
comfortabeler. 

Dank aan die mensen die door hun inzet, 
vernieuwing en creativiteit mijn leven wat 
aangenamer weten te maken!



EVO

Wandelen deed ik graag, ik heb zelfs twee 
keer de Nijmeegse vierdaagse gelopen. De 
laatste tijd struikelde ik om de haverklap, 
doordat mijn voet steeds naar beneden bleef 
hangen. Hiervoor zou ik een EVO krijgen. 
Het klonk mij in de oren als UFO, maar 
bleek enkel-voet-orthese te betekenen. 

Van de revalidatiearts kreeg ik een verwijzing 
naar de plaatselijke revalidatiekliniek voor een 
EVO. Hier aangekomen werd ik direct onder 
handen genomen door nogal technische 
mensen. Mijn voet, enkel en onderbeen 
werden in het gips gezet om een mal te 
maken en de hoogte van mijn schoen werd 
precies afgemeten. Dat wil dus zeggen, de 
helling van de schoen die ik op dat moment 
aanhad. Dat was toevallig een gymp. 

Als ik ging wandelen, dan had ik altijd 
wandelschoenen aan, met van die dikke zolen. 
Deze schoenen waren mij wat te lomp voor 
mijn eerste bezoek aan een nieuwe dokter.  
Inderdaad was dit geen dokter. 

De revalidatiearts had al op de verwijzing 
geschreven welk type EVO het moest 
worden en dus konden ze direct aan de slag. 

Als ik me beter had laten informeren, dan 
had ik geweten dat er al een beslissing over 
het type EVO was doorgegeven door de 
revalidatiearts en ik dus naar een ‘aanmeting’ 
kwam, bij een gipsdeskundige. Dan had ik 
geweten dat ik mijn ‘loopschoenen’ aan had 
moeten doen.



Krukken 

Tijdens mijn eerste ziekenhuisopname leerde 
ik lopen met krukken. Nou ja, een beetje 
dan. Echt lopen met krukken kun je eigenlijk 
pas als je ‘alternerend’ kunt lopen. Oftewel 
linkerkruk voor als je rechtervoet neerzet en 
rechterkruk bij linkerbeen, etc. Dat begrepen 
mijn hersenen niet. Ik moest mijn aandacht 
zo bij mijn armbeweging houden, dat ik niet 
tegelijkertijd het juiste been kon voorzetten. 
Dat krukkenloopdiploma heb ik dus nooit 
gehaald. Nog steeds zet ik eerst beide 
krukken vooruit, stap dan met rechts en snel 
met links er achteraan.

Nadat ik uit het ziekenhuis ontslagen was 
moest ik zelf mijn eigen krukken aanvragen. 
Dit doe je in eerste instantie bij de thuiszorg. 
Een uitgiftepunt voor krukken is meestal de 
apotheek of de thuiszorgwinkel. De krukken 
krijg je maximaal drie maanden mee naar 
huis. Als je ze dan nog steeds nodig hebt, kun 
je het ‘contract’ maximaal met nog eens drie 
maanden verlengen. Hierna moet je toch echt 
je eigen krukken aanschaffen.

Dat blijkt geen probleem te zijn. Op de 
eerste plaats zijn krukken niet heel erg 
duur (ongeveer twintig euro), dus ik zou 

ze zelf aan kunnen schaffen. Maar ook de 
verzekering deed niet moeilijk en vergoedde 
twee krukken voor me. Het makkelijkst 
is deze aanvraag te doen samen met een 
ergotherapeut, fysiotherapeut of een andere 
professional. Zij weten namelijk precies welke 
formulieren je waar naartoe moet sturen en 
welk briefje van de dokter hierbij noodzakelijk 
is.

Krukken vraag je dus 
aan bij je zorgverzekeraar 
(in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een rolstoel 
die vraag je aan bij de 
gemeente). De rollator 
werd vergoed door de 
zorgverzekeraar. Vanaf 
2013 moet je deze zelf 
betalen.

Vervolgens heb ik zelf ook 
een aantal krukken gekocht 
en gekregen. Stoere met 
hamerslagmotief, zwarte 
en met titaniumlook. Nog 
steeds was ik niet tevreden 
en klaagde ik op het internet 

over de saaie krukken en rolstoel. Dit werd 
opgepikt door Roos Prommeschenckel (in 
2006 verkozen tot de mooiste gehandicapte 
vrouw van Nederland) , die met haar stichting 
een project opstartte om rolstoelen, rollators 
en elleboogkrukken te pimpen. Een jasje voor 
je kruk kost € 12,50. Ik heb de zwart-witte, 
de rode Chinese en de stoere ‘leger-look’ 
hoesjes.

Tips voor de aanschaf van krukken

•	 Bestel	een	kruk	b
ij	de	zorgverzeke

raar	met	

ergonomisch	handvat	(je	h
ebt	meestal	geen	invloe

d	

op	de	kleur).

•	 Ga	in	een	revalidat
iekliniek	of	bij	ee

n	

thuiszorgwinkel	langs	en	vra
ag	naar	hun	colle

ctie	

krukken.

•	 Leuke	jasjes	voor
	je	krukken	zijn	t

e	bestellen	op	de	

website	www.pimpedbyroos.nl.

•	 Schaf	spikes	aan	
om	met	je	krukken	ook

	in	sneeuw	

en	ijs	op	de	been	
te	blijven.	Krukspikes	zijn	on

der	

andere	te	koop	vi
a	de	website	www.camacare.nl.	

•	 Wanneer	je	bij	glad
heid	gaat	wandelen,	denk	da

n	ook	

aan	‘spikes’	voor	
onder	je	schoenen

,	onder	andere	te
	

koop	bij	de	ANWB.



Vanwege de nieuwe regelgeving vanaf 2013 omtrent 
AWBZ (uitleen thuiszorg), WMO (gemeente) en 
zorgverzekeraar is het erg raadzaam om onderstaande 
eerst te checken! Een deskundige kan je hierbij helpen.

Aanvraagroute hulpmiddelen
•	 Krukken:	maximaal	zes	maanden	uitleen	thuiszorg,	daarna	aanvraag	zorgverzekeraar.
•	 Rolstoel:	maximaal	zes	maanden	uitleen	thuiszorg,	daarna	aanvraag	WMO.•	 Hoog-laag	bed:	maximaal	zes	maanden	uitleen	thuiszorg,	daarna	aanvraag	zorgverzekeraar.
•	 Douche/toilet(rol)stoel	(en	po):	maximaal	zes	maanden	uitleen	thuiszorg,	daarna	aanvraag	WMO.
•	 Douchebrancard:	aanvraag	WMO.
•	 Rollator:	zelf	kopen.
•	 (Trap-)lift:	aanvraag	WMO.
•	 Douchezitje	of	beugels:	zelf	kopen.
•	 Tillift:	maximaal	zes	maanden	uitleen	thuiszorg,	daarna	aanvraag	WMO.
Zorg dat je de aanvraag bij WMO of zorgverzekering op tijd doet. Vraag een deskundige, zoals je ergotherapeut, om hulp. Zij weten precies wat je nodig hebt, bij wie dit aan te vragen en welke formulieren hiervoor te gebruiken.



Katheters 

Katheters zijn een erg persoonlijk en 
intiem hulpmiddel. Niet iets wat in de 
gehandicaptentoiletten uit een automaat 
te trekken is, iedereen heeft weer een 
ander soort katheter en zelfs een andere 
maat. Het is ook iets dat je graag buiten het 
zicht van anderen houdt. Ook ongebruikte 
wegwerpkatheters. Brr, de gedachte alleen 
al. Maar toen gebeurde datgene waardoor ik 
helemaal niet meer kon griezelen of kiezen 
het niet te gebruiken. Dat was een luxe die ik 
me niet meer kon veroorloven. 

Een paar jaar geleden lukte het plassen niet 
meer. Ik voel pas dat mijn blaas (erg) vol is als 
ik pijn in mijn buik krijg. Als ik helemaal niet 
meer kon plassen zou ik de huisarts bellen. 
Dat deed ik natuurlijk precies op het moment 
dat onze eigen huisarts werd waargenomen 

door een invaller. Deze man kwam langs om 
mij voor het eerst te katheteriseren. Boven, in 
mijn bed. Het werd nog gênanter, het lukte 
niet! Hij kreeg dat glibberige stokje niet in 
het juiste gaatje.

Ik werd naar de urologie afdeling van 
het ziekenhuis gebracht, waar een 
verpleegkundige direct simpel een katheter 
inbracht. Mijn urine stroomde in een zak. 
Hoewel dit toch wel een supervervelende 
situatie was, overheerste de opluchting! 

Diezelfde week nog kreeg ik les hoe mezelf 
te katheteriseren. Ik had altijd volgehouden 
dat ik zoiets superlulligs nooit zou gaan 
doen. Maar het is helemaal geen keuze. Ik 
had horrorideeën over mijn katheterisatieles. 
Zag het al voor me, in een klasje les krijgen 

hoe dat stokje erin te steken. Natuurlijk ging 
het heel anders. Een bijzonder vriendelijke 
verpleegkundige legde me, in de relatief 
veilige omgeving van een behandelkamer, uit 
wat te doen. Dit alles met behulp van een 
spiegeltje en gelukkig ook met een enorme 
dosis humor. 

Het is heel makkelijk. Zo’n wegwerpkatheter 
is kleiner dan een pen en bestaat uit een 
glibberig stokje, uitlopend in een buisje. Dat 
stokje steek je naar binnen (geen idee waarom 
die huisarts dat niet lukte, het is zo simpel) 
en dan richt je het buisje naar beneden, het 
toilet in. Inderdaad, ik plas gewoon op het 
toilet. Daarna het gebruikte stokje weggooien, 
klaar.



Met een verklaring van je arts vraag je katheters en 
kathetermateriaal (zoals zakken en matjes) aan bij je 
zorgverzekeraar. Zij sturen je door naar de leverancier 
waarmee zij een overeenkomst hebben en hiermee kun je 
afspraken maken voor de levering.



Douchezitje 

Een douchezitje is voor mij pure 
noodzaak. Het is een lelijk ding, maar 
mijn douchezitje thuis is tenminste van 
mij, alleen ik maak daar gebruik van. 
De douchezitjes in ziekenhuizen en 
revalidatiecentra zijn van onschatbare 
waarde, maar ik vind ze zo verschrikkelijk 
vies!

Het is mijn eigen schuld, had ik me er 
maar overheen moeten zetten. Ik kijk 
boos naar de oorzaak van de ellende: het 
douchezitje. Tegen de muur opgeklapt, zie 
ik het witte zitje. Nou ja, het was ooit wit. 
Ik had alleen nog maar kunnen denken 
aan mijn voorgangers op dit zitje en al die 
lichaamssappen die er mogelijk nog op te 
vinden waren. Het zitje is verkleurd van wit 
naar geel, tot bruin bij alle randjes. Dit zitje 
heeft gaatjes, dus dat zijn veel randjes.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer vieze 
dingen aan te wijzen in gemeenschappelijke 
doucheruimtes, objecten die zelfs nog veel 
viezer zijn. Maar niets haalt het bij het 
gevoel van intense afkeer dat ik krijg bij 
een douchezitje. Zo’n douchezitje wordt 
altijd goed schoongemaakt heb ik me 

laten vertellen en een oplossing met een 
handdoek erover is zo gevonden. 

Sinds ik de schoonmakers uitgebreid heb 
kunnen observeren tijdens mijn ziekenhuis 
opnames, vertrouw ik dat schoonmaken niet 
meer. Zojuist stond ik in de doucheruimte, 
zonder extra handdoek. Ik keek naar het 
zitje, wist dat ik eigenlijk niet zonder kon, 
maar brr de gruwel. Het aanraken en naar 
beneden klappen van het zitje alleen al! 
Uiteindelijk besloot ik staand te douchen.  
De muurbeugels zitten op zit-hoogte en dus 
hield ik mezelf staande tegen beide muren. 
Benen in de power stand, armen tegen de 
muren en laat maar komen die straal.

Eerst mijn haar inzepen, dat is gelukt en 
ik kijk gemeen naar het zitje. Uitspoelen, 
ik kijk omhoog. Ja hoor, dit is natuurlijk 
weer zo’n douchekop die wegdraait als er 
druk van het water op komt te staan. De 
douchekop zwiept weg, dan besef ik dat 
het niet de douchekop is die zwiept, maar 
mijn hoofd en lig ik op de vloer van de 
doucheruimte. Vies! 

Een extra handdoekje om over de zitting 
te leggen is natuurlijk een makkelijke 
oplossing. Samen met mijn vriend 
bedacht ik een veel betere, baanbrekende 
oplossing. Een lucratief idee. We gaan 
hoesjes laten maken voor om het 
douchezitje. Een wegwerphoesje. Een 
soort badmuts met kleine gaatjes die je 
zo over dat vieze zitje heen trekt. Na het 
douchen gooi je het hoesje weg en klaar. 
Het hoesje kun je gewoon uit zo’n doos 
trekken. Net zoals de verpleegkundigen 
hun handschoentjes uit de doos trekken. 

