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“Het is overweldigend te
zien dat zoveel mensen
op de been komen voor
een MS-vrije wereld”
Thomas Sanders, mede-oprichter MoveS

DJ Julian Jordan

RONDOM
Voorwoord

Haast
H

aast; er is weinig waar ik een

van m’n tijd” en erger me. Zinloze energie.

uitspraken: “Maar wanneer begint dat

grotere hekel aan heb. Te vaak is

Haast en wachten gaan beide over onze

onderzoek nou echt, ik heb weinig tijd

het te druk. Vervolgens doe ik de

beleving van tijd. Tijd die er te weinig of

meer, waar wachten ze op?“

juist te veel is.

De vraag die centraal staat binnen

dingen ‘snel – snel’, te snel en dus in grote
‘haast, haast, haast’…

dat onderzoek is “Hoe begint een
Wat een luxe om me hierover druk te

MS-ontsteking?” en wordt gefinancierd

Alhoewel… misschien heb ik een nog

kunnen maken. Afgelopen week, tijdens

door de MS Out-of-the-Box Grant van

grotere hekel aan wachten. Wachten op de

een overleg, stapte Thomas (mede

MoveS. Deze grant brengt mogelijk

tram, op een afspraak, op een bestelling

oprichter van MoveS) en niet voor

de oplossing van MS weer een stukje

waarvan ik vind dat ik die eigenlijk al

de eerste keer, rechtstreeks m’n hart

dichterbij.

eerder nodig heb. Ik denk dan “wat zonde

binnen met een van zijn gepassioneerde
Thomas kan niet wachten en Thomas
heeft haast. Enorme haast. Daadwerkelijke
haast.
En niet alleen Thomas, maar met hem alle
mensen met MS.
Zullen wij ons in grote haast spoeden daar
iets aan te doen?
Dorinda Roos
Directeur Stichting MS Research
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Boeken over MS

Boek ‘Een Moeder vol Stoplichten’ biedt erkenning en herkenning

‘Kinderen MS-patiënt
verdienen meer aandacht’
Wordt een ouder getroffen door MS, dan heeft dat enorme impact op de kinderen.
Kinder- en jeugdpsychotherapeut Fiona Sie en auteur Beitske Bouwman schreven een
uniek kinderboek. “Het helpt als kinderen over de MS van hun ouder kunnen praten.”

“N

a de zomervakantie in 2013
had ik ineens geen gevoel
meer in de huid van mijn

grote linker teen”, herinnert Fiona Sie zich.
“Ik dacht dat het door de stress kwam van
mijn werk, maar het dode gevoel in mijn
huid kroop langzaam omhoog. Plotseling
was mijn huid aan de linkerkant van mijn
lichaam ook gevoelloos. Na twee weken
zakte ik door mijn linkerbeen. Toen werd
ik doorverwezen naar de neuroloog.” Al vrij
snel kwam de diagnose: MS.
“Het eerste jaar was een hel”, aldus Fiona.
Ze kreeg aanvallen en last van krampen.
“Ik had genoeg aan mijzelf en heb veel op
bed gelegen, het was vooral overleven.”
Een jaar later, toen het iets beter ging
met Fiona, zag ze hoe haar kinderen
worstelden met haar ziekte. “Mijn kinderen
waren toen 6 en 7 jaar oud. De een had
slaapproblemen, de ander klampte zich
aan mij vast. De oudste vond het moeilijk
om over MS te praten. Ik zag dat zij zich
alleen voelde.” Fiona wist als kinder- en
jeugdpsychotherapeut dat de verwerking
bij kinderen pas op gang komt als het

Auteur Beitske Bouwman interviewt de kinderen van bassischool De Oostwijzer in Zoetermeer, waar de

beter met de ouder gaat. De worsteling van

boeklancering op 31 mei 2017 plaatsvond.
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Op de foto v.l.n.r.: Stichting MS Researchambassadeur Tessa, Ailee Sie, Fiona Sie, Aishia
Sie, Isabelle Vugs, wethouder van Onderwijs
van de gemeente Zoetermeer, auteur Beitske
Bouwman en illustratrice Karst-Janneke Rogaar.

haar kinderen raakte haar als moeder. Ze
ging op zoek naar zelfhulpboeken, maar tot
haar verbazing was er bijna niks te vinden.
De beperkte aandacht voor kinderen van
een ouder met MS is opvallend. Zo is er
voor kinderen van ouders met psychische
problemen wel zorgaanbod. In 2014 is
voor hulpverleners een richtlijn opgesteld
voor kinderen van ouders met psychische
problemen (KOPP). Daarnaast zijn er

via Stichting MS Research pagina 7.

met Stichting MS Research was het boek

goede preventiegroepen. Voor kinderen

Fiona besloot zelf een boek te maken.

begin mei gereed en werd op Wereld MS

met een ouder met MS is er daarentegen

Zij vroeg auteur Beitske Bouwman,

Dag 2017, Een Moeder vol Stoplichten

een beperkt aantal boeken beschikbaar. Zie

tevens haar schoonzus, om het verhaal te

gelanceerd op de school van haar

voor een overzicht van beschikbare boeken

schrijven. Mede dankzij de samenwerking

kinderen.

Over Een Moeder vol Stoplichten
Amelie is 9 jaar als haar moeder plotseling ziek wordt. Ze snapt niets van
de ziekte. Ze weet alleen dat het een rotziekte is. Soms is Amelie boos en
verdrietig. En dan weer vrolijk en blij, maar mag dat wel als je moeder zo
ziek is? Ze heeft het idee dat niemand haar begrijpt. Op een dag besluit ze
op zoek te gaan naar een slimme dokter die haar moeder beter kan maken.
In een spannende zoektocht ontdekt Amelie dat MS niet te genezen is,
maar dat je wel kan leren hoe je met MS omgaat! Naast het fictieve deel is
er een doe-boek waarin wordt uitgelegd wat MS is en kinderen zelf schrijf-,
teken- en doe-opdrachten kunnen maken. Zo nodigt het doe-boek kinderen
uit om hun eigen verhaal te vertellen. Want vertellen hoe je je voelt helpt!
Beitske Bouwman & Fiona Sie, ‘Een Moeder vol Stoplichten’, Uitgeverij SWP,
Amsterdam 2017, ISBN: 9789085606796, 184 pagina’s, prijs: € 17,50. Met
illustraties van Karst-Janneke Rogaar. Voor kinderen van 8-12 jaar.
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“Het boek stimuleert kinderen om meer

waarvan een van de ouders door MS

Over de auteurs en illustrator

te praten over de ziekte MS; thuis en

wordt getroffen een rugtas met het boek

• Fiona Sie (1970) is klinisch psycholoog en

met mensen in hun omgeving zoals

te schenken. Dit kan bijvoorbeeld op de

klasgenootjes en leerkrachten,” legt

opnameafdeling neurologie als een ouder

Fiona uit. Hiervoor zijn het verhaal en de

wordt opgenomen voor een prednison-

illustraties heel beeldend uitgewerkt. De

kuur. Zo kunnen de kinderen zich gezien

ziekte MS is bijvoorbeeld een draakje dat

en gehoord voelen op een voor hen ver

(kinder)boeken, tijdschriften, flyers, posters,

bij je komt wonen. Op die manier kan de

warrend en emotioneel moment.” Stichting

filmtitels en live in het theater.

boosheid van het kind worden uitgebeeld.

MS Research is op zoek naar een donateur

Verder is er een woordenbootje waarop alle

of bedrijf die dat mogelijk wil maken.

zorgen kunnen worden geschreven.

Stichting MS Research zorgt ervoor dat dit

Beitske Bouwman:

Naast het boek ontwikkelde Fiona een

najaar bij ieder ziekenhuis een exemplaar

rugtas met ondersteunend spelmateriaal:

van het boek aanwezig is. Meer info via

“Mijn doel is om uiteindelijk alle kinderen

receptie@msresearch.nl.  r
w

“Verhaal van Amelie
ook voor omstanders
relevant”

Fiona Sie (m) overhandigt samen met haar dochters Ailee (l) en Aishia (r) het eerste exemplaar van het
boek aan wethouder Isabelle Vugs van de gemeente Zoetermeer.
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kinder- en jeugdpsychotherapeut.
• Beitske Bouwman (1973) is schrijfster. In
2005 debuteerde zij met haar eerste roman.
• Karst-Janneke Rogaar (1975) tekent voor

Beitske Bouwman publiceerde
eerder met veel succes vier romans
voor volwassenen bij Uitgeverij
Querido. Het kinderboek was een
onbekend genre voor haar. “De
gesprekken over MS met mijn
nichtjes, Fiona en tweelingbroer
waren door onze persoonlijke
band openhartig en intiem. Maar
pas bij het schrijven van het boek
realiseerde ik mij hoe MS het
gezinsleven beïnvloedt.” Beitske
verdiepte zich uitgebreid in het
onderwerp. Daarna liet zij alle
informatie los en schreef zij het
fictieve verhaal over Amelie, de
hoofdpersoon in het boek wiens
moeder MS krijgt. “Het schrijven
ging vanzelf, ik kroop als het ware in
de huid van Amelie. Ik hoop dat het
verhaal van Amelie perspectief biedt
aan al die kinderen en gezinnen
die te maken krijgen met MS. Maar
ook voor omstanders is het relevant.
Want het maakt invoelbaar hoe het
is als een van je ouders plotseling
chronisch ziek wordt.”
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Boeken rondom kinderen en MS
Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare boeken rondom
kinderen met MS en kinderen van ouders met MS.
De MS van Tess
MS, zo zit dat
Voorlichtingsboekje voor
kinderen waarin helder
en eenvoudig wordt
uitgelegd wat MS is, wat
je ervan merkt, welke
medicijnen er zijn en hoe
het voelt.

Klokhuis uitzending
over MS (op DVD)
In deze uitzending
van Klokhuis staat een
gezin centraal waarvan
de moeder MS heeft.

In “De MS van Tess” wordt vanuit
het perspectief van een kind verteld
wat er in je lichaam gebeurt als je
de ziekte hebt en wat het betekent
om het te hebben. Ook het bezoek
aan het ziekenhuis, de MRI-scan, de
ruggenprik, het bloedonderzoek en
het gebruik van medicijnen worden
beschreven. “De MS van Tess”
is het zesde deel uit de serie ‘De
ziekenboeg extra’, over kinderen die
lijden aan een chronische ziekte.

MS heeft duizend gezichten.
Handleiding voor leerkrachten
De National Multiple Sclerosis Society (VS) heeft deze
handleiding samengesteld voor leerkrachten, in beginsel
voor het basis- en voortgezet onderwijs, en is een beknopt
naslagwerk over kinderen die met MS moeten leven. De
handleiding helpt bij het vinden van aanpassingen in de
schoolsituatie en helpt bij de communicatie met de families
van de leerlingen.

deren
MS bij kvoin
or ouders
Een gids

MS - wat kinderen willen weten over multiple sclerose

13-07-17 17:11

-brochure MS

1703004-250

bij kinderen.indd

In dit boek krijgen kinderen antwoord op veel vragen, zoals: wat is MS, hoe
werkt MS en welke klachten kun je hebben? Drie kinderen vertellen over
hun eigen ervaringen met de ziekte. Boek voor leerkrachten over MS.

1

MS bij kinderen (nieuw)
Als bij uw kind de diagnose multiple sclerose (MS)
is gesteld of als u te horen heeft gekregen dat MS
mogelijk de oorzaak is van zijn of haar symptomen,
zult u waarschijnlijk met tal van vragen zitten.
Deze gids is bedoeld om op deze vragen antwoord
te geven. Het geeft inzicht in welke zorg uw kind
nodig heeft, waar u hulp kunt krijgen en geeft
handvatten voor de omgang met uw kind.

Kortsluiting
De twaalfjarige Isabel vertelt in haar dagboek over
haar leven als dochter van een moeder met MS. Ze
moet veel helpen in huis en uitstapjes gaan soms
ineens niet door omdat het te veel is voor haar moeder.
De onvoorwaardelijke liefde voor haar moeder, haar
gevoelens, frustraties en onbegrip vanuit haar omgeving,
worden op een pakkende manier beschreven.
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“We zoeken de
raakvlakken
tussen MS
en andere
neurologische
aandoeningen,
dat maakt ons
instituut sterk.”

Prof.dr. Niels Hellings
(Hoogleraar immunologie Faculteit
Geneeskunde en Levenswetenschappen
Universiteit Hasselt en directeur BIOMED)
8
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Een rol als coach voor
jonge onderzoekers
Prof.dr. Niels Hellings is hoogleraar immunologie aan de faculteit Geneeskunde en Levens
wetenschappen van de Universiteit Hasselt en directeur van het biomedisch onderzoeksinstituut
(BIOMED). Al meer dan 20 jaar staat de rol van het immuunsysteem bij MS centraal in zijn
onderzoek. Zijn ervaring deelt hij met jonge onderzoekers om hen een optimale start te bieden in de
competitieve wereld van het wetenschappelijk onderzoek.

Ontregeld immuunsysteem

konden wij kijken hoe zij onderdrukkend

Nieuwe richting onderzoek

“Vroeger – eind jaren 90, begin jaren

werken en welke genen daarbij een rol

“De gedachte dat afweercellen alleen

2000 – ging er in het MS-onderzoek

spelen. We zien nu dat veel van de huidige

factoren maken die schadelijk zijn, is

veel aandacht naar zogenaamde helper

immuuntherapieën ook een effect hebben

inmiddels achterhaald. Het is duidelijk

T-cellen. Men dacht dat deze afweercellen

op deze regulator T-cellen. Ze krijgen als

dat ons lichaam zélf voorkomt dat letsels

zich richtten tegen hersenen, maar

het ware een boost waardoor ze beter

in de hersenen zich volledig uitbreiden.

wist niet goed wat de verschillen waren

in staat zijn de schadelijke afweercellen

De stoffen die hierbij een rol spelen zijn,

tussen mensen met en zonder MS.

opnieuw te onderdrukken.”

denk ik, therapeutisch heel interessant.

De schadelijke cellen waren namelijk

Ons huidige onderzoek richt zich daarom

evengoed te vinden bij gezonde mensen.

Herstel van het immuunsysteem

op factoren2 die verschillende soorten

Een Japanse onderzoeker (Sakaguchi)

De onderzoeksgroep van Hellings heeft

(afweer-)cellen uitscheiden. Dit onderzoek

heeft aangetoond dat het immuunsysteem

verschillende methoden getest om het

is veelbelovend omdat deze factoren

veel complexer is dan gedacht, met

bij MS ontregelde immuunsysteem te

sterke effecten hebben: ze houden

veel verschillende ‘smaken’ en ‘kleuren’

herstellen. Een aantal methodes gericht

het immuunsysteem onder controle,

T-cellen. Elk van deze soorten T-cellen

op het onderdrukken van schadelijke

maar sturen daarnaast ook rechtstreeks

heeft een specifieke rol. Eén van deze

afweercellen leek aanvankelijk

het weefselherstel. Een klein bedrijf

smaken is de zogenaamde regulator T-cel.

veelbelovend1, maar spijtig genoeg in de

in Cambridge maakt kleine dragers,

Deze afweercellen hebben de opdracht

praktijk niet inzetbaar voor therapeutische

zogenaamde nano-partikels, die deze

om kwaadaardige T-cellen gericht tegen

doeleinden. Hellings: “Ik geloof nog steeds

stoffen naar de juiste plek in de hersenen

de hersenen onder controle te houden.

in de aanpak. Onderzoek bij andere auto-

brengen. Op deze manier wordt gewerkt

Bij gezonde mensen werken deze cellen

immuunziekten laat zien dat het mogelijk

aan een therapeutische toepassing van

heel goed, maar bij personen met MS zijn

is om met celtherapie het afweersysteem

onze bevindingen.”

deze cellen minder in staat om de slechte

te onderdrukken. Onderzoekers aan de

cellen te onderdrukken. Wij hebben daar

Universiteit van Antwerpen gaan, binnen

Virus versnelt het beloop van MS

veel onderzoek naar gedaan. Door cellen

een Europees netwerk, verder met dit

“Onderzoekers hebben heel lang gezocht

uit het bloed van patiënten te bestuderen

onderzoek.”

naar DE oorzaak van MS. in die zoektocht
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zijn heel wat virussen gepasseerd. Er is

MS Data Connect

Een wereld zonder MS is een reëel

bewijs dat het Epstein-Barr virus een rol

“Als instituut willen we ook

speelt in de ontwikkeling van MS.

sterk inzetten op een nieuw

Wij hebben gekeken naar een ander virus

project gericht op het zichtbaar

van dezelfde familie: het cytomegalovirus.

krijgen van alle data rond

Een aanzienlijk deel van de volwassenen

MS-patiënten: MS Data Connect.

is drager van dit virus zonder dat

Er wordt veel goed patiënten-

het problemen oplevert. Wij hebben

onderzoek gedaan, maar omdat

aangetoond dat het virus een enorme

deze onderzoeken zich richten

impact heeft op het immuunsysteem.

op specifieke groepen van

Het kan ervoor zorgen dat een bepaalde

MS-patiënten, biedt dit geen

‘smaak’ T-cellen gaat overwoekeren om

goede dwarsdoorsnede van alle

het virus te bestrijden. Deze cellen kunnen

mensen met MS. Daarnaast

schadelijk zijn als ze niet onder controle

wordt bij het medische

worden gehouden. Wij hebben ontdekt

onderzoek van patiënten door

dat deze cellen het ziekteproces kunnen

de arts veel data verzameld,

versnellen in modellen voor MS. Daarnaast

maar hier wordt meestal weinig

hebben wij gevonden, dat bij mensen met

mee gedaan. Binnen MS Data

MS die drager zijn van het virus en grote

Connect, willen we deze schat

Ik verwacht veel van de onderzoeks

hoeveelheden van deze abnormale cellen

data zichtbaar maken. Het wordt een open

inspanningen die nu meer gericht zijn

hebben, de ziekte slechter verloopt.”

source databank, zodat zoveel mogelijk

op de progressieve fase van MS.

doel.
Dit moet wel het doel van onderzoek zijn,
maar ik geloof niet dat we zo ver zullen
komen. Het grote probleem is dat MS
niet één maar meerdere oorzaken heeft.
De enige manier om MS uit de wereld te
helpen zou zijn als er maar één oorzaak
zou zijn. Er valt echter nog heel veel te
winnen als we de risicofactoren voor
MS beter in kaart kunnen brengen. We
weten dat voeding en levensstijl invloed
hebben op onze gezondheid, maar het is
onbekend welke factoren een rol spelen
bij het ontstaan van MS. Als we dit
kunnen vinden, is het mogelijk om ook
preventief te gaan werken.

Ja, meer onderzoekers besteden
aandacht aan progressieve MS,
doordat dit onderwerp aan bod komt
op internationale congressen en de
International Progressive MS Alliance is
opgericht. Voorheen bestonden er geen
goede modellen voor de progressieve
fase van MS en was er geen goede
manier om progressieve MS in beeld te
brengen op MRI-scans. Ondertussen zijn
verschillende modellen ontwikkeld en
zijn de mogelijkheden van imaging sterk
verbeterd. Ik verwacht in de toekomst
daarom heel wat nieuwe ontdekkingen.
MS is helemaal geen autoimmuunziekte.
Het is onomstotelijk bewezen dat het
immuunsysteem centraal staat bij MS.
Is het heel belangrijk om te weten of MS

10

Professoren
RONDOM

Niels Hellings

een auto-immuunziekte3 is? Het is in ieder

Op wereldschaal werken MS-onderzoekers

toekomst ligt bij een behandeling voor

geval een immuunziekte. Ook als blijkt dat

nog onvoldoende met elkaar samen.

mensen met progressieve MS. Ik verwacht

MS begint in de hersenen, wordt de auto-

Ja, hier valt meer winst te behalen.

in die hoek de volgende doorbraak.

dominant. Bestaande medicijnen die deze

De beste MS-onderzoekers zouden een

Mijn grote inspirator is…

afweerreactie onderdrukken kunnen het

jaar vrijgesteld moeten worden om in

Prof. Piet Stinissen. Hij heeft mij

beloop van MS remmen. Dit laat zien hoe

afzondering, met elkaar het masterplan-

geïnspireerd als onderzoeker en als

belangrijk het immuunsysteem is.

MS te schrijven.

directeur. Hij gaf mij als jong talent al heel

Ik zie het niet gebeuren. Hoe ga je de

snel een kans. Terwijl andere hoogleraren

Met aanzienlijk meer financiële middelen

beste MS-onderzoekers identificeren?

zelf de touwtjes in handen willen houden,

voor MS-onderzoek zouden we veel grotere

Mensen buiten het veld of jonge

liet Piet mij snel mijn eigen weg tekenen.

stappen kunnen maken.

onderzoekers kijken met andere ogen naar

Hij is lang directeur van BIOMED geweest.

Ik denk dat er voldoende financiële

het ziektebeeld, zij komen daardoor met

Ik heb van hem veel geleerd over het

middelen zijn. Er kan echter nog wel

andere mogelijk relevantere vragen. Per

management van een instituut. Vorig jaar

meer worden samengewerkt. Wij werken

toeval, ontdek je soms onverwacht iets

heb ik de fakkel van hem overgenomen en

bijvoorbeeld al veel samen met Nederland,

om verder mee te gaan. Deze toevallige

ik kan nog steeds bij hem terecht als dat

mede dankzij de MS-Onderzoeksdagen.

bevindingen staan niet in een van te voren

nodig is.

Maar ik denk dat er tussen Europa

bedacht masterplan.

immuunreactie al heel vroeg in de ziekte

en bijvoorbeeld de USA veel meer

De belangrijkste wetenschappelijke

samengewerkt kan worden. Kleine beurzen

In de berichtgeving over MS is de rol van

uitvinding aller tijden is…

die samenwerking vooropstellen kunnen

de algemene media discutabel.

De microscoop, omdat we hierdoor dingen

hiertoe bijdragen en banden maken voor

Dat valt mee. In het verre verleden is het

zien die met het blote oog niet zichtbaar

een blijvende samenwerking. Twee groepen

wel voorgekomen dat in de pers werd

zijn. De microscoop heeft het mogelijk

werken vaak veel beter samen dan de

gesproken over bepaalde virussen die DE

gemaakt op weefsel-, cel- en tegenwoordig

gigantische consortia waar veel geld naar

oorzaak zouden zijn voor MS. Onderzoekers

zelfs molecuulniveau te kijken. Microscopie

toe gaat, maar uiteindelijk iedere groep zijn

van nu zijn zich bewust van het belang om

heeft de basis gelegd voor wat we nu

eigen onderzoek uitvoert.

zelf te communiceren over hun resultaten.

allemaal kunnen in het laboratorium. Het

De media zoekt steeds vaker contact met

is spannend dat we nu met een ongekend

De resultaten uit de zorg, behandeling

professoren om hen zelf te laten uitleggen

hoge resolutie biologische processen

en revalidatie van mensen met MS

wat hun bevindingen zijn. In Vlaanderen is

kunnen bestuderen.

kunnen tot interessante, aanvullende

de omslag gemaakt, en komt er eigenlijk

inzichten leiden bij het fundamenteel

niets in de media dat niet eerst is getoetst

De Stichting MS Research is...

wetenschappelijke onderzoek.

bij de expert.