Dit briljante plan legde ik voor aan een 
aantal instellingen en stichtingen, maar 
ik heb nooit meer van ze gehoord. Ons 
geweldige idee was kennelijk toch niet zo 
baanbrekend.



Invalidentoilet

Een invalidentoilet is een aanpassing die 
je vooral vindt bij openbare toiletten. Een 
paar voor mannen, een paar voor vrouwen 
en één voor mensen in een rolstoel, zo 
duidt het plaatje aan.

Een invalidentoilet is speciaal bedoeld 
voor minder validen die behoefte hebben 
aan een toilet, zo dacht ik. Dat kun je 
zien aan de opzet van invalidentoiletten. 
Het is er ruim, zodat je met een rolstoel 
kunt draaien, er is een verhoogd toilet met 
armsteunen en meestal ook een verlaagde 
wastafel. Als het mee zit is er een licht 
gekantelde spiegel, waardoor je jezelf al 
zittend kunt bekijken.

Deze invalidentoiletten hebben meestal 
ook een nooddraad. Zo’n rode draad die 
laag langs de gehele muur loopt. Ik stel me 
dan altijd voor hoe ik al liggend op de vloer 
nog net aan dat touwtje kan trekken. Dat 
kun je overigens gerust doen, want mijn 
ervaring leert dat er niemand op reageert

Invalidentoiletten hebben een ruime opzet, 
maar deze ruimtes blijken vaak ingezet te 
worden om opslagproblemen op te lossen. 

De invalidentoiletten staan volgestouwd 
met dozen. Al lopend kun je jezelf hierdoor 
een weg naar het toilet banen, maar in 
de rolstoel: weg draairuimte. We wensen 
tegenwoordig hygiëne en afstand van vieze 
dingen. We willen niet een toilet inkijken, 
of ruiken wat daarbinnen is gebeurd, en 
dus is er een dranger op de deur geplaatst. 
Heeft iemand ooit geprobeerd om in een 
rolstoel een deur met dranger open te 
maken? Ook drempels in de deuropening 
van een invalidentoilet maken de toegang 
met een rolstoel lastig.

Het meest hilarische invalidentoilet dat 
ik ken bevindt zich in de universiteit van 
Tilburg. Een forse drempel verraadt dat 
pas in een later stadium is bedacht hier 
een invalidentoilet te maken. Nadat ik 
over de drempel het toilet in ben geholpen, 
draai ik mijn rolstoel en schrik van iets 
op ooghoogte. Naast het toilet, een halve 
meter hoger, hangt een urinoir!



De aanvraag van een rolstoel voor tijdelijk 
gebruik gaat via dezelfde weg als krukken. 
Maar als je de rolstoel langer nodig hebt, 
vraag je hem aan bij de gemeente. Een ander 
verschil met aanvragen van krukken is dat de 
krukken vervolgens jouw eigendom worden 
(je krijgt ze van de ziektekostenverzekering), 
maar de rolstoel blijft eigendom van de 
gemeente (je hebt hem in bruikleen). Dat is 
eigenlijk niet zo erg. Want als er iets is met 
de rolstoel (lekke band, loszittend onderdeel, 
of zo), dan kun je direct hulp inroepen 
van het mobiliteitsbedrijf dat ditmaal de 
aanbesteding ‘gewonnen’ heeft. 

In de regio waar ik woon was zo’n 
aanbestedingsprocedure voor een bedrijf dat 
de rolstoelen, scootmobielen, driewielers, 

etc. levert, repareert en onderhoudt. Dat 
was wat mij betreft geen succes. Het 
vertrouwde bedrijf, met de jarenlange 
ervaring en deskundigheid verloor de 
aanbestedingsprocedure. Het ‘goedkopere’ 
bedrijf was niet bekend in de regio, haalde 
zelfs monteurs uit de broodfabriek (écht!) 

en gaf ze een opleiding van enkele dagen. 
Dat mijn band alweer leeg was voordat 
deze monteur in zijn auto zat was niet erg 
verwonderlijk.

Mijn rolstoel werd direct na mijn diagnose 
MS aangevraagd. Ik kon toen nog lopen. 
Pas een half jaar later kreeg ik de rolstoel 
geleverd. En hier ging veel aan vooraf. 

Voordat de gemeente je een rolstoel in 
bruikleen verstrekt moet er eerst een 
indicatie worden afgegeven, dus komt er een 
indicatiestelster van het CIZ. Vervolgens ga 
je naar een bedrijf dat door de gemeente is 
ingehuurd om te voorzien in de rolstoelen. 
Daar mag je dan rolstoelen bekijken en 
aanwijzen welke jij nodig denkt te hebben.



Rolstoel 

Ik had nog nooit in een rolstoel gezeten 
en moest een rolstoel aanvragen voor 
permanent gebruik. Ik kon kiezen uit 
eindeloos veel mogelijkheden. Ik in een 
rolstoel? Ik was nogal overstuur dat dit 
allemaal zo snel ging. De diagnose was 
één ding, maar echt een rolstoel die je kunt 
zien en voelen, is toch echt iets anders. Een 
rolstoel is een ding waar gehandicapten in 
zitten. Ik dus.

Door deskundigen uit de vriendenkring 
werd een zogenaamde sportrolstoel 
geadviseerd om het simpele feit dat die 
het makkelijkst zelf handmatig voort te 
bewegen is. De rolstoel die ik op het oog 
had kon niet worden ingeklapt en verloor 
daardoor geen energie in het scharnierende 
systeem. Ook had het harde wielrenbandjes 
(als op een racefiets) en was de rolstoel lichter 
dan de anderen die er stonden.

De ambtenaren van het CIZ en de 
gemeente hadden echter een andere 
rolstoel in gedachten. Waarom werd niet 
helemaal duidelijk, want de catalogusprijs 

was nagenoeg hetzelfde. Dit werd 
een drama. Ik moest vechten voor de 
rolstoel die ik graag wilde. Terwijl ik 
natuurlijk überhaupt geen rolstoel wilde. 
Dit werd niet begrepen door de dames 
ambtenaren. In het verslag schreef 
een CIZ medewerkster: “mevrouw 
lijkt welhaast een hekel te hebben aan 
rolstoelen”. Tsjonge, wat voelde ze dat 
lekker aan.

Een vriendin, met ervaring in advisering 
van gehandicapten, bood aan met me 
mee te gaan naar de eerstvolgende 
bijeenkomst met de ambtenaren over de 
rolstoel. Dat was lief en verstandig. Zij 
kon op weinig geëmotioneerde manier 
duidelijk maken waarom ik zo graag die 
bepaalde rolstoel wilde. Dat hielp. Ik 
kreeg de rolstoel die ik het minst hard 
niet wilde hebben.

Inmiddels heb ik de rolstoel dagelijks 
nodig en ben ik elke keer weer blij dat ik 
deze heb.

Rolstoeltips

•	 Laat	je	goed	informeren	over	het	hulpmiddel	
dat	je	aanvraagt.	Bedenk	je	dat	jij	degene	
bent	die	het	gaat	gebruiken	en	niet	de	
gemeenteambtenaar	die	om	welke	reden	
dan	ook	een	minder	passende	oplossing	wil	
opdringen.	

•	 Je	hebt	recht	op	één	rolstoel.	Gratis	
verstrekt	door	de	gemeente	(in	elk	geval	tot	
en	met	2013).

•	 Neem	je	eigen	deskundige	mee	die	jou	
hierbij	kan	helpen,	emoties	kunnen	hoog	
oplopen.

•	 Als	je	veel	geduwd	wordt	in	je	rolstoel	en	dus	
passief	zit,	zorg	dan	voor	warme	kleding.	

•	 Vraag	je	duwers	naar	je	te	luisteren.	Jij	bent	
ervaringsdeskundige,	jij	weet	hoe	je	stoepjes	
comfortabel	opkomt	of	hoe	de	rolstoel	het	
best	in	de	auto	gezet	kan	worden.

•	 Bedenk	van	tevoren	hoe	je	transfers	gaat	
maken.	Bijvoorbeeld	naar	een	auto	of	in	een	
restaurant.	Heb	je	een	glijplank	of	ander	
hulpmiddel	nodig?	Meenemen!

•	 Als	je	veel	in	de	rolstoel	zit,	vraag	dan	een	
goed	kussen	aan.	Bij	veel	leveranciers	kun	je	
kussens	uitproberen.	



Vervoer

De auto van mijn buurvrouw

Vanaf het moment dat ik slecht ging zien werd 
vervoer een probleem voor me. Eerder kon ik 
nog prima autorijden. Het bedienen van de 
pedalen, het schakelen en het sturen lukken 
me nog steeds wel, maar mijn zicht valt niet te 
corrigeren. 

Met de bus gaan is geen optie. De bushalte 
is te ver voor me om te lopen en bovendien 
is mijn ervaring dat de buschauffeur niet 
wacht met optrekken tot ik zit, ook niet als 
ik dat vraag. Met de rolstoel lukt me ook 
niet. Eigenlijk durf ik dit niet. Inmiddels zijn 
de bushaltes verhoogd, zodat de aangepaste 
bussen rolstoelers kunnen meenemen. Met 
een uitschuifbare opgang kunnen ze de bus 
in rollen. Horrorverhalen doen de ronde dat 
in onze stad de buschauffeurs doorrijden 
als er een rolstoeler zit te wachten. Dit 
uitschuifsysteem kost ze tijd en soms moeten 
ze zelfs te hulp schieten.

De trein dan? Met de rolstoel heb ik trips 
gemaakt met de Thalys en Eurostar. Dat 
was een geweldige ervaring, prima geregeld. 
Totdat we weer terug kwamen in Nederland. 
In Amsterdam aangekomen weigerde de NS 
medewerker de verrijdbare brug op het perron 
uit te klappen, omdat hij de fax uit Utrecht 
niet ontvangen had. Iedereen stond te zwaaien 
met de reservering voor mijn assistentie, maar 
hij had de fax niet gehad. Ook zijn er nog 
stations in Nederland waar geen lift is. Ik moet 
dan wachten op een NS medewerker die me 
meeneemt op een lange alternatieve route. Het 
spoor over, door een tunnel die met hekken 
afgesloten is, hij heeft de sleutel. 

Bovendien moet ik altijd nog van mijn 
huisadres naar het station. Op het hoogtepunt 
van mijn paniek ontstond iets moois in de 
straat. Mijn buurvrouwen die aanboden me 
overal heen te rijden. Naar het station, naar het 

ziekenhuis, de fysiotherapie, de gemeente, etc. 
Als de rolstoel mee moet, leggen ze deze in 
hun auto alsof ze nooit anders gedaan hebben. 
Beter een goede buur…



Vliegtuig

We zouden naar Spanje vliegen. Normaliter 
leuk natuurlijk, maar zittend in een rolstoel 
zijn dergelijke plannen voor mij een 
nachtmerrie. Beelden spoken door mijn 
hoofd over hoe ik onderaan zo’n enorm 
lange vliegtuigtrap sta en niet mee mag als 
ik niet onmiddellijk omhoog loop. Zwetend 
word ik ’s nachts wakker, ik heb gedroomd 
dat twee mannen me van de vliegtuigtrap 
laten vallen. 

Omdat we op een klein vliegveld onder 
Barcelona willen landen, vliegen we 
noodgedwongen met een ‘prijsvechter’. De 
grote luchtvaartmaatschappijen hebben een 
richtlijn voor gehandicapten op het internet 
staan, de prijsvechters niet. We vliegen vanaf 
Eindhoven Airport, vanwaar je alleen met 
een verrijdbare trap het vliegtuig in kunt. 

Dan is het dan zover. Na een slapeloze nacht 
sta ik trillend van de zenuwen in Eindhoven. 
In mijn laatste droom bleef ik halverwege 
de trap verkrampt zitten, terwijl alle 
passagiers woedend naar me schreeuwden, 
vanwege de vertraging. Aangekomen op 
het vliegveld wordt er tijdens het inchecken 
een telefoontje gepleegd door een niet zo 

vrolijke grondstewardess en dan ontfermen 
vliegveldmedewerkers zich over mij. Ze 
brengen me naar een soort container, zetten 
me stevig vast en dan gaat de container in 
z’n geheel omhoog, tot aan de nooddeur van 
het vliegtuig. Ik kan uitstappen en op een 
gereserveerde plaats gaan zitten. Zo simpel.

In Spanje is het eerste wat ik zie mijn eigen 
rolstoel en een vriendelijke Spaanse, die 
me met een vergelijkbare container weer 
naar beneden brengt. De hele wagen 
met container rijdt vervolgens naar de 
aankomsthal. Daar aangekomen zie 
ik posters hangen waarop staat dat de 
luchthavens, vanwege Europese regelgeving, 
toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten. 
Hoera voor Europa!



Geduwd worden

Kinderen onderweg vragen of ik misschien 
heel moe ben. Het mag er inderdaad een 
beetje lui uitzien, maar in een rolstoel zitten 
is hard werken! Fysiek, om rechtop in de 
stoel te blijven zitten, maar vooral mentaal. 

Mijn vriend is erg handig geworden in 
het duwen, het is fijn als hij dat doet. Hij 
doet dit zo behendig dat het misschien erg 
gemakkelijk lijkt, hierdoor zijn anderen snel 
geneigd het over te nemen. Zij vragen aan 
mijn vriend toestemming om mij te rollen! 