Vooral door de jaarlijkse MS-Onderzoeks

Zeker. Het is belangrijk om niet alleen

dagen, een leuke ontmoetingsplaats voor

fundamenteel onderzoek uit te voeren,

De doorbraak van het MS-onderzoek zal

onderzoekers. Dit is belangrijk omdat we

maar ook (pré-)klinisch onderzoek bij

liggen op het terrein van…

hierdoor veel samenwerkingen hebben met

patiënten. Met alleen modellen voor MS,

Ik denk als we terugkijken, er al heel

Nederlandse onderzoeksgroepen. Het is

is het niet mogelijk om het complexe

wat doorbraken zijn geweest. Vijftien jaar

een verdienste van de Stichting dat deze

ziektebeeld dat aanwezig is bij mensen

geleden waren er alleen de Interferonen.

groepen zo goed zijn.  r
w

goed te bevatten.

Alle MS-medicijnen die nu beschikbaar
zijn, zijn gebaseerd op doorbraken. De
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Niels Hellings

onderzoekers er gebruik van kunnen
maken. We kunnen dit niet alleen en
werken daarom samen met verschillende
partners binnen Europa.“
Netwerk van onderzoekers
“Het is van belang dat wetenschappers
samenwerking zoeken. Dit motiveert
mij om deel te nemen in verschillende
nationale initiatieven, zoals Flanders
Vaccine, Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) Vlaanderen
en de Belgische Immunologie
Vereniging. Flanders Vaccine is een
ontmoetingsplatform voor preventieve en
therapeutische vaccinaties. Hierbinnen
wordt echt de samenwerking gezocht.
Vlaanderen is vooruitstrevend op het
gebied van vaccinaties en het is belangrijk

Lab prof.dr. Hellings, BIOMED, Universiteit Hasselt.

dat we op de hoogte zijn en leren van
elkaars werk om te voorkomen dat er

“Als er minder
geld is, gaan
onderzoekers
meer op
zoek naar
samenwerking.”

helaas niet worden gefinancierd. Een

Dit samen vormt een grote meerwaarde

neutrale beoordeling van projecten is

van ons instituut. BIOMED is ook heel

belangrijk en ik leer op deze manier

multidisciplinair, waardoor we vanuit

het onderzoek uit Vlaanderen ook beter

verschillende hoeken naar een ziektebeeld

begrijpen en waarderen.

kijken. Vroeger waren we vooral bekend
van het MS-onderzoek, nu richt het

Een optimale start voor jonge professoren

instituut zich ook op andere neurologische

“Het BIOMED instituut is de afgelopen

aandoeningen, zoals Alzheimer, zonder

jaren sterk gegroeid. Wij proberen

dat we hierbij MS uit het oog verliezen.

de krachten echt te bundelen en

Uit deze ziektebeelden kunnen we heel

investeringen in apparatuur en laboratoria

wat leren voor MS en in omgekeerde

zijn beschikbaar voor iedereen. Het is

richting.”  r
w

heel mooi dat jonge professoren vanaf
dag één gebruik kunnen maken van alle
infrastructuur. Als directeur wil ik ook
aandacht geven aan de jonge professoren.
Het is een hele competitieve wereld voor

dubbel werk wordt gedaan. Binnen het

jonge onderzoekers. Ik heb de rol op

FWO draag ik vanuit de immunologie

mij genomen om deze jonge mensen

mijn steentje bij in de beoordeling van

te coachen. Wij voeren op regelmatige

projectaanvragen. Dit is een lastige taak,

basis gesprekken over zaken waar zij

omdat de financieringsgraad zo laag is

tegenaan lopen. Ik probeer hen adviezen

gezakt. Heel veel goed onderzoek kan

te geven en te helpen keuzes te maken.
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 e groep van Hellings heeft onderzocht of
D
een celtherapie met zogenaamde ‘tolerogenic
dendritic cells’ of ‘multipotent adult progenitor
cells’ de ziekteverschijselen van MS kunnen
onderdrukken.
2
De factoren ‘Leukemia Inhibitory Factor‘ en
‘Oncostatin M’ kunnen in modellen voor MS
het herstel van myeline bewerkstelligen.
3
Bij een auto-immuunreactie richt het
afweersysteem zich tegen het eigen lichaam.
Bij MS richt het afweer op componenten van
het centrale zenuwstelsel.
1
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Internationaal
aandacht voor
het verbeteren
van de kwaliteit
van leven voor
mensen met MS

“Ik ben
meer dan
mijn MS”
Jaarlijks vragen MS-organisaties in
meer dan 50 landen op Wereld MS Dag
aandacht voor alles wat leven met MS met
zich meebrengt. Dit jaar stond deze dag in
het teken van kwaliteit van leven met MS.
Een belangrijk thema voor mensen met
MS, maar desondanks een onderwerp dat
vaak moeilijk uit te leggen is. Om deze
reden is er een infographic gemaakt om
inzichtelijk te maken welke factoren van
invloed zijn op kwaliteit van leven.

Wat beïnvloedt kwaliteit van leven?

rekening mee. Patiënten, MS-organisaties,

De kwaliteit van een ieders leven wordt

zorgprofessionals, onderzoekers en

bepaald door vele factoren, waar we

bestuurders, iedereen kan op z’n eigen

zelf niet altijd invloed op hebben. Welke

manier de principes toepassen of

factoren dat zijn verschilt per persoon,

inzetten. Een concreet voorbeeld hiervan

afhankelijk van het moment en waar we

is dat onderzoekers de principes kunnen

ons bevinden. MS houdt hier helaas geen

gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe
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Wat beïnvloedt de kwaliteit van leven?
Mentale
gezondheid

lf

Fysieke

Mentale
gezondheid
Mentale
gezondheid
Mentale

Leeftijd

Fysieke
Relaties
gezondheid
Fysieke
(Vrijwilligers-) Relaties
gezondheid
Fysieke
werk
Relaties
gezondheid
Fysieke
Relaties
gezondheid
Fysieke
Relaties
gezondheid
Opleiding
en
Fysieke
gezondheid

Geslacht
Leeftijd
Geslacht
Leeftijd
Leeftijd

Cultuur en
maatschappelijke
standpunten
Economie

De zeven principes

Deze meetinstrumenten zijn belangrijk om
(Vrijwilligers-)
werk
de impact van een behandeling of therapie
(Vrijwilligers-)
werk
(Vrijwilligers-)
goed te kunnen beoordelen. Op deze

werk
Opleiding en
(Vrijwilligers-)
scholing vormen de zeven principes samen
manier
werk
Opleiding
en
Relaties (Vrijwilligers-)
scholingen
Opleiding
werkeen actieplan
voor een betere positie van
(Vrijwilligers-)
scholing
Sociaal leven
werk
Opleiding en
Sociaal leven (Vrijwilligers-)
mensen
met
MS
in de hele wereld. Meer
en vrije tijd
scholing
Sociaalenleven
werk
Opleiding
en vrije tijd
en
vrije
tijd
weten?
Bezoek www.MSIF.org/research.
Sociaal
leven
scholing
Thuis
Opleiding
en
en
tijd
envrije
buurtscholing
Sociaal
leven
Deze
website
is in het Engels.
Opleiding
en
Thuis
Thuis
gemeenschap
en vrije tijd
scholing
enThuis
buurtSociaal
leven
en buurtgemeenschap
en
tijd
(Financiële)
envrije
buurtgemeenschap
Sociaal
Thuisleven
middelen
gemeenschap
Ontwikkeling
van een praktijkrichtlijn
en
tijd
(Financiële)
envrije
buurtSociaal
leven
Thuis
(Financiële)
middelen
gemeenschap
en
vrije
tijd
(Financiële)
voor
palliatieve zorg bij mensen met
en buurtmiddelen
Thuis
middelen
gemeenschap
(Financiële)
enThuis
buurt- MS
ernstige
middelen
gemeenschap
(Financiële)
en buurtEen
ander MSIF initiatief binnen het thema
middelen
gemeenschap
Landelijke stabiliteit
(Financiële)

Leeftijd
Cultuur en
maatschappelijke
Cultuur en
standpunten
M ij
maatschappelijke
Cultuur en
n om
g e ving
standpunten
maatschappelijke
M ij
Cultuur en Economie
n om
standpunten
g e ving
M
Wetgeving
maatschappelijke
Publieke
ij n
Cultuur en Economie en beleid
M ij
om ge
standpunten
vvoorzieningen
ing
n ommaatschappelijke
M ij
Wetgeving
Economie
Publieke
n om
gestandpunten
Cultuur
ving en
en beleid gevvoorzieningen
ingPublieke
Wetgeving
maatschappelijke
M ij
Cultuur en Economie
n
Landelijke
stabiliteit
o
en beleid mgevvoorzieningen
standpunten
ingPublieke
Wetgeving maatschappelijke
Publieke
Economie Wetgeving
enMiveiligheid
jn o
mgevvoorzieningen
en beleid
en beleid standpunten
ing
M
voorzieningen
ij n
Economie Wetgeving
Publieke
o
en beleid mgevvoorzieningen
ing
Economie Wetgeving
Publieke
en beleid
voorzieningen
Wetgeving
Publieke
en beleid
voorzieningen

Wat verbetert de kwaliteit van leven?

meetinstrumenten voor kwaliteit van leven.

Relaties
scholing

situastietuastiiteuastietuastietuastiteuastiiteuatie
igen igenigen igen igenigenigen
jn e jn e jn e jn e jn e jn e jn e
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi

Geslacht

Relaties
gezondheid

situatie
igen
jn e
Mi

Normen en gezondheid
Mentale
waarden
lf
Normen en gezondheid
Mentale
waarden
lf
Normen en
gezondheid
waarden
Mentale
lf
Normen
en
Geslacht
gezondheid
Mentale
waarden
lf
GeslachtNormen en gezondheid
waarden
lf
GeslachtNormen en
Leeftijd
waarden
lf
GeslachtNormen en
Leeftijd
waarden
lf
Geslacht
Leeftijd

Ikz Ikz Ikz Ikz Ikz Ikz Ikz
e e e e e e
e

Ikz
e

Normen en
waarden

Fysieke
gezondheid

en veiligheid
Landelijke stabiliteit
en veiligheid
Landelijke
stabiliteit
en veiligheid
Landelijke stabiliteit
en veiligheid
Landelijke stabiliteit
en veiligheid
Landelijke stabiliteit
en veiligheid
Landelijke
stabiliteit
en veiligheid

middelen
verbeteren
(Financiële)
middelen

van de kwaliteit van leven, is

het ontwikkelen van een internationale
richtlijn. Hoewel de term palliatieve zorg
vaak wordt geassocieerd met zorg voor
kankerpatiënten, staat deze zorg voor
iedereen met een ernstige ziekte en een
steeds toenemende zorgbehoefte voor

Heeft invloed op

1

Zelfbewustzijn, onafhankelijkheid en zelf
beschikking. Mensen met MS en hun naasten
vervullen een centrale rol in de besluitvor
ming die invloed heeft op hun leven.

1

2

Toegang tot (medische) behandelingen en
zorg afgestemd op de grilligheid van een
leven met MS.

2

3

Ondersteuning van familieleden, partners,
vrienden en andere mantelzorgers.

3

4

Flexibele en toegankelijke mogelijkheden op
het gebied van (vrijwilligers)werk, scholing
en vrije tijd besteding.

4

5

Toegang tot publieke en private ruimtes en tot
(openbaar)vervoer.

5

6

Beschikking over voldoende financiële
middelen om tegemoet te komen aan de
kosten gepaard aan een leven met MS.

6

7

Gedachtegoed, beleid en activiteiten gericht
op het stimuleren van gelijkheid en het
bestrijden van stigma en discriminatie.

U kunt namelijk
als geen ander
aangeven wat u
belangrijk vindt
in deze zorg.
een zogenaamde totaalbenadering van
de zorg. Stichting MS Research wil haar

7

lezers betrekken bij de ontwikkeling
van een richtlijn voor palliatieve zorg bij
mensen met ernstige MS. U kunt namelijk
als geen ander aangeven wat u belangrijk
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vindt in deze zorg. U als MS-patiënt
én u als mantelzorger. Er bestaat geen
eensluidende definitie van ernstige MS:
in deze richtlijn bedoelen we met ernstige
MS de aanwezigheid van een progressieve
vorm van MS en een complexe
zorgbehoefte.
Eerst even wat achtergrondinformatie
Een richtlijn is een reeks klinische
praktijkaanbevelingen voor artsen,
verpleegkundigen en andere hulpverleners
in de gezondheidszorg, samengesteld door
deskundigen uit verschillende vakgebieden
en gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek.
Palliatieve zorg is naast de zorg voor
iemand met een ernstige ziekte en een
toenemende zorgbehoefte, een wijze van
zorgverlening waarbij aandacht wordt
gegeven aan alle aspecten van de persoon
in kwestie – de fysieke, emotionele, sociale
en spirituele behoeften van de patiënt. Dit
heeft uiteraard niet alleen betrekking op
de laatste weken of maanden van iemands
leven.
Omdat u zelf met MS te maken heeft als
patiënt, als familielid of door uw directe
betrokkenheid bij iemand met MS, is uw
inbreng aan de opzet van de ontwikkeling
van een richtlijn voor palliatieve zorg van
groot belang.
Met het invullen van een vragenlijst helpt
u ons vast te stellen welke onderwerpen
in relatie tot de zorg belangrijk zijn voor
mensen met MS en hun omgeving. De
vragenlijst is anoniem in te vullen en kost
u 15-20 minuten.
Wilt u meedoen aan dit onderzoek ga dan
naar www.msresearch.nl/palliatievezorg.r
w
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Lisette Oliemeulen over MS en cognitieve achteruitgang

“Ik dacht dat ik mijn verstand
aan het verliezen was”
Lisette Oliemeulen schreef ons een persoonlijk verhaal, waarin zij vertelt over haar leven met MS en
over haar grootste angst die werkelijkheid werd: cognitieve achteruitgang. Ze hoopt met dit verhaal bij
te dragen aan het begrip voor mensen die ook met deze klachten te maken hebben.

“T

waalf jaar

de salade gepeld en ze er beide

geleden ben ik

rauw in gedaan. Mijn lieve man

gediagnosticeerd

lachte er hartelijk om en at zijn

met MS. In de jaren die

sla smakelijk op. Ik was boos,

volgden heb ik veel schubs

maar hij verzekerde me dat ik

gehad, die meestal heftige

er de volgende dag ook om zou

verlammingen veroorzaakten

kunnen lachen…

met langdurige opnamen in een

Door een vreemde verstands

revalidatiecentrum tot gevolg.

verbijstering van mij, misten we

Maar uiteindelijk herstelde ik

ook ons vliegtuig naar Spanje.

steeds weer en de laatste jaren

Ik had de tickets geregeld en ik

heb ik zelfs helemaal geen

wist precies wanneer we zouden

noemenswaardige schubs meer

vertrekken. We zagen nog net

gehad.”

hoe ons vliegtuig vertrok. Ik

Lisette promoveerde in sociale

raakte volledig in paniek. Ik

wetenschappen. 10 jaar later

had het intense gevoel dat alles

wordt haar grootste vrees
werkelijkheid. “Ik ben altijd
bang geweest dat ik ooit een
schub zou krijgen die mijn brein
aan zou tasten. Inmiddels heb

Lisette Oliemeulen schrijft – met humor en een zekere
luchtigheid – over haar leven met MS op de website:
nadiagnosems.wordpress.com. Hier is ook haar boek
te downloaden: “Diagnose MS. In de achtbaan met
dokters en ambtenaren.”

ik hersenatrofie. Kortom, een

verloren was en nooit meer goed
zou komen. Eigenlijk schrok ik
meer van mijn eigen paniekerige
reactie dan van het missen
van de vlucht zelf. Zo kende ik
mezelf niet! Een vreselijk naar

beginnende dementie!”

gevoel bekroop me; ik was mijn

Het begon vorig jaar zomer. Ze

aan te steken. De eitjes waren dus nog

voelde dat er iets niet goed zat. “Ik had

rauw, maar ik kreeg, hoewel ik dat direct

Zoals ze zelf aangeeft gaat het vaak om

koffie gezet zonder water in het apparaat

doorhad, het niet voor elkaar om mijn

onbeduidende kwesties, ware het niet dat

te doen en eitjes gekookt zonder het gas

actie te stoppen. Ik heb de eitjes boven

die haar vreselijk onzeker maken. “Ik gooi
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Lisette Oliemeulen

het kartonnetje van de tandpasta weg,
maar vergeet eerst de tube eruit te halen.
De koffie is klaar en vervolgens zet ik de
kan in de koelkast. Ik wil de macaroni
afgieten, maar keer de pan om in de
hapjespan met de saus (en realiseer me
pas dat dit fout is als het gehakt boven
komt drijven). Meestal bedenk ik me net
op tijd wat ik fout denk of doe voordat
iemand het merkt. Het gevoel na iets
‘doms’ is heel naar: ik ben geschrokken,
verward, beschaamd en geïrriteerd. Ik, de
slimme wetenschapper, die zoiets doet. Ik
schaam me er voor.”
Ze benadrukt dat ze haar ‘hoofd’, haar
cognitie, nodig heeft om zich iemand te
voelen. Toch is het niet zoals ze dacht
dat het zou zijn. Ze verwachtte een
glijdende schaal van vergeetachtigheid,
maar die vergeetachtigheid is niet de
hoofdmoot. “Het zijn steeds de, in mijn
beleving, ‘domme’ momenten die mijn
dementie kenmerken. Tussen de ‘domme’
incidenten door blijft mijn leven gewoon,
blijf ík gewoon, zoals ik altijd was.
In het begin schreef ik alle vreemde
dingen op, maar daardoor raakte ik er zo
op gefocust dat ik alleen nog maar aan
dit lijstje kon denken. Ik ben daar al lang
geleden mee opgehouden. Ik controleer

“Tussen de
‘domme’
incidenten
door blijf
ík gewoon,
zoals ik
altijd was.”

nog steeds alles voordat ik het hardop
uitspreek, maar door dezelfde cognitieve
achteruitgang kan ik dat eigenlijk niet
meer; praten en denken tegelijkertijd.”
Verrassend vond ze het hoe haar omgeving
reageerde. Veel mensen wisten ervan,

Al met al gaat het redelijk met Lisette ook

niet meer het onvermogen om te kunnen

of hadden het op z’n minst door. Juist

al worden de cognitieve klachten steeds

lopen, waardoor ik vrijwel altijd in een

de mensen die haar niet goed kenden

erger. “Ik merk dat ik ook wen aan mijn

rolstoel zit. Wat overigens nooit went en

schrokken enorm. Cognitieve problemen

fysieke beperkingen. Zo noem ik nooit

waar ik maar niet over uitgepraat raak, is

werden geassocieerd met Alzheimer en

meer mijn duizelingen, terwijl die één van

mijn vermoeidheid. Belachelijk hoeveel uur

men dacht dat ze volledig de weg kwijt

de meest heftige kenmerken van mijn MS

ik op een dag (nacht) kan slapen, terwijl ik

was.

vormen (ik val steeds om). Ook noem ik

me nog steeds uitgeput voel…”

rw
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Met mij is niks aan de hand…

...alleen mijn
lichaam heeft het
heel zwaar
Sara van der Kooi schrijft op een ontwapenende, eerlijke en soms
ontroerende manier over haar persoonlijke ervaringen met een leven
met MS. In het boek ‘Hersenvlekken’ vertelt ze in steeds korte
fragmenten over haar leven en hoe dat veranderd is: ‘Gedachten,
verhalen, beelden. Herinneringen verspringend in de tijd. Geen
chronologisch verhaal, maar een schets van mij’.

S

ara kreeg de diagnose MS in 2005,

in Amsterdam, het eerste exemplaar

ze was toen 24. Ze wist gelijk

werd overhandigd aan Job Cohen. Veel

dat ze een boek wilde schrijven

van de beschreven situaties noemde

maar begon daar pas echt aan in 2012.

hij herkenbaar. Ook emoties gaat ze

Ze kwam thuis te zitten in een rolstoel

niet uit de weg. Cohen noemt het boek

en besloot er werk van te maken. ‘Alles

op de achterflap dan ook “indringend,

waarin ik me kan uiten, zoveel valt

schrijnend… en stoer.” De vrouw van Job

er weg, alles wordt anders, maar van

Cohen, Lidy, overleed 2 jaar geleden aan

binnen blijf ik mij. Ik begin te schrijven,

de gevolgen van MS.

de noodzaak van het schrijven, om alles

Hersenvlekken is in alle boekhandels

te dragen.’ Er gaat heel veel mis als

verkrijgbaar en ook te bestellen via

je MS hebt maar nu denkt ze daarbij

internet.

rw

steeds, ‘daar kan ik weer een stukje over
schrijven’. Over haar ziekte is ze ondanks
de vele beperkingen die ze inmiddels

Eind november verschijnt het

ondervindt ook vrij nuchter, ‘met mij is

luisterboek van “Hersenvlekken”.

niks aan de hand, ik voel me heel goed…

Dit luisterboek is ingesproken door

alleen mijn lichaam heeft het heel zwaar.

Job Cohen. Stichting MS Research

Ik denk niet dat het lichaam gezond moet

verloot 10 exemplaren onder de

zijn om gelukkig te zijn. Ik denk eerder

100 eerste ontvangen donaties van

dat de ziel en de geest gezond moet zijn.’

meer dan 25 euro.

Het boek werd dit voorjaar gepresenteerd
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Weer 1,3 miljoen voor
MS-onderzoek!
Stichting MS Research heeft dankzij vele trouwe donateurs dit voorjaar acht nieuwe subsidies toegekend,
waarvan één MS-Fellowship. Op pagina 34 kunt u kennis maken met de kersverse
MS-Fellow dr. Susanne Kooistra en haar onderzoek. Hieronder treft u een korte impressie van de andere
onderzoeksprojecten die binnenkort van start gaan.

Invloed van darmflora op MS

SPARCL-1 de bloed-hersen barrière kan

Afgifte van een nieuw medicijn

Onze darmflora heeft een grote

repareren. Dit is een belangrijke eerste

Dit onderzoek biedt uitzicht op een

invloed op onze gezondheid. Er is

stap in de ontwikkeling van een medicijn

medicijn om het afsterven van

namelijk een sterke wisselwerking tussen

gericht op het herstel van de aangetaste

zenuwcellen te voorkomen. Hetgeen

de bacteriën in de darmen en ons

barrière bij mensen met MS.

uiteindelijk resulteert in het remmen van

afweersysteem. Er zijn aanwijzingen dat

de ziekteprogressie van MS. In MS wordt

deze bacteriën ook een rol spelen in MS. In

Dr. C. Bridel (VUmc,

het myeline herstel onder meer verhinderd

dit project wordt de samenstelling van de

Amsterdam) – 17-963MS

door de klontering en ophoping van

darmflora van mensen met MS gemeten.

e 50.000,- voor 1 jaar

eiwitten. Recent is ontdekt dat een

Als onderzoek inderdaad laat zien dat

SPARCL-1 als modulator van

gesuikerde vetstof (GD1a) het herstel van

specifieke bacteriën een rol spelen bij MS,

bloed-hersen barrière functie

myeline kan stimuleren. Voor een

is een behandeling binnen handbereik.

toepassing als medicijn is het noodzakelijk

Prof.dr. J.D. Laman (UMCG,
Groningen) – 17-966MS

Afweercellen in vroege MS

e 50.000,- voor 1 jaar

Dit onderzoek richt zich op de werking van hormonen waarvan bekend is

Samenstelling en functie van de

dat zij het afweersysteem onderdrukken. Onderzoekers van ErasMS MS

darmflora bij mensen met MS

Centrum Rotterdam zullen analyseren hoe deze stoffen kunnen worden ingezet om
MS zo vroeg en effectief mogelijk te behandelen. De resultaten leiden tot een beter
begrip van de natuurlijke processen die ontstekingen bij MS onder controle

Herstel van de beschermende
barrière

kunnen houden. Een stap richting een persoonsgebonden behandeling van
vroege MS.