Binnen de kortste keren duwen ze hijgend 
de rolstoel de heuvel op, steeds dieper 
bukkend en daardoor niet in staat om 
over mij heen te kijken en problemen 
te vermijden. Stoer doorstappen over 
kinderkopjes is voor mij niet zo prettig.  
Mijn onervaren duwer gaat aan die kant 
van de paaltjes langs, waar het net te 
krap is. Hij rijdt door als ik even naar 
binnen wil kijken en wanneer hij zelf in 
die kledingzaak wil zijn, duwt hij me 
onbedoeld met mijn gezicht in het rek met 
sjaaltjes. Obstakels worden te laat of niet 
opgemerkt. Dat zijn overigens niet alleen 
paaltjes of kuilen. Ook poep en andere 

viezigheid zijn erg vervelend aan de wielen, 
aangezien die op hun ronde omhoog mijn 
mouw besmeuren en ik ook nog met mijn 
blote handen de hoepels moet ronddraaien.

De duwer begon enkel met goede 
bedoelingen en durft, om mij niet te 
kwetsen, niet te zeggen dat het erg zwaar is 
en tegenvalt. Na een middag rondgeduwd 
te zijn ben ik doodop, mijn onervaren duwer 
ook en dan gebeurt het. In een spleet tussen 
de kinderkopjes komen mijn wielen plots 
tot stilstand. Ik probeer de leuningen te 
grijpen, maar door mijn onhandige motoriek 
lukt dat niet. Ik vlieg voorwaarts uit mijn 
rolstoel op de monumentale bestrating.



Ik heb zelfs een schema 
gemaakt voor het 
kampioenschap, met 
daarop hun namen en de 
categorieën waarop ik zal 
beoordelen. 
Zo is duidelijk wat er 
precies voor mij belangrijk 
is, zittend in de rolstoel.

Rolstoelduwkampioenschap 

Om mensen te leren hoe ze mij in de rolstoel 
moeten duwen, ontstond het idee om een 
rolstoelduwkampioenschap op te zetten. Op 
humoristische en quasi competitieve wijze 
kan ik aanwijzingen geven aan vrienden en 
familie hoe mij te duwen, de beste wint.

Het meest vervelende van in de rolstoel 
geduwd worden vind ik namelijk 
het verlies van controle. Maar in het 
rolstoelduwkampioenschap zijn er punten te 
verdienen voor ‘communiceren’. Ik leg mijn 
duwers uit dat ik hiermee bedoel dat ik het 
fijn vind als zij naar me luisteren. Luisteren 
naar waar ik graag heen zou willen, of hoe 
zij het beste het stoepje op kunnen gaan. Als 
dit niet gebeurt, kan ik direct ingrijpen door 
een grapje te maken dat dit hen punten zal 
gaan kosten.

Het rolstoelduwkampioenschap geeft ook 
mijn naasten een soort van houvast. Ze 
kunnen voorstellen te oefenen om beter 
te worden dan de anderen, of punten te 
scoren door mij ergens heen te duwen. 
Bonuspunten zijn er te verdienen door voor 
me te koken of iets dergelijks. Dit biedt hen 
de mogelijkheid niet die vreselijke vraag te 
hoeven stellen ‘kan ik nog iets voor je doen?’, 
maar om te zeggen dat zij willen winnen.



Shoppen in een rolstoel

Het is steeds weer een bijzondere ervaring, 
shoppen in een rolstoel. Opeens blijkt dat de 
stad waar ik woon geen rolstoelvriendelijk 
winkelhart heeft. Vrijwel alle winkels 
hebben een drempel, vaak gevolgd door een 
inpandige trap over de breedte van de winkel. 
Bij de sportzaak kan ik helemaal niet binnen 
komen, daar moet ik direct de roltrap op. In 
een rolstoel is dat nogal lastig. Even gaan 
staan is geen optie, omdat ik te onvast op 
mijn benen sta en ik bovendien mijn rolstoel 
niet onbeheerd achter durf te laten.

Als ik ga ‘stadten’ dan moet ik eigenlijk 
geduwd worden. Zelf steeds rollen, dat 
houden mijn armen (en de rest) niet vol. 
Maar eenmaal in de winkel, wil ik graag 
zelf rollen. Zodat ik toch nog enigszins 
spontaan en zelfstandig mijn eigen kleren 
kan uitzoeken. Dat is vaak lastig, maar 
winkelpersoneel kan me helpen kleding te 
pakken waar ik niet bij kan.

Als ik iets wil passen, komt de gang naar 
de paskamer. Ik probeer meestal naar het 
laatste hokje te rollen en stap daar mijn 
rolstoel uit. Halleluja! Mijn rolstoel laat ik 
dan voor de paskamer staan. 

Laatst was ik met mijn zusje in de stad en 
zat ik voor de paskamers op haar te wachten 
toen een winkelmeisje me vroeg weg te 
gaan. Ik blokkeerde de paskamers met mijn 
rolstoel. Dat was niet waar. Ik kreeg het 
akelige gevoel dat ik met mijn rolstoel een 
ongewenst plaatje in hun winkel was. Een 
invalide, zó niet hip!

Ervaringen als deze maken indruk. Dat 
gevoel ongewenst te zijn en buitengesloten 
te worden. Wie had er ooit gedacht dat ik 
me er iets van zou aantrekken? Ik in elk 
geval niet. Toch is het zo, het geeft een 
machteloos en droevig gevoel.  Ik word er 
ook opstandig en boos van. Wat denkt die 
muts nou?! Ik vertel het iedereen die wel 
eens in de buurt van deze winkel komt.



Ambtelijk apparaat

In dit hoofdstuk komen ambtelijke regelingen 
en ambtenaren van verschillend pluimage 
langs. Van gemeente tot het CBR. Zelden 
gaan procedures voorspoedig, meestal 
tergend langzaam en zonder gewenst effect.

Mijn allergrootste ergernis over ambtenaren 
is de vanzelfsprekendheid waarmee er beslag 
wordt gelegd op mijn agenda.

De gemeenteambtenaren, medewerkers 
van het CIZ, zorgloket, UWV, maar ook de 
bedrijfsartsen denken blijkbaar dat ik als 

gehandicapte niets anders te doen hebt 
dan me voegen naar hun procedures. 
Dus uiteraard kan ik op de dag die in 
de uitnodiging vermeld staat voor de 
keuring, de rolstoelpassing, de intake, het 
spreekuurgesprek etc.. Als ik aangeef iets 
anders, bijvoorbeeld een behandeling in 
het ziekenhuis, andere keuring, passing, 
intake, gesprek, of gewoon werk te hebben, 
dan wordt dat met argusogen bekeken. 
Oftewel, als gehandicapte heb ik behoudens 
mijn handicap geen leven. ‘U hebt maar 
beschikbaar te zijn…’.



Invalidenparkeerkaart

Een invalidenparkeerkaart vraag je aan in 
de gemeente waar je woont. Je vraagt hem 
aan (gemeentehuis), een ambtenaar bepaalt 
of je in aanmerking komt en vervolgens 
krijg je de kaart voor een aantal jaar 
(weer gemeentehuis). De invalidenkaart 
is overigens tegenwoordig een Europese 
invalidenkaart. Hij is in heel Europa te 
gebruiken. Je krijgt er zelfs een boekje bij, 
dat je achter je raam kunt leggen om in 
betreffende taal uit te leggen dat je daar echt 
mag parkeren. Handig.

Ik kwam in aanmerking voor een 
invalidenparkeerkaart en moest daarvoor 
een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Om precies te zijn, bij het zorgloket 
in de stadswinkel. Zeg maar bij de 
gehandicaptenbalie. Hoewel er veel 
balies zijn op de begane grond, is juist die 
gehandicaptenbalie op de eerste verdieping. 

De lift in het pand lijkt er pas naderhand 
in bedacht en gemaakt te zijn. Het is een 
te kleine lift met op de deur een enorme 
dranger. In mijn handbewogen rolstoel 
moet ik iemand vragen de zware deur 
voor me open te houden. De voor- en 

achterkant bewegen niet mee met de lift. 
Doordat de lift zo klein is trek ik met de 
neuzen van mijn schoenen twee zwarte 
strepen over de muur van de begane grond 
naar de eerste verdieping. De knop om op 
de eerste verdieping te komen, moet de 
gehele reis ingedrukt gehouden worden, uit 
veiligheidsoverwegingen. Best een opgaaf in 
deze tergend langzame lift. 

Bij de gehandicaptenbalie aangekomen 
blijkt deze ongeveer één meter vijftig 
hoog te zijn. Dat is tegen agressieve 
mensen (gehandicapten?) die over de 
balie heen springen. Ik kijk vanuit mijn 
rolstoel tegen de fineerplaat aan. De 
ambtenaar lijkt het niet te deren. Zij blijft 
op haar troon achter de balie, totdat er 
gepind moet worden. Het pinapparaat 
is vastgemaakt bovenop de balie, omdat 
agressieve mensen er anders mee gaan 
gooien. Ik heb de ambtenaar mijn 
pinpas én mijn pincode moeten geven 
om bij deze gehandicaptenbalie mijn 
invalidenparkeerkaart te kunnen betalen. De 
ambtenaar maakt er ook nog een grapje over: 
“Haha, ik heb zojuist uw geld op mijn eigen 
rekening gestort.” 

Zo hoog kon ik niet springen, met het 
pinapparaat kon ik niet gooien. Uit frustratie 
heb ik in de lift met opzet nog eens twee 
extra zwarte strepen getrokken met de 
neuzen van mijn schoenen. De kaart is 
gehonoreerd. Ik heb mijn vriend gevraagd om 
de kaart op te halen bij dat loket.

Let op!

Omdat	in	veel	Nederlandse	

gemeenten	een	invalide
nkaart	gratis	

en	dichtbij	parkere
n	betekent	en	

de	kaart	in	veel	Eu
ropese	landen	

privileges	biedt,	zij
n	de	kaarten	erg	

gewild	bij	het	dievengil
de.	Laat	de	

kaart	niet	zichtbaa
r	in	de	auto	liggen	

als	dit	niet	nodig	is
.



Nadat je de kaart hebt aangevraagd, volgt 
er een keuring. Die wordt niet uitgevoerd 
door een arts, maar door een ambtenaar. 
Hij wil weten wat je mankeert en bepaalt 
of je in aanmerking komt voor een kaart 
en voor welke kaart. Er bestaat een kaart 
voor de bestuurder, de bijrijder, of voor 
beide. De sleutelzin voor het krijgen van 
een invalidenkaart is dat je minder dan 
honderd meter kunt lopen.

In Nederland bestaat de vreemde 
constructie dat het per gemeente 
verschilt of je met een invalidenkaart 
gratis mag parkeren of net als anderen 
moet betalen. Ik was aangenaam 
verrast dat dit in mijn gemeente gratis 
parkeren betekende, niet alleen op 
invalidenparkeerplaatsen, maar op alle 
parkeerplaatsen van de gemeente. De 
reden hiervoor is overigens dat ze anders 
alle parkeerautomaten toegankelijk 
moeten maken, ook voor invaliden. 
Door het voor invaliden gratis te maken, 
hoeven de parkeerautomaten niet 
aangepast te worden. 

CBR

Ik had de diagnose binnen, dat betekende 
ook dat ik het CBR op de hoogte moest 
brengen. Ik heb MS en iedereen moet het 
weten. Samen met veel andere papieren 
hebben de ergotherapeute en ik het CBR op 
de hoogte gesteld van mijn MS.

Toevallig verliep mijn rijbewijs juist dat jaar. 
Ik moest een (gezondheids-) verklaring 
kopen bij het gemeentehuis. Deze invullen 
en hiermee naar een arts gaan, bijvoorbeeld 
een huisarts (kassa). De eigen verklaring 
werd verder ingevuld door de arts en 
dit moest teruggestuurd worden naar 
het CBR. Vervolgens kreeg ik een brief 
dat ik me moest laten keuren door een 
neuroloog (kassa). De neuroloog vulde weer 
een formulier in en adviseerde over mijn 
rijvaardigheid (medisch gezien natuurlijk). 
Hij kruiste aan of ik volgens hem geen 
rijbewijs moest krijgen, of voor één, drie, vijf 

of tien jaar. Dat maakte hij overigens niet 
aan mij bekend. Vervolgens kreeg ik een 
bericht dat ik een rijtest van het CBR kreeg 
(gratis, jawel) en daarna werd mijn rijbewijs 
verlengd voor drie jaar (kassa). Deze hele 
procedure duurde de laatste twee keer steeds 
een half jaar (mijn rijbewijs was inmiddels 
verlopen) en kostte me honderden euro’s!

De noodzaak van dit alles is me nog steeds 
niet duidelijk. De Nederlandse wegen 
worden er heus niets veiliger op als ik elke 
drie jaar gekeurd word en ik weer een 
fortuin kwijt ben aan artsen.

Ik mag niet rijden als ik niet kan zien, mijn 
hand misschien onverwachte bewegingen 
maakt of de kracht uit mijn been is. Maar 
dat mag niemand. Mensen zonder MS ook 
niet!



De aanvraag van mijn buitenlift

Jaren geleden kochten wij een twee-onder-
één-kap woning op een heuvel, ons kasteel. 
Door de combinatie van niet kunnen 
traplopen en de voordeur bijna drie meter 
boven straatniveau, werd het een onneembare 
vesting voor me. Daarom vroegen we een 
buitenlift aan bij de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een 
lift moet je eerst een indicatiestelling 
aanvragen bij het CIZ. Om onze situatie te 
beoordelen kwam een jonge dame thuis op 
bezoek. Ze hoorde ontroerd het verhaal aan 
en zei steeds hoe erg ze het voor me vond. 
In haar advies schreef ze dat ik naar een 
gehandicaptenwoning zou moeten, omdat ik 
binnen afzienbare tijd bedlegerig zou zijn.

Mijn vriend en ik gingen daar uiteraard niet 
mee akkoord. Niet alleen omdat we dan ons 
paleisje uit zouden moeten, maar ook om 
financiële redenen. Een hypotheek afsluiten 

als je chronisch ziek bent is nogal lastig en 
gaan huren onverstandig. Er wordt van je 
verwacht dat je eerst je eigen geld uitgeeft, 
lang voordat je het echt nodig hebt.

We hebben bezwaar ingediend en zijn naar 
een hoorzitting geweest, waar mijn vriend 
voor ‘hardvochtig’ werd uitgemaakt omdat hij 
bezwaar aantekende tegen het mee verhuizen 
naar een gehandicaptenwoning. Vervolgens 
kwamen er ambtenaren van de gemeente 
thuis langs, die niet alleen door onze kamer 
heen kropen alsof deze van hen was (om te 
meten of er voldoende ruimte was voor een 
bed), maar mij vertelden dat ik een dief was 
van gemeenschapsgeld als ik zo’n dure lift 
zou krijgen, of ik dat wel besefte.

Mijn neuroloog volgde alles op afstand en 
besloot toen een brief te schrijven waarin 
hij uitlegde wat er aan de hand was en 
motiveerde waarom een lift een uitkomst 

zou zijn (denk aan kwaliteit van leven!). 
Vervolgens belde een ambtenaar met de 
neuroloog. Niet om meer informatie te 
vragen, maar om te vragen of hij deze brief 
wel geschreven had, want ze verdachten mij 
ervan dat ik briefpapier van het ziekenhuis 
gestolen had en zelf deze brief had 
geschreven!

Het was een vreselijke periode die wel twee 
jaar duurde. Ondertussen moest ik steeds 
door mijn vriend ons huis in gesleept worden. 

Toen opeens, ik lag in het ziekenhuis aan een 
Prednison infuus, werd ik gebeld door een 
aannemer. Hij vertelde dat hij opdracht had 
van de gemeente om binnen drie weken te 
beginnen met het bouwen van een lift voor 
ons huis.

Waanzinnig! Hoera.



De lift van Murphy - anything that can go wrong, will go wrong

De enorme blijdschap om de toekenning van 
de buitenlift werd al snel getemperd door de 
uitvoer van de werkzaamheden.

Begonnen werd met het bouwen van een 
nieuwe trap in onze voortuin, waarlangs 
de plateaulift zou komen. Omdat de 
aannemer de bouwtekening niet goed had 
begrepen, werd deze trap gemaakt in de 
grootst mogelijke hellingshoek. Oftewel 
een supersteile trap, met korte betonnen 
traptreden. Deze waren zo kort doordat de 
bedoelde betonnen platen niet voorradig 
waren en besloten werd een ander type te 
gebruiken. Je kunt niet eens met je hele voet 
plat op één traptrede staan.

De lift arriveerde op een grote vrachtwagen, 
een bijzonder moment. Helemaal toen bleek 
dat hij aan de andere kant van de trap kwam 
dan de aannemer dacht. Alle voorbereidingen 
zaten rechts, de lift kwam links. Ook bleek 

dat er geen krachtstroom was aangelegd, 
noch aangevraagd.

Dat werd alsnog gedaan en weken later 
konden we verder. Er kwam een gravertje dat 
vanaf de straat een geul zou graven voor de 
krachtstroomkabel. Paniek! Vanaf de bijna 
drie meter dieper gelegen straat een geul door 
onze voortuin? De voorbereidingen hiervoor 
in ons huis waren alvast begonnen. Er was 
een gat geboord in de betonnen vloer van de 
meterkast. In de kelder eronder werd een stuk 
uit de wandkast gezaagd, zonder enig overleg. 
Gelukkig kwam toen een ambtenaar 
vertellen dat we ook krachtstroom vanaf 
de kabel van de buren konden aftakken. 
Gaatje door de keldermuur, klaar.

Buiten moest de kabel onder een terras 
door naar de lift. We hebben hier 
straatstenen liggen die ooit een deel van 
het Leidseplein hebben gevormd, deze 

werden eruit gehaald. In allerijl werd een 
stratenmaker gebeld die ze er, slordig maar 
snel, weer ingooide. 

Na een half jaar kon de lift in gebruik 
genomen worden. Mijn schoonmoeder 
ging op het klapstoeltje zitten en viel hard! 
Constructiefoutje, het stoeltje zat nauwelijks 
vast aan de lift. 

Maar nu doet de lift het. De aannemer, 
ambtenaren en bouwers zijn weg en hopelijk 
hebben ze Murphy met zich meegenomen.

Lift tips

•	 Vraag	een	lift	op	tijd	aan.	Het	kan	nog	
jaren	duren	voordat	je	hem	hebt.

•	 Blijf	actief	betrokken	bij	de	bouw,	maar	
laat	de	projectleiding	aan	iemand	van	
de	gemeente	over.	Niet	alleen	omdat	
hij	(of	zij)	dat	goed	kan,	ook	omdat	hij	
dan	de	verantwoording	draagt	(mocht	
er	bijvoorbeeld	iets	niet	goed	gaan,	of	
er	is	onenigheid	tussen	bedrijven).

•	 Houd	moed!	



Tips voor ambtenaren

Een	aantal	frustraties	komt	steeds	maar	weer	terug	en	daarom	

is	het	nu	tijd	een	aantal	tips	
voor	ambtenaren	te	geven.

•	 Maak	het	speciale	loket	voor	g
ehandicapten	toegankelijk	v

oor	

mensen	in	een	rolstoel.	Laag	lo
ket,	pinapparaat	bereikbaar,

	

geen	trapjes	of	drempels,	eventuele	lift	zonder	de
ur	met	

dranger,	etc.	

•	 Wijs	één	aanspreekpunt	aan.	D
eze	persoon	kan	intern	zake

n	

overleggen.	Ik	hoef	heus	nie
t	overal	bij	te	zijn,	maar	vind	

het	fijn	als	een	deskundige	b
innen	het	aangewezen	bedrijf	

(gemeente,	CIZ,	CBR,	etc.)	zich	ve
rantwoordelijk	voelt	voor	

‘mijn	geval’.

•	 Handel	zaken	zo	vaak	mogelijk	telefonisch	af.	Het	bezoeken	

van	uw	werkplek	of	loket	is	voor	mij	een	hele	onderneming	en	

kost	me	de	energie	van	de	hele	dag.

•	 Bedenk	dat	ook	gehandicapt
e	aanvragers	een	leven	hebb

en.	

Plan	niet	zonder	overleg	een
	afspraak	in.	

•	 Denk	na	over	wat	u	zegt.	Als	gehandicapten	een	

aanvraag	indienen	dan	doen
	ze	dat	niet	om	“de	dief	van	

gemeenschapsgeld”	te	zijn.	Dergelijke	repliek	is	erg	kwetsend!



Werk

Dit hoofdstuk gaat niet alleen over werk, 
maar ook over wat kúnnen werken en 
werk hebben en verliezen betekend heeft 
voor mijn identiteit. Een weinig vrolijk 
hoofdstuk over veel verliezen en weinig 
terug krijgen. 

Natuurlijk moet je zelf iets van je leven 
maken, het positieve blijven zien, eruit 
halen wat erin zit, roeien met de riemen 
die je hebt. Ik weet het en probeer het 
ook. Maar als je steeds minder riemen 
hebt om mee te roeien en er steeds 
minder uit te halen valt. Wat dan? Voor 
mij was het een enorme worsteling. 



Gepromoveerd tot WIA

Toen ik de diagnose MS kreeg, werkte ik nog. 
Ik zat voor een aantal uren in de ziektewet, 
maar dat was precies het aantal uren van 
een project dat juist afgesloten was. Voor dat 
aantal uren bleef ik in de ziektewet, precies 
mijn WW uren. Na twee jaar moest ik 
gekeurd worden door een UWV arts voor de 
WIA. Nog steeds had ik voor die andere uren 
een baan, een baan die ik leuk en belangrijk 
vond.

Samen met mijn collega zou ik een 
proefschrift schrijven. Het zou geweldig 
worden, baanbrekend. We zouden de wereld 
veroveren. Het zou voor het eerst zijn dat een 
psychiater en een antropoloog in één boek 
hun gevecht zouden beslechten in woorden, 
in plaats van al bekvechtend over de rug van 
patiënten. Het mocht niet zo zijn.

Samen deden we jarenlang onderzoek onder 
allochtone, psychotische patiënten. We waren 

net begonnen met het schrijven van het boek 
toen hij ziek werd en kwam te overlijden. 
Verschrikkelijk. Een maand later werd ik ziek 
en kreeg de diagnose MS. Het was dankzij 
een fantastische, motiverende promotor en 
dankzij de heilzame, haast therapeutische, 
werking van het schrijven dat het boek er 
toch kwam en ik erop promoveerde.

De verdediging van het proefschrift is 
normaliter iets waar de promovendus 
jaren naar uitkijkt. Voor mij was het 
een survivaldag. Vooraf heb ik met de 
fysiotherapeut geoefend hoe ik lopend met 
twee krukken de zaal in zou komen, in plaats 
van in de rolstoel. Verdekt achter de katheder 
stond een barkruk, zodat het leek alsof ik de 
corona (de kring met wijze mannen en één 
vrouw) staand te woord zou staan. In de zaal 
zaten familieleden van mijn overleden collega. 
Maar deze beladen dag slaagde. Ik was doctor 
en had een fantastische receptie, waarop 

iedereen bevestigde dat het nu echt zou gaan 
beginnen. De wereld wachtte op mij en mijn 
werk.

De dag na mijn promotie werd ik gebeld door 
een haast juichende ambtenaar van het UWV. 
Ik was volledig en langdurig afgekeurd. Ik 
hoefde nooit meer te werken. Hij bracht het 
alsof ik de loterij had gewonnen. 

Ik was er helemaal stuk van. Ik was net één 
dag doctor en in plaats van me te waarderen 
om mijn capaciteiten als wetenschapper, werd 
ik gefeliciteerd met het feit dat ik de rest 
van mijn leven achter de geraniums mocht 
zitten. Ik was afgeschreven, niet meer nodig, 
mocht niet meer meespelen, uitgerangeerd, 
weggestreept, klaar. 

Mooi niet dus!



Waarom werken goed voor me is?

Wat was dat toch dat ik zo graag wilde 
werken? Wat maakte dat ik er elke dag weer 
met een goed gevoel vandaan kwam? Zo 
leuk waren mijn collega’s nu ook weer niet 
en mijn baas haalde vaak het slechtste in 
me naar boven. Waarom dacht ik dan toch 
dat werken goed voor me was? Volgens mij 
kwam dat doordat het me het gevoel gaf dat 
ik iets nuttigs deed voor de samenleving, dat 
ik erbij hoorde, erkenning kreeg. Werken gaf 
me energie. Ik kon mijn talenten gebruiken 
en werd daar bovendien ook nog eens voor 
gewaardeerd, zowel financieel als moreel.

Het leverde dus best wat op, voor mijzelf, 
mijn baas en iedereen. Toch zijn we met 
z’n allen jaren bang geweest. Het UWV, 
mijn werkgever, mijn leidinggevenden en ik 
waren bang dat ik ooit zou moeten stoppen. 
Het was juist deze angst waardoor ik eerder 
uit het arbeidsproces zou vallen. Ik mocht 
geen projecten meer leiden, waar ik vroeger 
nog voor geprezen werd, omdat de angst 
bestond dat ik opeens uit zou vallen.  
En wanneer ik inderdaad een keer ziek 
was, dan was dat de bevestiging. Als mijn 
collega’s ziek waren, ach dat kon gebeuren. 
Dat die ene collega steeds wekenlang ziek 

was, of thuisbleef om niets en die andere 
collega niet functioneerde en zich daarom 
steeds ziek meldde, dat was kennelijk geen 
reden tot paniek.

Hoe werkgevers hadden kunnen helpen om 
werk voor mij makkelijker te maken? Door 
niet zo krampachtig te blijven hangen in die 
angst. Het was natuurlijk fijn dat ze met me 
meedachten over hoe mijn werk uitvoerbaar 
te houden. Maar mijn werk aanpassen aan 
het slechtst denkbare scenario, betekende 
voor mij het einde van mijn loopbaan. 

Mijn MS werkte verlammend, niet alleen 
voor mij.