Een belangrijk proces in het
ontstaan van MS is een verstoorde
bescherming van de hersenen tegen

Dr. M.M. van Luijn en Prof.dr. R.Q. Hintzen
(ErasmusMC, Rotterdam) - 16-952MS

stoffen uit het bloed. De zgn. bloed-hersen

e 249.474,- voor 4 jaar

barrière zorgt normaal voor deze

Remming van Th17.1 afweercellen in vroege MS: richting

bescherming. In MS is deze barrière

persoonsgebonden therapie

blijvend beschadigd. In dit onderzoek
wordt getest of het eiwit genaamd
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Toekenningen

Doel van onderzoek:
OORZAKEN

Verschil tussen wit en grijs
Bij MS verloopt het natuurlijk herstel van myeline efficiënter in de grijze
hersenstof dan in de witte hersenstof. Lang werd gedacht dat microglia

BEHANDELING
KWALITEIT VAN LEVEN

cellen (afweercellen van de hersenen) een schadelijke bijdrage leveren aan het
ziekteproces. Er is echter steeds meer bewijs dat de cellen ook beschermend
kunnen werken. Cholesterol en vetzuren uit de myeline vormen ‘signalen’ waardoor
de cellen functioneren als ‘beschermers’. Mogelijk is dit de reden waardoor het
natuurlijk herstel beter verloopt in de grijze stof.
Drs. D.H. Lentferink (UMCG, Groningen) en Dr. J. Bogie

dat de vetstof in de hersenen terecht komt.

(Universiteit Hasselt, België) – 17-970MS

In dit onderzoek wordt een ‘verpakking’

e 15.000,- voor 1 jaar

ontwikkeld om de stof in de hersenen van

Het verschil tussen witte en grijze stof: Wat zorgt ervoor dat

mensen met MS te brengen. Vervolgens

cellen myelineherstel gaan ondersteunen?

wordt in kweekmodellen de werking van
het verpakte medicijn getest.
Dr. W. Baron en Dr. I.S. Zuhorn

Prof.dr. V. de Groot (VUmc,

belangrijk om te bepalen welk stimulatie

(UMCG, Groningen) -

Amsterdam) en Prof.dr. H.

protocol het best toepasbaar is bij mensen

16-944MS

Knoop (AMC, Amsterdam) –

met MS. Dit onderzoek wordt uitgevoerd

e 249.474,- voor 4 jaar

16-937MS

samen met MS Expertisecentrum Nieuw

Afgifte van een nieuw medicijn

e 250.000,- voor 4 jaar

Unicum.

voor herstel van myelineschade

Internet-ondersteunde

in MS

Cognitieve Gedragstherapie voor

Dr. J. Geytenbeek (VUmc,

vermoeidheid bij MS

Amsterdam) – 16-948MS

Behandeling van vermoeidheid

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een

e 45.490,- voor 1 jaar,

geoormerkte gift voor klinisch onderzoek.

toegekend in 2017

Ruim 80% van de mensen met

De behandeling van

MS heeft last van vermoeidheid.
Onderzoekers van het VUmc MS Centrum
Amsterdam hebben het effect van drie
verschillende behandelingen tegen
vermoeidheid getest, zijnde conditie

slikproblemen bij MS – Het

Elektrostimulatie tegen
slikklachten

optimale protocol voor
neuromusculaire elektrostimulatie

Een effectieve behandeling van

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een

slikproblemen bij mensen met een

geoormerkte gift voor klinisch onderzoek.

training, energiemanagement en cognitieve

ernstige vorm van MS is belangrijk omdat

gedragstherapie. Het blijkt dat alleen

dit belangrijke complicaties kan voorkomen

cognitieve gedragstherapie bij een

en leidt tot een verbeterde kwaliteit van

psycholoog de vermoeidheid aanzienlijk

leven. Een aantal onderzoeken laten zien

vermindert. Dit vervolg onderzoek richt

dat de behandeling neuromusculaire

zich op het verfijnen van de cognitieve

elektrostimulatie (NMES) slikklachten kan

toekenningen: msresearch.nl/

gedragstherapie met als doel vermoeidheid

verminderen. Andere onderzoeken kunnen

toekenningen-projectsubsidies.

bij MS op lange termijn te verbeteren.

dit echter niet aantonen. Het is daarom

Bezoek onze website voor meer
informatie over de nieuwe
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Cognitie spreekuur

Nieuw en uniek
cognitie spreekuur
MS

kennen we vooral als een ziekte

aandacht- en concentratieproblemen,

in de witte stof van de hersenen. Het is

van de hersenen, die er toe leidt

de zogenaamde cognitieve klachten.

nu tijd dat we ons ook gaan richten op

dat mensen steeds meer lichamelijke

Daarover is veel minder bekend. “We

schade in de grijze stof en de cognitieve

klachten krijgen. De laatste jaren is er ook

hebben als neurologen ons heel lang

klachten die daarbij horen,” stelt Brigit de

steeds meer aandacht voor geheugen-,

bezig gehouden met de beschadigingen

Jong, neuroloog bij VUmc MS Centrum
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‘In dit nieuwe spreekuur
combineren we patiëntenzorg
en wetenschappelijk
onderzoek.’
bespreken we de resultaten met de

REMIND-MS

patiënt. Op basis daarvan adviseren we de

Eén van de onderzoeken die uitgevoerd

patiënten een oefenprogramma te volgen

wordt om meer te weten te komen

met als doel de cognitieve problemen beter

over het behandelen van cognitieve

het hoofd te kunnen bieden. Dit kan een

klachten is REMIND-MS. Brigit: “We

regulier, reeds bestaande behandeling zijn

onderzoeken drie soorten behandelingen;

zoals bijvoorbeeld aandachtstrainingen,

mindfulness, cognitieve revalidatietherapie

hersengymnastiek en slaapadviezen. Het

en informatievoorziening door een

kan ook een nieuw programma zijn in het

MS-verpleegkundige. Ook kijken we naar

kader van wetenschappelijk onderzoek

de invloed van deze behandelingen op

dat gezamenlijk wordt gedaan door

de stemming, het dagelijks functioneren,

neurowetenschappers uit ons centrum,

het welbevinden en de hersenen.”

zoals dr. Hanneke Hulst. Daarbij kijken we

Mensen met MS tussen de 18 en 65

of de effecten van het oefenprogramma

jaar met cognitieve klachten kunnen

wetenschappelijk aan te tonen zijn. De

zich aanmelden voor dit onderzoek via

Amsterdam. Het nieuwe spreekuur is

resultaten van het onderzoek gebruiken

remindms@vumc.nl. Dit onderzoek is

één van de projecten binnen het nieuwe

we weer om het oefenprogramma te

mogelijk gemaakt door een subsidie van

Expertisecentrum Cognitie.

verbeteren.”

Stichting MS Research.

Dr. Brigit de Jong,
neuroloog VUmc MS Centrum Amsterdam.

rw

Spreekuur
“In dit nieuwe spreekuur combineren
we patiëntenzorg en wetenschappelijk
onderzoek. In één dag onderzoeken
we mensen op heel veel verschillende
manieren: gesprekken met de neuroloog
en de neuropsycholoog, we nemen bloed
af en doen een ruggenprik. We maken
beelden van de hersenen met verschillende
scanners en we doen natuurlijk allerlei

Deelname aan spreekuur
MS en cognitie
Mensen met MS en verdenking van cognitieve klachten kunnen worden
doorverwezen door hun neuroloog, psychiater, specialist ouderenzorg,
revalidatiearts, bedrijfsarts of huisarts. Specialisten kunnen gebruik maken
van het online verwijsformulier: www.vumc.nl/verwijzen-msencognitie.

cognitieve testen. Twee weken later
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Bezoekers maken ‘MS Out-of-the-Box Grant’ en
‘Global MS Research Booster Award’ mogelijk!

ArenA MoveS 2017:
een dag vol energie
E

ind juni vond de tweede editie van
ArenA MoveS, ‘The Ultimate Summer
Workout’ plaats in de Amsterdam

ArenA: Eén van de grootste evenementen
ooit in de strijd tegen MS. Meer dan 1.200
deelnemers en bezoekers bundelden
hun energie om van deze dag een groot
succes te maken. Hiermee brachten ze
ruim € 150.000 bijeen. Dit geld wordt
besteed aan twee gloednieuwe subsidies:
de ‘MS Out-of-the-Box Grant’ en ‘Global
MS Research Booster Award’. MoveS en
Stichting MS Research hebben de handen
ineen geslagen om deze subsidies een
vernieuwende vorm te geven. Het resultaat
daagt onderzoekers uit om te kijken buiten
de gebaande paden van het bestaande
MS-onderzoek.
Na een knallende eerste editie in

gespannen. Met de uitbreidingen van

dj’s Joshua Walter en Julian Jordan, bleek

2016 waren de verwachtingen hoog

de veldactiviteiten – met onder andere

wederom een gouden greep. Volwassenen

spinning classes en boks workouts,

maar ook kinderen van alle leeftijden, met

alsmede diverse andere activiteiten,

en zonder MS, beleefden een geweldige

zoals straatvoetbal door Streetkings,

dag.

professionele skaters, een klimmuur en

“Mijn dank gaat uit naar al onze

een stormbaan – was het programma dit

partners, sponsoren, donateurs en de

jaar flink gegroeid. De combinatie van de

vele vrijwilligers die zich hebben ingezet

traploop-challenge en de verschillende

om zowel ArenA MoveS als Klimmen

uitdagingen op het veld onder de muzikale

tegen MS ook dit jaar weer tot een

begeleiding van zangeres Jennie Lena,

groot succes te maken”, aldus Thomas
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Global MS Research
Booster Award
Getalenteerde onderzoekers uit de
hele wereld komen in aanmerking
voor deze persoonlijke beurs voor twee
jaar onderzoek. De voorwaarden zijn
simpel; het onderzoek richt zich op
de oorzaken van MS en de aanvrager
werkt samen met een MS-professional
uit Nederland. Wij zoeken de beste
kandidaat om zo snel mogelijk tot een
oplossing voor MS te komen. Om alle
potentiële kandidaten te bereiken,
hebben MoveS en Stichting MS
Research de hulp ingeschakeld van de
Sanders, medeoprichter van MoveS. “Ik

Een MS-vrije wereld is weer een stukje

MS International Federation (MSIF).

ben nog steeds ondersteboven van deze

dichterbij gekomen maar we zijn er

Op dit moment (najaar 2017) worden

onwaarschijnlijk mooie dag. De energie

nog niet. Neem ook een aandeel in een

aanvragen uit verschillende landen

was voelbaar tot ver buiten de ArenA. Het

MS-vrije wereld en kom in beweging!

beoordeeld door de Wetenschappelijke

is overweldigend om te zien dat mensen

Ga naar www.moves.ms en check de

Raad, die voor de gelegenheid is

vanuit het hele land op de been komen om

evenementen van MoveS die in 2017/

uitgebreid met een gast-lid uit de MSIF

een bijdrage te leveren aan ons einddoel:

2018 op de planning staan.

rw

Scientific Advisory Board.

een MS-vrije wereld.”

MS Out-of-the-Box Grant
In samenwerking met Stichting MS Research heeft MoveS wetenschappers gevraagd
Out-of-the-Box onderzoeksvoorstellen aan te dragen waarvan er één in aanmerking
komt voor een subsidie van 100.000 euro. Het unieke is dat de deelnemers van

Uitreiking Out-of-the-box Grant. V.l.n.r.
Martijn Schuurman (Stichting MS Research),
Thomas Sanders, Edwin van Wijngaarden
(MoveS), Marlijn van der Poel en Inge Huitinga
(MS-Hersenbank).

de evenementen van MoveS hebben gestemd welk onderzoek volgens hen de
subsidie moet krijgen. Een ruime meerderheid koos voor het project “Hoe
begint een MS-ontsteking?” dat werd ingediend door dr. Inge Huitinga van
De Nederlandse MS-Hersenbank. Huitinga: “Microglia zijn hersencellen
die afvalstoffen in de hersenen opruimen. We vermoeden dat kleine
clusters van deze cellen het eerste stadium van een MS-ontsteking
vormen. Als duidelijk is welke processen betrokken zijn, kunnen we
aangrijpingspunten vinden om de vorming van MS-ontstekingen in een
vroeg stadium een halt toe te roepen, en zo het ziekteproces stoppen.”

25

Acties
RONDOM

Fondsenwerving

7de editie van Klimmen tegen MS,
wederom een groot succes

B

egin juni vond alweer de 7de editie

mogelijkheid hun eigen uitdaging aan

plaats van Klimmen tegen MS. Een

te gaan, met de fiets of (hard)lopend.

evenement dat is uitgegroeid tot

Bijzonder ook is het estafetteteam ‘Samen

een begrip in binnen- en buitenland, iets

Sterker’, speciaal voor mensen met MS

dat je meegemaakt móét hebben. Meer

die in groepsverband en onder begeleiding

dan 600 deelnemers hebben de Kale

deel willen nemen aan Klimmen tegen MS.

Berg lopend of fietsend één of meerdere

Anita Weessies kreeg in 2004 de
diagnose MS. Op haar bruiloft in

keren bedwongen. “Wat ik die dag zie

Geldbesteding

zijn deelnemers en supporters die het

De opbrengsten van MoveS van dit jaar

zogenaamde ‘lot’ niet accepteren. Mensen

zullen deels worden gebruikt om het

die boven zichzelf uitstijgen en aan de

tweede deel van de reeds toegezegde

buitenwereld, maar vooral ook zichzelf

subsidie van € 715.000 aan het

laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen.

Expertisecentrum Cognitie van het VUmc

En daarmee nemen ze een aandeel in

MS Centrum Amsterdam in te vullen. Dit

een MS-vrije wereld”, aldus Edwin van

centrum werd in het voorjaar officieel

Wijngaarden, medeoprichter van MoveS.

geopend en is een uniek kenniscentrum

Klimmen tegen MS genereerde maar liefst

in de wereld van MS. Een ander deel zal

ruim € 600.000 aan sponsoropbrengsten.

worden besteed aan de ‘‘MS Research
Out-of-the-Box Grant’ en de Global MS

Voor iedereen een uitdaging

Booster Award (zie ook het artikel over

Klimmen tegen MS begon 7 jaar geleden

ArenA MoveS).

als een kleinschalig initiatief, waarbij een

Neem ook een aandeel in een MS-vrije

aantal vrienden een sportieve uitdaging

wereld en kom in beweging! Schrijf je in

wilde koppelen aan een goed doel. De

voor de 8ste editie van Klimmen tegen MS

organisatie van Klimmen tegen MS staat

op 10 juni 2018.

rw

inmiddels al jaren als een huis. Klimmen
tegen MS biedt alle deelnemers de

In het huwelijksbootje

www.klimmentegenms.nl

mei plaatste zij een donatiebox van
Stichting MS Research. “Ik probeer
positief te blijven en ben vastbesloten
dat MS mij er niet onder krijgt. Maar
natuurlijk hoop ik, samen met alle
andere mensen met MS op een
oplossing voor deze ziekte. Met
deze inzamelingsactie dragen mijn
man en ik graag een steentje bij
aan de financiering van onderzoek
naar MS.” Het feit dat de box op de
receptie stond leverde, naast een
prachtig bedrag, ook een aantal
mooie gesprekken op en zelfs nieuwe
donateurs.

Dance4MS
Lotte Vliet organiseert dit jaar al voor
de 8ste keer haar evenement
Dance4MS om geld op te halen
voor MS-onderzoek. Dit jaar hoopt
ze € 6.000,- op te halen! Ook zo
benieuwd hoe ze dit prachtige initiatief
opgebouwd heeft? Lees haar blog
op www.dance4ms.nl.
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Voor de laatste keer op ’n mistige Mont Ventoux

Move for MS-érs
H

et is koud, kil en nat op de top van

Koeleman. “Ik ben trots op iedereen

de Ventoux. Regen doorweekt de

die zich in al die jaren vóór en mèt ons

laatste twintig(!), lange kilometers

heeft ingezet voor onderzoek naar MS.

omhoog. En toch, toch is het opnieuw een

Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar

machtig, prachtig, onvergetelijk avontuur!

genezing van die grillige ziekte een stukje

Álle deelnemers bereiken wandelend,

dichterbij gebracht hebben.”

fietsend of rennend, trots de top van de

Geïnteresseerden die Move for MS voort

Kale Berg. Ieder met zijn eigen reden of

Het is de achtste en tevens laatste editie

willen zetten kunnen zich aanmelden bij

motivatie. Iedereen in zijn eigen tempo

van Move for MS op de Ventoux. Met pijn

de Stichting. “Move for MS is een mooie

maar het gezamenlijke doel verbindt:

in het hart legt de Stichting, ooit begonnen

stichting met kennis, draaiboeken en

Samen sterk voor onderzoek naar MS.

als familieaangelegenheid, haar taken

ervaring die we graag overdragen. Geld

Langs de route omhoog, staan, om de

neer. “Ondanks dat ons einddoel nog

voor onderzoek naar MS BLIJFT keihard

zeven kilometer, hulpposten die de

niet bereikt is. MS is immers nog steeds

nodig!” Op www.in actievoor MS kun je nog

deelnemers voorzien van thee, suikers en

niet te genezen,” aldus voorzitter Marcel

altijd doneren.

rw

vooral; bemoedigende woorden.
Ondanks de kou is de sfeer warm. Weinig
ander actievelingen wagen zich in deze
barre weersomstandigheden op de berg.
Bijna iedereen die je onderweg tegenkomt
is verbonden aan ons goede doel: geld
inzamelen voor onderzoek naar MS.

Tijd gaat snel, voordat u het weet
breken de feestdagen weer aan.
Wij hebben weer een mooie set
kerstkaarten voor u samengesteld. Met

In juli beklom de familie Van Loon met een aantal familieleden de Mont Ventoux om

iedere set kerstkaarten, ondersteunt

geld in te zamelen voor Stichting MS Research. Een aantal van hen deed dit fietsend

u het MS-onderzoek met een

en een aantal wandelend of hardlopend. Helaas maken zij van dichtbij mee wat voor

donatie van € 10,-! Wanneer u uw

impact de ziekte MS heeft op een jong gezin. Niet alleen de lichamelijke klachten

bestelling voor 1 december plaatst via

maar ook vooral de onzekerheid is moeilijk te accepteren. Door met zijn allen de Mont

msresearch.nl/bestelformulier, dan

Ventoux te beklimmen, willen ze proberen extra aandacht en geld te genereren, zodat

zorgen wij ervoor dat u de kaarten op

de strijd tegen MS gewonnen kan worden. Naast de Mont Ventoux initieerden zij ook

tijd in huis hebt.

andere acties om geld op te halen. De teller staat op dit moment op bijna € 9.000,-.

27

Mensen
RONDOM

SailWise

28

Mensen
RONDOM

SailWise

Onbeperkt genieten
van het water
“Ik ga weg met de tweemastklipper Lutgerdina en schakel alles 1 week
helemaal uit. Op de Lutgerdina krijg ik elke keer nieuwe doelen en
uitdagingen om te overwinnen. Dat maakt me zo trots dat het gelukt is”.
Aan het woord is Dick Berveling.

D

ick heeft lang gezeild met zijn

tot genieten van een mix van kleine

eigen Friendship 23, tot dit door

watersporten op het eiland Robinson

zijn ziekte MS niet meer kon. Bij

Crusoe bij Loosdrecht.

SailWise geniet hij volop. “Je vergeet je

“Zeilen geeft een ultiem gevoel van

eigen beperking. Bij SailWise doet iedereen

vrijheid. Een gevoel dat veel mensen

gewoon mee. Ondanks de zwaarte van

met een beperking niet kennen. Met de

je beperking heb je bij SailWise een

juiste aanpassingen en begeleiding is

onbezorgde vakantie. Ik kan het dan ook

het voor iedereen mogelijk om te (leren)

iedereen aanraden.”

watersporten”, aldus Menne Scherpenzeel,
directeur van stichting SailWise.

Dick Berveling

Gevoel van vrijheid
SailWise is in Nederland de aanbieder

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid

van actieve watersport voor mensen

Watersporten bij SailWise is meer dan

met een handicap of chronische ziekte.

alleen genieten van een vakantie. Door

Jaarlijks bezoeken ruim 1400 mensen voor

actief te zijn op het water krijgen mensen

meerdere dagen de volledig aangepaste

met een beperking weer een gevoel

en rolstoeltoegankelijke accommodaties.

van zelfstandigheid, eigenwaarde en

Van zwerftochten over het IJsselmeer

onafhankelijkheid. Al na een paar dagen

en het Wad met de tweemastklipper

zeilen, voelen ze zich fysiek en mentaal

Lutgerdina, zeilen op de Friese meren

veel beter en kunnen ze meer uit het

met de catamaran Beatrix, een heerlijk

dagelijks leven halen. Ze worden weer

verblijf in een appartement in It Sailhûs,

kapitein van hun eigen leven.
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Geert Jan den Hengst: “Door mijn
progressieve MS moest ik 10 jaar geleden
mijn leven opnieuw leren leven. Ik ben een
week vanaf het eiland Robinson Crusoe
gaan zeilen en sindsdien doe ik het elk
jaar. Hoewel ik een rijk leven heb, tank
ik bij SailWise een heel jaar positiviteit
bij. ‘Kan niet’ kennen ze niet. Ondanks
mijn niet-meewerkend lichaam en totale
afhankelijkheid van zorg, wil en kan ik toch
volwaardig meedoen.”

gevarieerd en uitdagend watersport

maar dan wint het vertrouwen in de boot

Het zelf kunnen kiezen is voor Lily Du

programma samen waarin aandacht is

en mijzelf.”

Pau een belangrijke meerwaarde: “Voor

voor individuele wensen en mogelijkheden.

mij is dat nieuwe uitdagingen aangaan

Veiligheid en kwaliteit staan bij SailWise

Deskundige begeleiding

en nieuwe dingen proberen. Ik vond het

hoog in het vaandel. Met grote en kleine

Met de enthousiaste inzet van veel

waterskiën echt een sensatie. Volgend jaar

aanpassingen en veel creativiteit zorgt

deskundige vrijwilligers zijn de activiteiten

wil ik het in mijn eentje proberen.”