Identiteitsverlies

Vroeger was ik de mooie, slimme en snelle 
wetenschapper, die op de fiets naar de 
universiteit ging. Toen de gehandicapte die 
haar driewieler op het universiteitsterrein 
parkeerde, nu niemand meer. Ik kom er 
nooit meer. Ik ben niet meer aantrekkelijk, 
zie er niet meer slim uit, ben niet meer 
sportief en snel. Veel mensen doen hun best 
om mijn leven nog zin te geven. Daar ben ik 
blij mee, ik kan ook niet meer zonder ze. 

Paniek. Aan MS ga je niet dood, ik kan 
net zo oud worden als ieder ander. Dus wat 
moet ik dan al die jaren? Ik zal mijn werk 
kwijtraken en wat doe ik dan de hele dag? 
Niets? 

Ik werkte als wetenschapper in een 
academisch ziekenhuis. De onderzoeksgroep 
houdt zich bezig met (verslaafde) daklozen 
die gebruik maken van de maatschappelijke 
opvang, vrouwen in de vrouwenopvang, 
zwerfjongeren en (ex-)gevangenen. Wat mij 
betreft de meest interessante doelgroepen 
om mee te werken. We voerden niet alleen 
wetenschappelijk onderzoek uit, maar 
namen ook de kans waar om de zorg aan 
deze kwetsbare mensen te verbeteren. 

Door mijn MS kwam daar voor mij een 
einde aan. Daar baalde ik zo verschrikkelijk 
van! Dit is wat ik wilde doen, dit is wat ik 
kon doen. Nou ja, mentaal en intellectueel 
gezien dan. Fysiek kon ik er al langer niets 
meer van. Ik kon niet meer reizen, had 
geen energie meer, zag slecht, had veel pijn 
en kon me slechts korte tijd concentreren. 
Ik was nog geen 40 en het zat er al aan te 
komen. Een vervroegde uitdiensttreding. 
Niet te geloven dat ik me niet meer heerlijk 
kan verdiepen in een onderzoek, mijn 
tanden stuk kan bijten op een project en 
aansturing kan geven aan iets waar de 
cliënten nog lang plezier van zullen hebben.

Wat moet ik nu? Wat kan ik nog aan 
zinvolle daginvulling, zodat het ook nog 
zinvol voelt?



Mijn koffietafel

Mijn baan was ik kwijt. Voor mij een 
drama, voor mijn collega’s was het vooral 
een onvoorstelbare situatie. Steeds als er 
een afscheid van een collega was, dan ging 
iemand iets anders doen, of er ‘even tussenuit’. 
Nooit zoals ik; volledig afgekeurd, zonder 
uitzicht op herstel. De opgewekte collega’s 
wilden een afscheid voor me organiseren. Ik 
mocht zelf meedenken over een leuk afscheid. 
Onze leidinggevende wilde me een ‘waardig 
afscheid’ geven. Een afscheid dat ik overigens 
zelf moest bedenken. Nu zelf een waardig 
afscheid verzinnen? Hoe had ze dat gedacht, 
vieren in een eetcafé onder het genot van een 
hapje en een drankje dat ik weggestuurd ben? 
Ik was verdrietig en boos, hoewel ik wist dat 
zij hier niets aan kon doen. 

Opeens bedacht ik dat geen van mijn 
collega’s uit dezelfde streek komt als ik. Waar 
ik vandaan kom is het gebruikelijk om na een 
uitvaart een koffietafel te geven. Niet zomaar 
een koffietafel. Als iedereen in de plaatselijke 
kroeg aan lange tafels heeft plaatsgenomen, 
wordt er een kopje soep geserveerd, heldere 
groentesoep met ballen. Daarna komen de 

kroketten, het hoogtepunt van de koffietafel. 
Dan de broodjes, nog wat koffie en een 
borrel. De koffietafel zoals ik die ken en 
kan waarderen, heeft in het westen van het 
land, waar mijn collega’s vandaan komen, 
meestal een andere invulling (koffie en 
cake). Mijn collega’s herkennen in een lunch 
met groentesoep en kroketten vast geen 
koffietafel.

In plaats van ’s avonds naar 
een café te gaan, vroeg ik of 
we nog eens met z’n allen 
zouden kunnen lunchen. Dat 
werd met gejuich ontvangen, 
waarschijnlijk ook omdat mijn 
collega’s dan niet ook nog 
eens ’s avonds terug hoefden 
te komen voor een ‘afscheid’. 
De lunch zou op mijn verzoek 
plaatsvinden in onze eigen 
gezamenlijke lunchruimte, 
waar één lange tafel stond 
opgesteld. Vervolgens vroeg 
ik om groentesoep met 
gehaktballetjes en kroketten. 

Nog steeds vond iedereen het een leuk idee 
en er was ook opluchting dat ik op een leuke 
manier afscheid wilde nemen.

Dit voelde goed voor mij. Nog eenmaal met 
zijn allen praten over hoe leuk we het samen 
hadden. Daarna is het klaar. Een duidelijk 
afscheid van mijn leven als werknemer. Ik 
kreeg mijn eigen koffietafel.

Tips voor wie werk gaat verliezen
•	 Neem	de	signalen	dat	je	jouw	baan	gaat	verliezen	serieus	en	probeer	je	(psychisch)	voor	te	bereiden	op	wat	er	komen	gaat.	Wat	wil	en	kun	je	dan?
•	 Zoek	juridische	en	financiële	zaken	zo	goed	mogelijk	van	tevoren	uit.	Op	het	moment	zelf	ben	je	waarschijnlijk	te	ziek	en	onthand	om	dat	goed	te	doen.

•	 Het	is	fijn	als	je	een	aanspreekpunt	binnen	het	bedrijf	hebt,	om	je	mogelijkheden	door	te	spreken.
•	 Een	aanspreekpunt	vinden	bij	het	UWV	zou	ook	fijn	zijn,	maar	dat	is	mij	tot	nu	toe	niet	gelukt.
•	 Schakel	een	financieel	adviseur	in,	voor	advies	over	geld	en	invullen	van	de	belastingformulieren.



UWV

UWV frustraties

Ik was weliswaar door het UWV volledig 
afgekeurd voor arbeid, maar bleek toch 
nog bijna vijf  jaar in staat om -voor mij 
belangrijk-  werk te doen. Uiteraard moest 
ik deze verdiensten wel doorgeven aan het 
UWV. Dat deed ik ook altijd. Soms stuurde 
ik kopieën van één en hetzelfde loonstrookje 
naar maar liefst drie UWV-vestigingen.

Vroeger werkte ik minstens veertig uur in 
de week, toen 24 en daarna nog maximaal 
twintig per week. Middels een ingewikkelde 
en ondoorzichtige rekensom vulde het UWV 
mijn salaris aan. Dat zou naar verwachting 
van het UWV overigens niet lang duren. In 
een brief stelden zij dat mijn werkzaamheden 
‘zijn te beschouwen als boven krachten en 
van tijdelijke aard’. Vanuit het UWV in mijn 
woonplaats werd ik begeleid bij de keuring en 
het (her-)vinden van werk, in Arnhem is het 
UWV kantoor gevestigd dat de vorderingen 
int. Als ik een bezwaarschrift wil indienen, 

moet ik dat naar Groningen sturen. Mijn 
arbeidsgehandicaptenstatus aanvraag werd 
afgehandeld door het UWV kantoor in Den 
Bosch. Het betalen van mijn uitkering wordt 
door het UWV in Amsterdam gedaan, maar 
tot een jaar eerder was dat in Hengelo.

Na een korte ziekmelding kreeg ik van het 
UWV een brief waarin stond dat bij hen 
bekend was dat ik weer volledig hersteld 
was. Paniek, want natuurlijk was ik weer 
opgeknapt van mijn griepje, maar met MS is 
volledig beter ongeloofwaardig. Ik heb gebeld 
met het UWV, met de telefooncentrale. Zij 
hebben me weer ziek gemeld. Maar dat was 
de bedoeling niet, want dat griepje had ik 
echt niet meer en het bleek om een ‘standaard 
brief ’ te gaan, waar ik niet op had moeten 
reageren. Het UWV was in verwarring 
gebracht en stortte enkele duizenden 
euro’s als nabetaling. Dat was juist voor de 
jaarwisseling. Natuurlijk had ik daar geen 

recht op, maar doordat er een jaarwisseling 
tussen zat, moest ik dit bedrag plus belasting 
terug betalen. Dat ging om duizenden euro’s 
extra! Deze belasting zou ik het jaar daarop 
gewoon middels mijn belastingaangifte 
terugkrijgen. Dat zou dus pas een jaar later 
zijn. Ik heb gebeld met het UWV, bezwaar 
ingediend en kreeg daarop steeds weer 
botte en zelfs kwetsende reacties van de 
UWV ambtenaar. Ik heb de ombudsman 
ingeschakeld en een klacht ingediend. Ik 
kreeg van de ombudsman gelijk (zij hadden 
dit bij het UWV aangekaart) en van het 
UWV ook (“sorry”). Ondertussen moest ik 
nog steeds dit bedrag terug betalen. 

Ik zag op het nieuws dat iemand een 
stoeptegel bij een UWV kantoor naar binnen 
had gegooid. Dat zou ik ook zo graag willen 
doen, maar ik ben nogal moeilijk ter been en 
heb geen idee bij welk UWV ik zijn moet!



Voordelen halen bij het UWV

Volgens de website zullen ze je helpen 
met het vinden van een baan als je 
arbeidsgehandicapt bent. Daar heb ik 
nooit iets van gemerkt. Toen ik een nieuwe 
baan vond kreeg ik opeens de naam van 
de arbeidstraject begeleider. Ik hoorde 
dat de afdeling van deze arbeidstraject 
begeleider een bonus zou krijgen, per 
arbeidsgehandicapte die hij aan werk hielp. 
Tot wel zes duizend euro, maar dit is slechts 
een gerucht.

Wat ik zeker weet is dat in mijn geval geen 
enkele UWV medewerker zich heeft ingezet 
om mij opnieuw aan werk te helpen, zij 
geloofden er immers zelf nooit in. Hopeloos 
geval.

Mijn werkgevers vond ik zelf en ik denk 
nog steeds dat ik ben aangesteld om mijn 
kwaliteiten. Ik heb direct eerlijk verteld 
dat ik MS heb en volledig ben afgekeurd 
door het UWV en een zogenaamde 
arbeidsgehandicaptenstatus heb. Deze 
status brengt voor de werkgever best veel 
voordelen met zich mee.

Op de website van het UWV (www.uwv.nl) 
heb ik onderstaande lijst gevonden.

UWV voordelen voor de werkgever

• Loonkostensubsidie
• Proefplaatsing
• Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
• Korting op loonbelasting bij bijscholing
• Regelingen premiekorting bij in dienst 

nemen werknemer
• Vergoeding voorzieningen werkgever
• Jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch 

zieken en gehandicapten
• Jonggehandicaptenkorting (Wajong) 

verrekenen
• Minder loon betalen 
• Aanvullende uitkeringen Overheid en 

Onderwijs

Als je werknemer bent met een 
arbeidsgehandicaptenstatus of (deels) 
uitkering, dan kan jij of je werkgever 
hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen 
die ervoor zorgen dat je langer en beter kunt 
werken. Afhankelijk van de aanpassing/het 
hulpmiddel vraag jij zelf of je werkgever het 
aan. Jij vraagt, kort gezegd, alle aanpassingen 
aan die alleen jou betreffen en die je naar 
een nieuwe werkplek mee kunt nemen. Je 
werkgever vraagt alle niet-meeneembare 
aanpassingen aan die logischerwijs op die 
plaats blijven, ook als jij er niet meer werkt. 
Denk bij niet-meeneembare aanpassingen 
bijvoorbeeld aan een invalidentoilet, (trap-)
lift of airconditioning in één bepaalde ruimte. 

Wat ik aanvroeg bij het UWV (en kreeg)

• Spraakprogramma
• Hoog-laag bureau
• Slaapbank
• Driewieler 

Dat ik dit alles kreeg, en ook op tijd kreeg, 
was te danken aan het contact tussen mijn 
werkgever en een ambtenaar van het UWV, 
die zich hier hard voor maakte.



Driewieler

Door evenwicht en coördinatieproblemen 
viel ik steeds vaker van mijn fiets. Om niet 
onder een auto of vrachtwagen te vallen, 
fietste ik door het park. Het park heeft veel 
meer kuilen dan de openbare weg en dus viel 
ik nog vaker, meestal wel zacht in het gras. 

Na een aantal gesprekken mocht ik van het 
UWV kiezen tussen een driewieler en een 
scootmobiel als oplossing voor mijn woon-
werk verkeer. Een gemene keuze, want ik 
wilde eigenlijk geen van beide voorzieningen. 
Ik koos voor de driewieler want hierop was 
ik nog enigszins sportief, of in elk geval 
in beweging. Na een moeizame start heb 
ik nu een uitstekende relatie met mijn 
driewieler. Het heeft trapondersteuning en 
zo kan ik heel erg hard naar mijn werk of 
de stad fietsen. Het is mijn enige manier 
om zelfstandig een beetje mobiel te zijn, 
want door zichtproblemen is autorijden te 
gevaarlijk.