SailWise er voor dat iemand zijn of haar

mogelijk. Zij zorgen voor de noodzakelijke

grenzen kan verleggen.

begeleiding, ADL-hulp (hulp bij algemene

Uitgaan van mogelijkheden

Geert Jan: “SailWise heeft mij laten zien

dagelijkse levensverrichtingen) en zorg

Onder het motto ‘normaal wat normaal

dat ik in mijn eentje, zonder hulp van wie

die onontbeerlijk is voor de doelgroep om

kan en speciaal wat speciaal moet’,

dan ook, op de Loosdrechtse plassen kan

deel te kunnen nemen. Zorg op maat is

stelt SailWise voor de deelnemers een

varen. Best eng als de boot schuin gaat,

hierbij het credo. Variërend van het extra
handje om een zeilpak aan te trekken tot

oy

“Als vrijwilliger ben ik een aantal keren mee geweest
met de tweemastklipper Lutgerdina en met de
catamaran Beatrix. Mensen met een beperking
een fantastische vakantie op het water bezorgen,
daar doe je het voor. Als je gezond bent is alles heel
bo
J o l a n d a Ve r
vanzelfsprekend, voor mensen met een beperking is
dit anders. De aanwezige gasten worden bij zoveel mogelijk
activiteiten betrokken; van zeilen tot schoonmaken, boodschappen doen,
maaltijden bereiden, etc. alles gebeurt met elkaar. In zo’n week vinden
er bijzondere gesprekken en momenten plaats waardoor je meteen in
een andere dimensie komt van het leven. Waar draait het eigenlijk om?
Het antwoord is simpel: ook mensen met een beperking gelukkig zien
en veel plezier hebben. Aan het einde van de week zie je iedereen blij
huiswaarts gaan met een enorme glimlach op het gezicht. Dan ga ook ik
als een zeer gelukkig mens naar huis, moe maar voldaan!”
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en met de inzet van BIG-geregistreerde
verpleegkundigen.
De vrijwilligers worden goed voorbereid
op hun taak en begeleid door een
professionele bemanning die zorg draagt
voor de continuïteit en veiligheid.
Meer informatie over SailWise
Voor meer informatie over SailWise ga naar
www.sailwise.nl. Hier vind je ook informatie
over het individuele reisaanbod op de
verschillende accommodaties. Heb je
vragen over het aanbod van SailWise neem
dan contact op met boekingen@sailwise.nl
of bel met 0228-350 756.

rw

aanbieding
Maak kans op een gratis weekend in
een appartement
Wie zou jij een heerlijk verblijf gunnen
in een appartement van It Sailhûs?
Ken jij iemand met MS waarvan
jij vindt dat hij of zij met familie of
vrienden dit weekend verdient? Stuur
je motivatie naar communicatie@
msresearch.nl. De redactie van
Rondom MS bepaalt in overleg met
SailWise de prijswinnaar.
Lezersaanbieding
Lezers van Rondom MS kunnen voor
de periode tot en met april 2018
een prachtig appartement boeken

It Sailhûs – prachtige volledig
toegankelijke appartementen
It Sailhûs is een watersportcentrum voor mensen met een beperking. Dit voormalige
kaaspackhuys ligt aan de Fluessen in het Friese dorp Elahuizen. Met een prachtig
uitzicht op het water, is dit een prima uitvalsbasis voor activiteiten op en om het
water. It Sailhûs beschikt over vier prachtige, volledig toegankelijke 4- tot 6-persoons
appartementen. Er zijn aangepaste vaarmaterialen aanwezig, waarmee je zelfstandig of
met begeleiding het water op kan.
Prachtige appartementen
De appartementen zijn ruim van opzet en voorzien van alle comfort: naast een
grote woonkamer zijn er twee slaapkamers en twee badkamers. Elk appartement
is rolstoeltoegankelijk en onder andere voorzien van hoog-laag bedden en sanitair,
tillift en een toegankelijke keuken. Vanaf het Franse balkon of het grote terras aan de
haven geniet je van het prachtige uitzicht over de Fluessen. De appartementen zijn
kindvriendelijk en een kinderbedje en –stoel zijn aanwezig. Ook is het mogelijk om een
hulphond mee te nemen.
Ideale uitvalsbasis
Elahuizen, een klein dorp aan de Fluessen, is de ideale uitvalsbasis voor een zorgeloos
verblijf in Friesland. Voor de watersportliefhebber is de omgeving een waar paradijs.
Naast watersport heeft dit deel van Friesland nog veel meer te bieden. Wat denk je
van genieten van het mooie Friese landschap, cultuur snuiven in steden en dorpen
en natuurlijk ‘sûkerbôle’ (suikerbrood) eten? Bezoek een van de pittoreske steden en
dorpjes in de omgeving zoals Sneek, Balk, Workum, Stavoren en Heeg. Of plan een
dagje Leeuwarden, een historische stad vol prachtige musea, heerlijke terrassen en
leuke winkels.

tegen een korting van 15% van de
huurprijs*. Ga voor meer informatie
naar www.sailwise.nl of bel met 0228
350 756. Vermeld bij je reservering:
actie Rondom MS.
*exclusief de bijkomende kosten, hier
geldt geen korting voor.
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Meten van vermoeidheid bij MS

De wetenschap en het bedrijfsleven slaan de handen ineen voor mensen met MS

Smartphone meet hoe het
met MS-patiënt gaat
VUmc MS Centrum Amsterdam start samen met het bedrijfsleven een innovatief
onderzoek naar objectieve instrumenten voor het meten van vermoeidheid en het
voorspellen van terugvallen bij MS. De betrokken partijen zijn Neurocast en Orikami.
De samenwerking werd mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life
Sciences & Health en Stichting MS Research.

De studie

andere hun slaapritme meet. Elke drie

vergeleken met gegevens over stemming,

Joep Killestein, neuroloog en hoofd

maanden komen patiënten naar het

pijn, energieniveau en informatie uit

onderzoeker: “Voor het onderzoek vragen

VUmc voor een evaluatie. Deze gegevens

klinische tests op het gebied van lopen

we aan 100 MS-patiënten om twee apps

worden vervolgens vergeleken met de

en concentratie. Een computer kan

(‘Mijn kwik’ en ‘Neurokeys’) te downloaden

gegevens die via de Neurokeys-app en de

vervolgens ‘leren’ patronen te herkennen

op hun smartphone. Ze krijgen een

Mijn Kwik-app zijn geregistreerd. Naast

om vermoeidheid te voorspellen.

jaar lang dagelijks verzoeken om een

de MS-patiënten worden ook gezonde

oogmeting te doen en vragen over hun

vrijwilligers uitgenodigd om de twee apps

vermoeidheid te beantwoorden. Daarnaast

een jaar te gebruiken.”

krijgen ze een activiteitsmeter die onder
Vermoeidheid meten
Vermoeidheid komt voor bij ruim 80%
van alle mensen met MS. De oorzaak
van deze typische MS vermoeidheid is
tot nu toe onbekend. Vermoeidheid is
(nog) niet objectief te meten, laat staan
te voorspellen. Met Live Eye Tracking
worden testen gedaan om vermoeidheid

De oorzaak van
de typische MS
vermoeidheid
is tot nu toe
onbekend.

van bijvoorbeeld piloten af te lezen aan
beelden van het oog. Bij de Mijn Kwik-app
van Orikami gebruikt Live Eye Tracking

Terugval voorspellen

om de ogen van patiënten te filmen

De Neurokeys-app van Neurocast

tijdens een simpele test. De app genereert

vervangt het bestaande toetsenbord van

Dr. Joep Killestein, neuroloog VUmc MS Centrum

een vermoeidheidscore op basis van de

een smartphone door een intelligent

Amsterdam.

reactietijd van het oog. Deze score wordt

toetsenbord dat er precies hetzelfde uitziet.
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door MoveS. Verdeeld over twintig
teams sloten ruim honderdvijftig artsen,
hackers, programmeurs, mensen met MS
en creatieven zich een weekend op in
Amsterdam om samen tot een innovatieve
oplossing voor MS te komen. De jury
selecteerde team Neurocast en team
Orikami als winnaars van de respectievelijk
eerste en tweede prijs.
Goedkeuring
Ka-Hoo Lam is arts-onderzoeker op dit

Ka-Hoo Lam, arts-onderzoeker van het project.

project. “Nu we de subsidie gekregen
De gebruiker merkt geen verschil. Op de

berichten. De gegevens worden anoniem

hebben is mijn eerste taak om te

achtergrond verzamelt Neurokeys onder

opgeslagen in een database waar alleen

zorgen dat het onderzoeksprotocol

meer gegevens over hoe snel er wordt

de deelnemer bij kan. Het onderzoek moet

goedgekeurd wordt door de medisch

getypt, hoeveel berichten er dagelijks

uitwijzen of Neurokeys inderdaad een

ethische toetsingscommissie van

worden opgesteld en hoeveel typefouten

goede indicator is voor vermoeidheid en

het VUmc. Hiervoor schrijf ik een

er worden gemaakt. Het idee achter

een eventueel naderende terugval initieert.

uitgebreid studieprotocol. Pas als we

Neurokeys is dat mensen die vermoeid zijn

deze goedkeuring hebben, kunnen we

wellicht minder en langzamer berichten

MS-hackathon

deelnemers uitnodigen voor de studie.

typen, en mogelijk ook meer typefouten

De eerste versie van de twee apps

Ik doe mijn best om dit zo snel mogelijk

maken. Neurokeys registreert de manier

zijn beiden ontwikkeld tijdens de

voor elkaar te krijgen, want dit is heel

van typen en niet de inhoud van de

MS-hackathon in mei 2016, georganiseerd

interessant en belangrijk onderzoek.”

rw
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Dr. Susanne Kooistra (MS Centrum
Noord-Nederland, UMCG, Groningen)
ontving in 2017 een Fellowship
subsidie van Stichting MS Research.

In gesprek met MS-Fellow

Susanne Kooistra
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Susanne Kooistra

Hoe ben je in het MS-onderzoek terecht
gekomen?
“Kort gezegd: enigszins via een omweg.
Tijdens mijn promotieonderzoek, maar
ook in de jaren daarna (aan de universiteit
van Kopenhagen) heb ik gewerkt aan
hoe verschillende cellen ontstaan tijdens
de ontwikkeling van een embryo. Dit
complexe proces wordt heel precies
gereguleerd, waarbij epigenetica1 een grote

Fellowship
De Stichting MS Research kent MS-Fellowships toe aan veelbelovende en
getalenteerde onderzoekers. Deze subsidie is bedoeld om jonge wetenschappers
de kans te geven een eigen onderzoekslijn en groep op te zetten. Bovendien
biedt het hen uitzicht op een vaste aanstelling, aangezien het betreffende
onderzoeksinstituut garant dient te staan voor de positie van de Fellow na afloop
van het Fellowship.
Wilt u bijdragen aan een Fellowship? Neemt u dan contact met ons op en vraag
naar Kirstin Heutinck, 071 – 5 600 500 of onderzoek@msresearch.nl

rol speelt. Niet alleen bij het ontstaan,
maar ook juist voor het behoud van de celidentiteit, blijkt deze vorm van genregulatie

deze zich bevinden. Om vast te stellen of

Wat betekent het MS-Fellowship voor jou?

belangrijk. Toen ik in 2015 weer terug

en hoe microglia eventueel kunnen dienen

“Heel veel!! Het is voor mij echt een

kwam in Nederland, wilde ik de kennis en

als therapeutisch doel, is het belangrijk

prachtige kans. Het is zo fijn als er

ervaring die ik had opgedaan toepassen

om de verschillende microglia te kunnen

op deze manier vertrouwen in jou als

op een voor mij nieuw vakgebied; in

onderscheiden.

wetenschapper gesteld wordt. Niet

plaats van ontwikkelingsbiologie, werd

In mijn onderzoek ga ik individuele

alleen om op de korte termijn precies

dit neurobiologie. Van NWO kreeg ik

microglia cellen analyseren. Ik verwacht

dat onderzoek te kunnen doen dat ik

een beurs om te gaan kijken naar de

dat dit belangrijke inzichten zal geven in

interessant vindt. Met dit Fellowship kan ik

invloed van epigenetische regulatie

de onderlinge verschillen. Uiteindelijk hoop

een promovendus aanstellen en daarmee

op de activiteit van een bepaald soort

ik dat mijn onderzoek aanknopingspunten

mijn eigen onderzoeksgroep binnen de

hersencellen, microglia cellen. En zo ben

zal bieden voor de ontwikkeling van

afdeling Neurowetenschappen van het

ik eigenlijk bij het MS-onderzoek beland,

medicijnen die gericht zijn op het

UMCG beginnen.”

van veranderingen in microglia activiteit

veranderen van microglia activiteit.”
En over 10 jaar...?

wordt namelijk gedacht dat het onder
andere betrokken is bij het ontstaan en de

Wat maakt dit onderzoek bijzonder?

“Jeetje, dan heb ik twee tieners in huis,

voortgang van MS.”