Maar nu ben ik mijn baan kwijt. Geen baan, 
geen fiets. Zoals het ook oorspronkelijk was 
afgesproken. Het UWV komt hem ophalen. 
Ik heb ‘mijn’ contactpersoon gesproken, 
maar er is geen discussie mogelijk. Ik mag 

hem niet houden en ook niet over kopen. 
Zij zullen overigens ook niemand anders 
met mijn fiets blij maken. Iedereen wil toch 
immers een nieuwe? De UWV ambtenaar 
raadt me aan om bij de gemeente een 
driewieler aan te vragen. Misschien willen 
zij dan deze fiets wel overnemen, maar het 
is veel waarschijnlijker dat er een nieuwe 
indicatiestelling volgt en een gloednieuwe 
fiets, en een verplichte eigen bijdrage. 

Een indicatiestelling betekent een pas 
afgestudeerd meisje van het CIZ over de 
vloer die een formulier invult en zegt dat ze 
het allemaal zo erg voor me vindt, zo leert 
de ervaring. Mijn oude vertrouwde fiets gaat 
waarschijnlijk naar een depot. 

Ik heb nog steeds niet de moed gehad om de 
gemeente te bellen.



Wat te doen, wat te laten

“Kun je dat echt niet?”

“Maar kun je dat echt niet?”. Ik weet het, het 
is moeilijk te begrijpen. Ook voor mezelf 
overigens. Ik kan niet traplopen. Als ik dat 
hard probeer, of als mensen me proberen 
te helpen, dan ontstaat er kortsluiting. 
Mijn benen schieten dan in een kramp, of 
doen helemaal niets meer en dan zak ik er 
doorheen.

Maar thuis, binnen het besloten kringetje 
van de gestoffeerde trap, kan ik wel 
traplopen. Daarentegen is er vòòr ons huis 
ook een trap die ik met de beste wil van de 
wereld niet op kom. Echt waar niet! Voor 
deze trap hebben we een traplift gekregen 
van de gemeente. 

Steeds duikt dit thema weer op. Meestal 
omdat mensen er niet bij hebben stilgestaan 
en het op dat moment erg pijnlijk is dat 
ik niet bij hen thuis kan komen of hun 

bruiloft niet mee kan vieren. “Kun je dat 
dan echt niet voor één keertje?” Om uit 
deze vervelende situatie te komen wordt er 
ter plekke een ludieke oplossing gezocht. 
Opgelucht wordt dan hard lachend 
geroepen: “We nemen je wel op de nek!”. 
Als ik dan weiger dan ben ik dus inderdaad 
diegene die het niet wil kunnen.

Ik doe het niet expres, wil zelf ook graag. 
Dat geldt ook voor “het is maar een klein 
stukje lopen”. Laat mij zelf bepalen of dat 
kleine stukje binnen de mogelijkheden valt. 
“En dan gaan we aansluitend uit eten” is 
voor mij een drama. Mijn energie voorraad 
is eerder op dan bij jullie, daar heb ik niets 
over te zeggen. 

Ik weet dat het moeilijk te begrijpen is, maar 
geloof me alsjeblieft op mijn woord als ik 
zeg dat ik dat niet kan.



Mijn vage kennissen

Het zijn de vage kennissen die denken 
dat ze recht hebben op inzage van je 
medisch dossier. Nou ja niet zo letterlijk, 
die onbeschoft doorvragen naar de details 
van je aandoening. Moet ik die kennis 
van mijn ouders vertellen dat ik met 
behulp van een katheter plas? Of ik wel of 
geen kinderen wil of kan krijgen? Of de 
seks nog prettig is? In een rolstoel zitten 
geeft kennelijk een vrijbrief om de meest 
intieme vragen te stellen.

Een andere groep mensen vertelt me over 
kennissen met dezelfde aandoening (de 
vriendin van de dochter van de buurvrouw 
van mijn zus heeft dat ook). Zij nemen je 
mee op een rondreis door het leven van 
die voor jou totaal onbekende persoon. 
Zelf kennen ze die persoon ook niet 
zo goed en vaak blijkt het om een heel 
andere aandoening te gaan. 

Collectanten

Ik ben vandaag gebeld door een mevrouw 
van Oxfam Novib. Ze vraagt vriendelijk 
waarom ik mijn donateurschap stop wil 
zetten. Omdat ik in de WIA terecht ben 
gekomen en nog ongeveer de helft van mijn 
inkomen heb. Wat ik heb? En zo begint een 
prettig gesprek met deze onbekende. Het 
gaat over mijn MS en ziekte en ongeluk in 
haar leven. Na een kwartier vraagt ze of ze 
mij een dikke knuffel mag geven, door de 
telefoon. Dat mag lieve mevrouw. Fijn, door 
dit gesprek voel ik me een beetje beter.

Een tijdje terug werd ik gebeld door het 
Aids fonds. Zelfde vraag, zelfde antwoord. 
Ik vertel er direct bij dat ik MS heb. Deze 
jongeman is even stil aan de andere kant van 
de telefoon. Als hij weer begint te praten 
denk ik echt dat ik tranen in zijn stem hoor. 
Huilt hij nu om mij? Het ontroert me dat 
anderen zo hoorbaar ontdaan zijn vanwege 
mijn ziekte.

Het is al jaren geleden dat ik werd gebeld 
door iemand van de stichting MS-anders. 

Of ik besef wat MS betekent voor patiënten 
en hun naasten? Ja heel goed, ik heb 
namelijk zelf MS. Ook deze mevrouw is 
aangedaan door het horen van de tegenslag 
in mijn leven. 

Het grappige aan deze telefoongesprekken 
is dat alle drie de bellers precies krijgen 
waar ze voor bellen, voortzetting van mijn 
donateurschap.

En dan zijn er nog de collectanten. 
Vrijwilligers die door weer en wind langs 
de huizen gaan. Om bij onze voordeur te 
komen, moeten ze eerst via een trap door de 
voortuin omhoog. Onder aan deze trap staat 
een plateaulift. Een groot, lomp ding, daar 
kan niemand omheen. Het lijkt haast uit te 
schreeuwen ‘hier woont een invalide!’.

En wat doen de collectanten? Ze slaan ons 
huis over!



“Valt wel mee”

Mensen vragen hoe het met me gaat. Als ik 
dan niet meteen zeg “goed”, komt de vraag 
wat er niet zo goed gaat. Dat is vaak een 
hele waslijst. In eerste instantie proberen ze 
mij gerust te stellen, hoop te geven. Maar bij 
iemand met MS is dat wat lastig omdat MS 
niet over gaat en zelfs verergert. 

En dan komen ze, die opmerkingen waarbij 
ik me elk moment beroerder voel.  
“Want als ik iets kan doen …”  
“Ik vind het zo erg.”  
“Ik zou het zo graag even van je over willen 
nemen.”  
“Ik zou het voor je terug willen draaien, maar 
dat kan natuurlijk niet.” 

Ik hoor het mezelf geruststellend zeggen, 
belachelijk gewoon. Ik, die zegt: “het valt 
wel mee joh” tegen bekenden en niet zo 
bekenden, tegen familie en tegen collega’s, 
buren en belangstellenden.

Er zijn ook mensen die mij vol afgrijzen 
vertellen wat ik nu allemaal niet meer kan en 
misschien wel nooit meer zal kunnen “en dat 
deed je altijd zo graag”. Mensen die vertellen 
dat ze nog iemand kennen met MS en wat 
die allemaal niet meer kan. “Jeetje, jij zult 
toch niet ook bedlegerig worden?”

Tenslotte altijd de vraag “Wat nu? Kunnen ze 
dan echt niets meer voor je doen?”. Dan is het 
punt bereikt waarop ik genoeg heb van dit 
gesprek en mezelf de ander hoor opbeuren. 
“Ja ik deed het zo graag, het is en blijft een 
fijne herinnering.” “Joh, ze vinden vast wel 
wat, de wetenschap gaat zo snel.” “Nee, je 
hoeft niet te komen helpen. Ik heb immers 
de hele dag niets anders omhanden dat die 
huishoudelijke rotklusjes, haha.” 

“Het valt allemaal wel mee…”



Albert

Boodschappen doen is een drama aan het 
worden. Ik kan ze niet meer zelf halen, zou niet 
eens weten hoe ik in een winkel moet komen. 
Een scootmobiel heb ik niet en mijn driewieler 
moet buiten blijven. De afstand in de winkel 
is veel te groot, zover kan ik niet lopen. In een 
rolstoel is ook geen optie want ook dan heb ik 
vervoersproblemen naar de winkel toe en hoe 
moet ik dan mijn spullen vasthouden?

De boodschappen laten doen door iemand 
anders is wel erg lief aangeboden, maar geeft 
me vaak een gefrustreerd ‘net niet’ gevoel. 
Dat is het verkeerde merk kattenbakkorrels, 
die vegaburgers bedoelde ik niet en waarom 
heb je dat beleg met bonus-aanbieding niet 
meegenomen?

Afgelopen week viel een brief in de bus met 
het aanbod om een keer gratis gebruik te 
maken van de bezorgservice van AH. Wat een 
briljant idee. Jeetje, dat ik daar niet eerder op 
gekomen ben. Ik vond het zo duur, maar zie 
nu op de site dat het ook goedkoper kan. Wat 
handig dat ik mijn boodschappenlijstje kan 
veranderen tot de avond voordat Albert het 
komt brengen. De aanbiedingen zijn ook in 
de webshop geldig en hier kan ik zelf de juiste 
vegaburgers aankruisen.

Vanavond komt Albert het brengen. Ik hoop 
maar dat er geen nare ‘onvoorziene’ kosten 
aan verbonden zijn. Precies op tijd staat een 
jongeman aan de deur. Ik wil uitleggen dat 
ik de kratten niet aan kan pakken, maar hij 
vraagt simpelweg naar de keuken.  
“Eh, daar.”  
Hij brengt de boodschappen naar binnen en 
legt uit hoe het in z’n werk gaat. Ik ga zitten 
in de keuken en zet de boel in de kast. Alles 
klopt, geen extra kosten, de versprodukten 
zijn vers en alles was kennelijk voorradig.  
Er zit zelfs een gratis ijsje bij. 

De ideale oplossing, zo lijkt het. Maar wat 
houdt me dan tegen om volgende week weer 
gebruik te maken van Albert? 
Antwoord? Het gevoel dat ik er een beetje bij 
ben, mee mag doen. Als ik mijn winkelende 
vriend bel, dat hij me vertelt dat hij nog op de 
groenteafdeling staat. Dat we dan overleggen 
of we de paksoi uit de aanbieding willen en wat 
hij dan verder mee moet nemen. Ik vraag hem 
om bij de douche producten even te ruiken of 
Dove echt zo lekker is. Die beleving mis ik bij 
Albert en daarom gaat de voorkeur nog steeds 
uit naar mijn eigen vriend.



“Laten we er maar om lachen…”

Wanneer mensen horen of zien dat ik een 
ziekte of handicap heb, dan reageren ze 
daar verbaal op. Soms nogal lullig en vaak 
onbenullig. Het is niet waarschijnlijk dat ze 
het zo ook bedoelen, maar het komt er wel 
zo uit. Soms is het niet de opmerking, maar 
de situatie die het ongemakkelijk maakt.

Voor mijn werk had ik een vergaderafspraak 
bij een ministerie. In de lift trof ik een man 
die een blik op mijn krukken wierp en 
zei: “zo, op wintersport geweest?”. Ik: “nee, 
MS”. Hij schrok zichtbaar en hield verder 
zijn mond. Even later, aangekomen in de 
vergaderzaal, bleek deze man de medisch 
deskundige van het project te zijn. Hij 
ontweek mijn blik en heeft me er niet meer 
over aangesproken. Dat had hij misschien 
beter wel kunnen doen, om het ongemak bij 
ons beiden weg te halen. 

Ik heb een lijstje gemaakt van de meest 
vervelende opmerkingen. Deze opmerkingen 
zijn om twee redenen zo vervelend. Ten 
eerste weet ik niet hoe ik erop moet reageren, 
wat ik moet zeggen en bovendien worden 
ze gemaakt door vage kennissen. Van goede 
vrienden kan ik veel opmerkingen verdragen 

en kan ik er zelfs hartelijk om lachen, 
maar van vage kennissen is een dergelijke 
opmerking toch anders. 

Op drie van de meest vervelende 
opmerkingen die mensen maken staat: 
“Mijn buurvrouw heeft (moeilijk woord) en 
dat is nog veel erger!”. Ik vind het heus rot 
dat de buurvrouw een ernstige ziekte heeft, 
maar wat verwacht je nu van mij?

Op twee staat: “Maar gelukkig kun je nog 
lopen”. Dat lopen kan ook ingevuld worden 
door andere activiteiten (typen, zitten, 
lachen, etc.). 

Ik trek me best wat aan van wat mensen over 
me zeggen. Daarom probeer ik meestal de 
ernst van situaties te verzachten door er bij 
te glimlachen, of mijn krukken en rolstoel 
leuk aan te kleden. Op één staat de reactie 
hierop: “Ja, laten we er maar om lachen, hè?”. 



Eigenlijk zou ik een onderzoekje moeten 
verrichten onder mensen met een ernstige 
ziekte, chronische ziekte of ernstige handicap. 
Wat is het ergste dat mensen gezegd hebben 
toen je zei dat je dit hebt? 

Ook zonder zo’n onderzoekje is mijn top 
tien voortgekomen uit een lange lijst van 
uitspraken waaruit ik heb moeten kiezen. 
De volgorde van dit lijstje verandert ook 
nogal eens in mijn hoofd. Momenteel vind 
ik uitspraak 8 en 10 bijzonder fout. Maar 
nummer één staat al heel erg lang op één.

De leuke opmerkingen komen van kinderen. 
Zij hebben geen achterliggend doel, geen 
bijdehante gedachte of hardnekkig 
vooroordeel. Het heeft bijna altijd te maken 
met iets concreets, meestal mijn rolstoel. 

Top 10 foute opmerkingen

1. “Jaha,	laten	we	er	maar	om	lachen.”

2. “Maar	gelukkig	kun	je	nog	…”	(praten,	lachen,	

ademen,	…)

3. “Mijn	buurvrouw	heeft	…,	dat	is	nog	veel	erger.”

4. “Als	je	dit	niet	wil	drinken	(oceaandrab),	wil	je	

misschien	niet	echt	beter	worden?”

5. “Je	moet	er	maar	het	beste	van	maken.”

6. “Wil	zij	ook	koffie?”	Aan	mijn	vriend	die	achter	

mijn	rolstoel	staat.

7. “Maar	Ria	heeft	ook	MS	en	zij	kan	dat	wel.	Maar	

ja,	zij	vecht	er	ook	echt	tegen.”

8. “Heb	je	het	al	geaccepteerd?	Ja,	want	dat	is	

belangrijk.”

9. “Je	moet	maar	positief	blijven	denken.”

10. “Goed	naar	je	lichaam	luisteren,	hè?”

Top 5 leuke opmerkingen
1. “Kijk	mama,	een	meneer	op	een	

skippybal!”	Wijzend	naar	het	
icoontje	op	een	invalidentoilet.

2. Ben	jij	misschien	heel	erg	moe?”	
Knikkend	naar	mijn	rolstoel.

3. “Maar	behalve	je	ziekte	ben	je	
perfect,	hoor.”

4. “Als	je	weer	thuis	bent	uit	het	
ziekenhuis,	dan	maak	ik	dit	ook	
allemaal	voor	jou.”	Een	6-jarige	
over	elektrisch	bed,	bijzettafeltje	
en	hangende	TV.

5. “Kijk	mama.	Zij	fietst	ook	nog	op	
een	driewieler!”



Het vervelende is dat ook het lijstje van mijn 
eigen stomme en kwetsende opmerkingen 
al direct langer is dan tien! Ook hierbij 
geldt dat niet per definitie de opmerkingen 
zelf fout, kwetsend of lomp zijn, maar de 
manier waarop ik ze zeg. Snauwerig, bitchy. 
De opmerkingen zijn meestal een even 
machteloze als onhandige reactie op iets 
wat een ander zegt.

Mijn ergste opmerkingen navragen bij 
naasten levert ook een tamelijk schokkend 
resultaat op. Confronterend is dat direct 
begrepen wordt waar ik op doel en er 
vervolgens meteen opgesomd wordt welke 
opmerkingen echt niet door de beugel 
kunnen.

Sorry!

Mijn eigen foute opmerkingen
1. “Beter	worden?	Ik	word	nooit	meer	beter!”
2. “Ik	wil	niemand	zien.”
3. “Natuurlijk	kan	ik	dat	niet,	wat	denk	je	zelf?”
4. “Ik	wil	niet	dat	je	me	komt	helpen.”
5. “Inderdaad,	je	hebt	geen	idee	hoe	het	is.”
6. “Ideeën	voor	hobby	of	werk?	Ik	kan	nooit	meer	werken.”

7. “Wees	blij	dat	jij	dat	nog	kunt.”
8. “Hoezo,	fijn	dat	ik	weer	beter	kan	zien?	Blij?	Mijn	arm,	benen	en	blaas	doen	het	niet	meer!”
9. “Dankbaar	dat	ik	nog	kan	zien?	Ben	jij	elke	dag	dankbaar	dat	je	nog	kunt	zien?”
10. “Mooie	bloemen	gekregen?	Wat	heb	ik	daar	nou	aan?”



Heb ik ook

Soms zeggen mensen iets om me gerust te 
stellen. Of misschien zeggen ze dit om de 
aandacht weer op zichzelf te richten en niets 
steeds op mijn ziekteverhalen. Ze zeggen 
dan: “och, dat heb ik ook altijd” of “dat kan 
ik ook niet hoor” of “ik ben ook altijd zo 
moe”.

Ik raak in de war van deze opmerkingen. 
“Dat is niet hetzelfde!”, wil ik steeds roepen, 
maar bedenk me dat ze dat toch echt wel 
weten. Natuurlijk is het niet hetzelfde als 
hun arm bij het wakker worden even ‘slaapt’, 
omdat ze erop lagen. Zij weten toch ook 
wel dat hun verminderde zicht aan één oog 
(waardoor ze een nieuwe bril mogen laten 
aanmeten) niet hetzelfde is als mijn beeld 
dat dubbel en wazig is en continu beweegt? 
Als zij kramp in hun benen hebben na 
intensief gesport te hebben, is dat toch niet 
te vergelijken met mijn spasmes? Dat zullen 
ze toch niet serieus denken?

Deze opmerkingen frustreren me. Ik ga 
er vaak tegenin en probeer uit te leggen 
dat wat zij hebben vervelend is, maar niet 
hetzelfde als wat ik zojuist bedoelde. Op 
dit moment hoor ik mezelf overdrijven. Dat 

is niet nodig, maar ik wil zo graag dat zij 
begrijpen hoe deze werkelijkheid voor mij 
is. Een werkelijkheid, met klachten die 
constant aanwezig zijn. Ik hoef daar niets 
voor te doen, niet ‘fout’ te liggen, te sporten 
of teveel te drinken.

Daarom hoop ik dat ze dit zeggen om mij 
gerust te stellen. Ik ben niet afwijkend, zij 
hebben dit ook. Wel eens. 



Wat je dan wel moet doen? Wanneer is het 
dan wel goed? Dat heeft alles te maken met 
‘normaal doen’, de oorspronkelijke relatie 
zoveel mogelijk handhaven. Doen zoals je 
vroeger ook gedaan zou hebben. Niet door 
mijn MS te ontkennen, maar MS is niet alles. 
Praat niet alleen maar over MS. Laat de rest 
van de wereld ook aan me horen en zien.

Soms hebben mensen heus de liefste 
bedoelingen, maar pakt dat niet helemaal 
goed uit, of heb je er niet zoveel aan. Zo zei 
iemand na landelijke verkiezingen: “Ik heb 
op Job Cohen gestemd. Zijn vrouw heeft ook 
MS”.

Tijdens een prednisonkuur ruik ik alles erg 
sterk en daar word ik misselijk van. Toen een 
vriendin met een mooi, maar sterk geurend, 
boeket bloemen op bezoek kwam, moest ik 
overgeven.

Doe normaal!
•	 Als	ik	eerlijk	vertel	hoe	beroerd	het	op	het	moment	gaat,	reageer	dan	simpel	met	een	‘goh,	wat	balen	zeg,	sterkte’.	Kom	dan	niet	met	oplossingen	of	briljante	tips.
•	 Wees	de	link	naar	de	wereld.	Praat	niet	alleen	over	hoe	het	mijn	mijn	MS	gaat,	maar	vooral	over	hoe	het	gaat	bij	de	muziekvereniging,	de	verbouwing	van	de	supermarkt	en	alle	andere	dingen	die	mogelijkerwijze	uit	beeld	dreigen	te	raken.
•	 Respecteer	mijn	autonomie.	Het	is	fijn	als	je	wil	helpen,	maar	nog	fijner	als	ik	het	daarin	voor	het	zeggen	heb.	
•	 Hou	het	praktisch.	Doe	een	concreet	voorstel	voor	hulp	met	praktische	klussen	(vind	je	het	fijn	als	ik	een	keer	voor	je	kom	koken?).
•	 Hou	het	persoonlijk	(een	luisterboek	toen	ik	niet	kon	zien,	dropjes	omdat	ik	niet	zo	van	fruit	hou).
•	 Bied	aan	met	me	op	stap	te	gaan.	Thee	drinken	in	de	stad,	lunchen,	stukje	rolstoel	duwen	bij	mooi	weer.	Het	is	fijn	om	er	even	uit	te	zijn.

Hoe het niet moet

•	 “Natuurlijk	kom	ik	je	helpen,	maar	dan	neem	ik	wel	

de	kinderen	mee	(drie!),	die	hebben	vrij.”

•	 “Maar	niet	deze	week,	het	is	zo’n	hectische	week,	

maar	anders	natuurlijk	graag.”

•	 “Maar	dan	moet	je	wel	zelf	even	bellen.”		

(om	het	nog	een	keer	te	vragen)

•	 “Maar	niet	van	die	rotkarweitjes,	ach	ik	heb	zo’n	

hekel	aan:	de	was,	zemen,	de	badkamer	of	toiletten	

schoonmaken	en	stofzuigen.”

•	 Biedt	niet	alleen	voor	de	ker
st	aan	een	boodschapje	

voor	me	te	doen.	Het	klinkt	goed	aan	jouw	

kersttafel,	maar	boodschappen	heb	ik	elk
e	week	

nodig.

•	 Als	ik	je	vraag	iets	juist	niet	te
	doen	(zoals	dat	ene	

kastje	schoonmaken),	doe	het	dan	ook	niet.



Professionals en fijne acties
•	 MS	poli,	een	verpleegkundige	die	al	een	hele	tijd	met	me	meeloopt,	-denkt,	overzicht	houdt,	mijn	dossier	op	orde	houdt,	de	verschillende	specialisten	scherp	houdt,	afspraken	inplant	en	BEREIKBAAR	is.
•	 Een	psychiater	in	opleiding	die	stage	loopt	op	de	afdeling	neurologie	en	steeds	even	de	tijd	neemt	om	met	me	te	praten	over	ziekte	en	gezondheid	en	zelfs	een	doosje	bonbons	meeneemt	op	zijn	laatste	werkdag.
•	 Ergotherapeut	die	helpt	met	de	aanvraag	van	spullen	die	ik	nodig	heb,	met	de	juiste	papieren	en	zelf	zorgt	voor	het	benodigde	briefje	van	de	dokter.
•	 De	bouwdeskundige	van	de	gemeente	die	de	bouw	van	mijn	lift	begeleidt	en	de	problemen	die	zich	aandoen	direct	komt	oplossen.

•	 Huisarts	die	na	zoveelste	brief	van	een	specialist	bij	me	thuis	langs	komt	om	te	horen	hoe	het	met	me	gaat.
•	 Meneer	van	de	thuiszorg	die	op	bezoek	komt	en	me	rustig	belooft	dat	ze	niets	zullen	doen	wat	ik	niet	wil.
•	 Mijn	voormalige	werkgever,	die	mensen	in	dienst	heeft	die	alleen	belast	zijn	met	het	begeleiden	van	zieke	werknemers	en	het	onderhouden	van	contact	met	het	UWV.	
•	 Actieve	dienst	met	bedrijfsarts	en	arbo-medewerkers	die	praktische	zaken	voor	me	regelen.

Tijdens mijn ziekenhuisbezoekjes of 

aanvraag van hulpmiddelen was niet alles 

kommer en kwel. Sommige professionals 

geven het prettige gevoel dat zij precies 

begrijpen wat ik nodig heb.



Hobby’s 
en andere leuke dingen

Over hobby’s valt natuurlijk veel te 
zeggen. Vooral dat je er zoveel plezier aan 
kunt beleven. Dat is ook zo, maar in geval 
van MS staan hobby’s soms symbool voor 
verlies. Ze benadrukken wat je niet meer 
kunt en nemen daardoor alle plezier weg.

Ik tekende erg graag, had er ook de 
spullen voor, zoals een mooie tekentafel 
en krijtjes. Door de MS is mijn fijne 
motoriek erg achteruit gegaan en trillen 
mijn handen ook steeds meer. Hierdoor 
kan ik niet meer tekenen. Als ik het dan 
toch probeer (want ik deed het altijd zo 
graag), dan lukt het niet. Het lijkt nergens 
naar. En de lol is er vanaf.



Muziek

Ook muziek maken is zo’n hobby die ik 
moest laten schieten. Ik heb ruim 26 jaar in 
de fanfare meegespeeld. Eerst twaalf jaar 
trompet, daarna hoorn. 

Ik voel de helft van mijn gezicht niet, 
waardoor ik lucht langs mijn mondstuk 
blaas, in plaats van er in. Ik kan mijn vingers 
vaak niet op tijd aansturen, waardoor ik 
de ventielen te laat indruk of loslaat. Ik zie 
steeds slechter, waardoor ik mijn partij niet 
goed kan lezen. Mijn ademsteun is helemaal 
ellendig slecht, ik heb alle energie nodig om 
mijn romp overeind te houden.

Het meest geweldig vond ik altijd de 
repetities voor een concertconcours, of een 
mooi concert. Tijdens de repetities werd er 
soms zo geweldig mooi muziek gemaakt. En 
ik zat er dan midden in, maakte deel uit van 
deze prachtige uitvoering. We voelden dan 
allemaal op hetzelfde moment dat we iets 
bijzonders maakten.

Mijn muziekinstrument was eigendom van 
het orkest en we repeteerden in een eigen 
verenigingsgebouw. Dat repeteren moest 
ik in een rolstoel doen, omdat mijn benen 

daarna dienst weigerden en pijn deden. Die 
pijn was overigens niet het ergste, wel dat ik 
mijn grootste hobby niet meer kon uitvoeren. 
Als ik heel veel zou oefenen, zelfs dan zou ik 
nooit meer het niveau halen dat ik had. De 
kracht was er uit, het lukte niet meer.

‘Nog één concert en dan zal ik mijn hoorn 
inleveren’, dacht ik nog. Maar ik kreeg 
opnieuw een hernia en kon per direct geen 
hoorn meer spelen. Einde van dit liedje.



Duiken

Jarenlang heb ik, samen met mijn vriend, in 
Nederland gedoken. Jawel, in Nederland. 
Inderdaad is het water hier minder helder; 
groen zeg maar. De temperatuur is een stuk 
minder aangenaam dan in tropische wateren 
en de vissen zijn minder kleurig. Maar in 
Nederland zie je onder water de seizoenen 
voorbij trekken, verrassende diertjes 
en bovenal: het is makkelijk bereisbaar. 
Het fijnste van het duiken zelf is het 
ontspannende gevoel van gewichtloosheid. 

Nadat we in Nederland duikcertificaten 
hadden gehaald, hebben we de uitrusting 
aangeschaft. Naast een duikvest en natuurlijk 
een ‘automaat’ (waardoor je ademt), is het pak 
een belangrijk onderdeel van de uitrusting. 
We kochten een acht mm dik neopreen 
duikpak. Hoewel het een zogenaamd natpak 
is, was het warm genoeg om zelfs met kerst 
in Nederland te duiken, zo bleek. Het pak 
aantrekken was altijd een enorme uitdaging, 
uittrekken trouwens ook. Het zit erg strak en 
er zitten ook nog eens ‘seals’ bij de polsen en 
enkels. 

Nadat ik MS kreeg heb ik nog maar één 
keer gedoken. Dat was geen succes. Het pak 
aantrekken was hilarisch, lukte alleen met 

hulp van omstanders. Naar het water lopen 
met de fles op mijn rug ging niet. Na een 
zenuwachtige duik, kon ik helemaal niet 
meer lopen en heb ik de duikbril van mijn 
vriend laten vallen en laten wegdrijven, terwijl 
hij mijn fles op het droge zette. Dezelfde 
week werd ik gebeld door mijn revalidatiearts 
die tot mijn grote teleurstelling zei dat ik niet 
meer mocht duiken. Duiken zou een schub 
kunnen opwekken en de symptomen van de 

‘duikziekte’ zijn niet te onderscheiden van 
MS-symptomen.

Dat ik nu zo vaak aan duiken denk komt 
vooral doordat ik de huid van mijn benen niet 
meer voel. Als er iets tegenaan komt voelt dat 
precies alsof ik mijn duikpak aan heb. 

Grappig hoe zo’n beperking een prettige 
associatie met zich meebrengt. 



Poezen

Het gaat niet goed met me. Ik ben dagelijks 
vooral bezig met overleven en daar voel ik 
me helemaal niet goed bij. Ik voel me ziek 
en ook gefrustreerd. Ik wil werken en me 
nuttig voelen, een rol hebben. Doordat mijn 
hersenstam erg beschadigd is geraakt kan dat 
niet. Nu niet en misschien wel nooit meer. 
De hele dag zwiept alles wat ik zie mee met 
mijn beweging, alsof ik volslagen dronken 
ben. Ook zie ik alles een beetje bewegen als 
ik stil zit en zie ik dubbel. Door dat dronken 
gevoel val ik nogal eens om. Dit tezamen 
maakt werken onmogelijk.

Gelukkig kan ik elke dag weer rekenen op 
de support van mijn poezen. Aandachtig 
luisteren zij naar mijn verhaal. Geduldig 
leg ik uit waarom het niet goed met me 
gaat. Ik heb geen schubs, mijn MS komt 
niet meer in aanvallen maar gaat geleidelijk 
achteruit. Ik heb pijn, kan slecht lopen en 
heb zelfs problemen met slikken. Dit alles 
door een stom litteken bij mijn hersenstam. 
Ik vertel de luisterende poes wat mijn hoop 
en verwachtingen zijn en hoe ik me gesteund 
voel door haar stille aandacht. 

Ik heb twee poezen, zusjes. Ze zijn vier 
jaar oud en beide vlekkerig bruin met wit 
gekleurd zoals zoveel stamboomloze poezen. 
Ik probeer te zien welke poes vandaag zo 
geduldig en lief naar me luistert. Ik houd 

mijn hoofd stil en kijk iets naar rechts, zodat 
ik minder dubbel zie. Welke poes is het? Het 
is geen poes, ik ben al een hele poos aan het 
praten tegen een paar schoenen!



Ziektewinst is...

Alleen maar ellende door de MS, dat kon 
toch gewoon niet waar zijn. Er móet een 
andere kant zijn. Dingen die juist wel goed 
gaan of leuk zijn doordat ik MS heb. 

Ziektewinst noemen mijn vriend en ik dat. 
Onze eerste pogingen om ziektewinst te 
vinden waren klungelig, maar wel opbeurend. 
Zaken en gebeurtenissen die eigenlijk verlies 
weergaven, wisten we om te buigen tot 
winst. Ontbijt op bed in een ziekenhuis, een 
invalidenparkeerkaart, vooraan of op een 
verhoging mogen zitten tijdens een concert, 
een slaapbank op kantoor.

We leerden bij en zijn steeds beter geworden 
in het vinden van ziektewinst en ook in 
het genieten van wat deze ziektewinst ons 
oplevert. Op een doordeweekse werkdag 
in de tuin zitten en zien hoe alles bloeit 
en hoe de poes een overvliegende libel net 
niet vangt. Mooie bloemen en lieve kaarten 
ontvangen. Een kruk krijgen om op te zitten 
tijdens een staande receptie. Je niet hoeven 
verantwoorden voor zaken die erg lijken op 
‘geen zin’.

Het schijnt dat we onbewust de keuzes die 
we maken en de dingen die ons overkomen 
in een positief daglicht stellen. Volgens 
psychologen is dat gezond en mensen eigen. 
Het bewust zoeken naar ziektewinst levert 
veel op, het maakt me blij. Mijn All-Stars 
gympen blijven bijvoorbeeld veel langer mooi 
dan die van vriendinnen en in het buitenland 
heb ik korting op vrijwel alle attracties, 
dankzij mijn rolstoel.

Natuurlijk wordt ziektewinst vrijwel altijd 
voorafgegaan door verlies, maar het bewust 
alle voordeeltjes van je ziekte ervaren en in 
gedachten doornemen is zeker de moeite 
waard!



Ziektewinst op vakantie

•	 In	de	Eurostar	(Londen)	is	de	rolstoelplaats	in	

de	eerste	klas,	top!	Bij	binnenkomst	rode	wijn	of	

champagne,	daarna	lekker	eten.	

•	 Later	blijken	de	rolstoelplekken	in	de	Thalys	ook	

uitstekend,	inclusief	eten	en	drinken.

•	 In	het	buitenland	wordt	over	het	algemeen	

aardiger	gedaan	als	je	in	een	rolstoel	zit,	of	slecht	

ter	been	bent.	Mensen	stoppen	voor	je,	laten	je	

voorgaan	in	de	rij,	zetten	een	stoel	voor	je	neer	

midden	in	hun	winkeltje,	vragen	of	je	iets	extra’s	

nodig	hebt	en	soms	werden	zelfs	hele	terrasjes	

verbouwd	om	mij	er	met	rolstoel	bij	te	laten.	Zelfs	

in	Parijs.

•	 Financieel	is	er	ook	winst	te	behalen	met	rolstoel.	

Soms	is	de	entree	gratis,	of	voor	speciaal	tarief.	

Vaak	is	de	toegang	voor	‘de	begeleider’	gratis.

•	 In	Venetie	kregen	we	sleuteltjes	voor	de	
plateauliften	die	een	aantal	bruggetjes	
oversteekbaar	maken	voor	rolstoelers.	Oké,	veel	

van	die	liften	deden	het	niet,	maar	alleen	al	het	

idee	dat	hieraan	gedacht	was	en	dat	we	spontaan,	

zonder	enige	borg	of	iets	dergelijks	die	sleutels	

meekregen	voelde	fijn.



Dansende rolstoel

Soms heb ik dus ziektewinst, niet zo 
vaak, maar soms. Zonder MS had ik nooit 
meegemaakt hoe het is om in een rolstoel 
een concert mee te maken van een rockband 
in een vrij kleine zaal en met een vrij grote 
geluidsversterker. Een aanrader!

Vanaf het moment dat de band begint te 
spelen is het al helemaal goed. Ze stuiteren 
zowat het podium af. Hun energie is bijna 
fysiek voelbaar, heerlijk. De mensen die voor 
me staan zijn erg sociaal en, ondanks dat 
het een relatief kleine zaal is voor de paar 
honderd mensen die er zijn, proberen ze 
allemaal zo te gaan staan dat ik zicht houd 
op het podium.

We zijn vrij vroeg in de zaal en vrienden, 
routiniers in concertbezoeken, hebben de 
beste plek voor ons uitgezocht. Een beetje 
aan de zijkant voor het podium. Direct voor 
de enorme luidsprekers, die bijna tot aan het 
hoge plafond reiken. Mijn vriend komt terug 

van de bar met wat biertjes en heeft daar 
tegelijk ook oordopjes in een grappig tubetje 
gekregen, als sleutelhanger te gebruiken.

Dan gaat de band los en wordt duidelijk dat 
die oordopjes geen grappige gadgets zijn. 
Ze blijken broodnodig om het gehoor te 
beschermen. En onverwacht is daar opeens 
mijn ziektewinst. Mijn rolstoel begint te 
resoneren op de muziek. De basgitaar wordt 
voelbaar, horen en zien vergaan, ik zit er 
helemaal in.  
Dit voelt goed, mijn rolstoel danst!



Afsluiting

Controle

Op de middelbare school al wilde ik de 
controle. De controle over mijn leven. Werken 
leek me heerlijk, zelf bepalen of je vandaag 
misschien een ‘snipperdag’ op zou nemen. 
Gewoon op een doordeweekse dag vrij, terwijl 
iedereen moest werken en ik naar school 
moest. Mijn ouders probeerden me te vertellen 
dat werken ook zijn nadelen had, maar daar 
was ik ongevoelig voor.

Het ging al veel beter toen ik kon gaan 
studeren. Ik mocht interessante vakken kiezen 
en soms zelfs gewoon een dagje spijbelen. 
Toen werd daar nog niet zo op gelet. Een 
heerlijke tijd, maar het werd nog beter toen 

ik ging werken en echt een leuke baan vond. 
Zo’n baan waarbij je jezelf soms even heel 
bewust afvraagt of je hier echt voor betaald 
wordt?

In 2005 werd bij mij MS geconstateerd. In 
eerste instantie leek dat geen ramp, maar 
binnen een paar jaar bleek dat MS een ziekte 
van machteloosheid is. Dat verlies van controle 
betrof in eerste instantie fysieke achteruitgang, 
al snel daarna werkte dit door op andere 
levensgebieden, zoals mijn werk. Gelukkig 
kon ik wat minder gaan werken en kon zo het 
controleverlies compenseren. Toen MS steeds 
vaker toesloeg, gaf mijn werkgever aan niet te 

kunnen bouwen op iemand die steeds uitvalt. 
Ook werkgevers willen controle.

Ik raakte mijn baan kwijt en werd volledig 
afgekeurd door het UWV. Op beide zaken 
had ik geen invloed. Ik hoefde nooit meer naar 
school, universiteit of te gaan werken. Huh? 
Maar elke dag vrij is ook niet leuk. Het was 
een lastige zoektocht naar leuke bezigheden 
en een daginvulling waar geen baas zich mee 
bemoeit. Het is me gelukt, ik ga schrijven. Ik 
heb de controle hervonden en mag van mezelf 
zelfs af en toe een snipperdag nemen.



Dit boek gaat over mijn leven met mijn 
MS. Wat ik heb meegemaakt en hoe ik 
dit ervaren heb. Het hoeft zeker niet te 
gelden voor de MS van een ander, of de 
omgang hiermee. Het is geen blauwdruk. 

De tips voor patiënten gaan allemaal 
over hetzelfde: laat je goed informeren! 
Over therapeuten en therapieën. Laat je 
informeren over wat je kunt verwachten 
en over wat van jou verwacht wordt.  
Over werking en bijwerking, inzet en 
opbrengst. 

Wanneer je goed geïnformeerd een 
traject ingaat, dan is de kans op een 
goede afloop veel groter!
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