“De combinatie van mijn expertise en

terwijl er nu nog één in luiers loopt, dus

ervaring op het gebied van genregulatie,

dat klinkt nog best ver weg. Maar goed:

Wat maakt jouw een goede

de ervaring en kennis van de afdeling

Over 10 jaar hoop ik dat op basis van de

MS-onderzoeker?

Neurowetenschappen over microglia

resultaten van het MS-Fellowship een

“Misschien juist wel mijn achtergrond

cellen en de uitzonderlijke toegang die

deel van mijn onderzoek wat minder

buiten de neurowetenschappen, daardoor

we in Nederland hebben tot weefsel

fundamenteel van aard zal zijn en de

heb ik soms een andere kijk op dingen.”

van MS-donoren via de Nederlandse

eerste stappen richting meer toegepast

MS-Hersenbank.”

onderzoek gezet zijn met een goed

Welk onderzoek ga je uitvoeren met de

therapeutisch doel.”

Fellowship subsidie?

Hoe gaat jouw onderzoek bijdragen aan

“Er wordt gedacht dat het functioneren van

de oplossing voor MS?

microglia belangrijk is bij het ontstaan en

“Ik geloof heel erg in het belang van

de progressie van MS. Er is echter nog veel

fundamenteel onderzoek; dat we om MS

onduidelijk over de exacte bijdrage van

uiteindelijk goed te kunnen behandelen

deze hersencellen aan het ziekteproces.

eerst moeten begrijpen welke biologische

Bij MS bestaat een grote variatie in

processen verstoord zijn bij MS. Daar ligt

microglia cellen en hun functies, en dat is

nu in eerste instantie mijn bijdrage, bij het

afhankelijk van waar en in welke laesies

opdoen van deze fundamentele kennis.”

1

rw

 pigenetica is een vakgebied dat zich richt op
E
omkeerbare erfelijke veranderingen. Naast het
DNA bevatten onze genen ook regulerende
elementen die worden overgedragen. Deze
extra informatie wordt net als DNA overgedragen van de ene generatie op de andere, zowel
van cel naar cel als van moeder naar kind.
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Verschillende MS-organisaties

Wie doet eigenlijk wat...
en waarom?
Vaak bereiken ons op kantoor vragen over de verschillende
MS-organisaties in Nederland. “Wat doen ze precies?” maar ook
“Waarom werken ze niet allemaal samen?”

D

onateurs maken ons werk

breed publiek en stimuleren wij goede

thema of doel, zoekt Stichting MS

mogelijk. Regelmatig merken wij

zorg. Daartoe bezoeken wij bijv. scholen,

Research deze actief op. Echter niet alle

dat zij denken ons te steunen,

maar ook serviceclubs, beroepsgroepen

thema’s behoren tot onze doelstelling

maar feitelijk doneren aan een andere

en eigenlijk iedereen die meer informatie

en helaas niet alle organisaties zijn altijd

organisatie. Als dat bewust gebeurt, is

wil over de ziekte en/of het onderzoek.

bereid tot samenwerking.

er uiteraard niets aan de hand. Maar als

Het vergroten van de basale kennis over

Ons werk is alleen mogelijk dankzij

mensen beogen aan wetenschappelijk

de ziekte leidt uiteindelijk tot meer begrip.

donateurs. Uiteraard zijn zij een essentiële

onderzoek te geven, en doneren aan een

Goede zorg wordt ondersteund door te

partner! Vaak betreft dit individuele

andere organisatie, is er helaas sprake van

participeren binnen projecten die dit

mensen die een gift geven of een

verwarring…

beleidsmatig vorm geven (zie msresearch.

periodieke schenking afsluiten. Soms

nl/zorg). In nauwe samenwerking met

betreft het organisaties, zoals een voetbal-

Stichting MS Research is de enige

partners, bijv. Nieuw Unicum, werken we

of serviceclub, die een actie organiseren.

organisatie in Nederland die structureel

aan kwalitatief goede zorg, toegankelijk

In breder en structureel verband werken

wetenschappelijk onderzoek mogelijk

– en dus gefinancierde zorg - voor alle

wij samen met in het bijzonder MoveS.

maakt naar de oorzaak van en vervolgens

mensen met MS in Nederland.

Alle samenwerkingsvormen beogen
uiteindelijk een MS-vrije wereld… r
w

behandeling voor multiple sclerose.
Onderzoek helpt MS de wereld uit.

Stichting MS Research is geen patiënten

Het wetenschappelijk onderzoek dat wij

vereniging. Voor specifieke patiënten

financieren voldoet aan strenge nationale

belangen, anders dan

en internationale criteria, zodat de kwaliteit

genoemd, werken wij

is gewaarborgd en uw geld goed besteed

afhankelijk van het

wordt. In ruim 35 jaar hebben wij aan

thema samen met

meer dan 300 projecten ruim 58 miljoen

de MS Vereniging

euro besteed. Dit heeft bijgedragen

Nederland en/of

aan belangrijke doorbraken binnen

andere organisaties.

het MS-onderzoek (zie msresearch.nl/

Internationaal werken

onderzoek). De MS-centra in Amsterdam

wij als lid van de MS

(incl. de MS-Hersenbank), Rotterdam en

International Federation samen

Groningen zijn daarbij onze belangrijke

met meer dan 50 collega organisaties

samenwerkingspartners.

wereldwijd. Daar waar samenwerking

Daarnaast geven wij voorlichting aan een

mogelijk is, bijv. door een gezamenlijk
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Monique Blom-de Wagt Foundation

Nog meer kans om de MS-puzzel op te lossen

“Een mooie gedachte dat
Monique nog betrokken is bij de
oprichting van de Stichting”
Een nieuwe subsidie voor fundamenteel onderzoek komt tot
stand dankzij de Monique Blom-de Wagt Foundation.

D

it najaar is er een nieuwe subsidie

Oostkust kunnen maken. En in Europa

mogelijkheid voor fundamenteel

gingen we veel naar Italië. Uiteindelijk is ze

MS-onderzoek. De ‘Monique

begin 2015 overleden. Het is een mooie

Blom-de Wagt Grant’ biedt jonge onder

gedachte dat Monique nog betrokken is

zoekers de mogelijkheid om een werk

geweest bij de oprichting van de Stichting.

bezoek te brengen aan een topinstituut in

We waren al donateur van Stichting MS

het buitenland. De bedoeling is dat een

Research en vanuit mijn achtergrond in

onderzoeker bij terugkomst de opgedane

de telecommunicatie en technologie geloof

kennis meeneemt naar het instituut en

ik heilig in data verzamelen en verbanden

het in zijn eigen onderzoek kan imple
menteren. De Blom-de Wagt Foundation,

leggen. Hoe meer data, hoe meer kans
Monique Blom-de Wagt.

opgericht door Walter en Monique Blom-de

om de MS-puzzel op te lossen. Vandaar
onze voorkeur voor ondersteuning van

Wagt, maakt deze persoonsgebonden

diagnose MS. De ziekte was waarschijnlijk

fundamenteel onderzoek. Door mijn broer

subsidie mogelijk. De Grant is vernoemd

al langer latent aanwezig, maar toen ze na

die bij de TU Delft werkt, weet ik hoe

naar Monique. De strijd tegen de ziekte MS

haar rechtenstudie als advocaat begon,

belangrijk kennis delen is om een boost

heeft zij zelf helaas verloren, maar via de

sloeg de ziekte letterlijk toe. Ze heeft het

te geven aan onderzoek, maar ook dat

Foundation hoopte zij, en nu haar naasten,

nog een paar jaar volgehouden, maar

er vaak een gebrek aan middelen is om

andere mensen met MS een betere

het was lichamelijk zwaar. Ze had in die

dit te realiseren. Als wij met de Monique

toekomst te kunnen bieden.

periode jaarlijks wel één of twee heftige

Blom-de Wagt Grant iets moois kunnen

Haar man Walter licht toe: “We zijn in de

schubs. Daarna volgde er een periode

toevoegen aan een onderzoek en de

gelukkige positie dat we iets terug kunnen

met weinig terugslag en kon ze al haar

kwaliteit naar een hoger niveau kunnen

doen voor de maatschappij; zaken steunen

aandacht richten op onze zoon Marnix

tillen, zou dat geweldig zijn.”

waar ons hart ligt. Dat één van de pijlers

die ondertussen geboren was (nu is hij 18

onder onze stichting het steunen van MS

jaar oud). Na een flinke aanval in 2007

Ook een eigen subsidievorm “oprichten”,

onderzoek is, was meteen helder. Ik heb

versnelde de MS weer en moest Monique

net als de Monique Blom-de Wagt

Monique in 1990 ontmoet. Wij hebben

steeds meer functies inleveren. We hebben

Foundation? Neem contact met ons op!

samen slechts twee onbezorgde jaren

gelukkig nog een paar mooie reizen naar

071 – 5 600 500 of stuur een email naar

gekend, want eind 1992 kreeg ze de

onder andere Canada en de Amerikaanse

onderzoek@msresearch.nl

rw
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Multidisciplinaire behandeling gevolgen MS

Job Cohen opent op Wereld MS Dag

Eerste MS-scholing van
Nieuw Unicum
Op Wereld MS Dag 2017 werd de eerste scholing ‘Multidisciplinaire behandeling
van de gevolgen van MS’ voor externe professionals gegeven door het Nieuw Unicum
MS-Expertisecentrum in Zandvoort. Meer dan 50 professionals uit het hele land namen
deel aan de scholing: logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen
en artsen/specialisten ouderen geneeskunde, werkzaam in een zorginstelling of een
eerstelijnspraktijk. En allemaal behandelen ze mensen met MS.

M

ensen met MS hebben uiteen

Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum

problemen en behandelmogelijkheden op

lopende, vaak met elkaar

dat rekening gehouden moet worden

andere vakgebieden. En dit is precies de

samenhangende klachten, zoals

met de samenhang van deze klachten.

kennis die deelnemers aan deze scholing

spasticiteit, pijn en extreme vermoeidheid.

Alleen dan kan optimale behandeling van

opdoen. Vertrekpunt van de scholing is het

Bovendien kunnen er problemen zijn op het

de gevolgen van MS worden ingezet. Dit

gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden.

gebied van slikken, cognitie, communicatie,

betekent dat een behandelaar van iemand

En dat er veel mogelijk is qua behandeling

mobiliteit en darm- en blaaswerking. Uit

met MS niet alleen kennis moet hebben

werd tijdens de scholing eens en te meer

ervaring weten de professionals van het

van het eigen vakgebied, maar ook van de

duidelijk.

38

Onderzoek
RONDOM

Multidisciplinaire behandeling gevolgen MS

Speciaal voor deze eerste scholing opende

-dan hebben niet zo heel veel mensen het

gewezen door iemand met MS die

de heer Job Cohen, bestuursvoorzitter van

in vergelijking met andere aandoeningen-

zij behandelt: “Ik ben hier met name

MS Nederland en lid van het Comité van

maar ook blijven financiële middelen voor

naar toe gekomen om nieuwe, recente

Aanbeveling van Stichting MS Research,

onderzoek dan achter.”

vakinhoudelijke kennis op te doen en bij
Nieuw Unicum zijn ze specialisten op

de dag. Hij weet als geen ander wat MS
inhoudt. Twee jaar geleden verloor hij

Alle docenten van de scholing zijn

MS-gebied.”

zijn vrouw Lidy aan de gevolgen van MS.

werkzaam binnen het Nieuw Unicum

Andress Kooij heeft zelf MS en is betrokken

“Het allerergste aan de ziekte is dat het

MS-Expertisecentrum en behandelen

bij de workshop Verliesverwerking. De

alleen maar slechter wordt en daar moet

dagelijks mensen met MS. In de plenaire

deelnemers konden hem vragen stellen

je je steeds maar weer op aanpassen. Het

sessies en workshops brachten zij de

over zijn ervaringen: “MS betekent continu

begon bij mijn vrouw met het misslaan

kennis vanuit de verschillende disciplines

afscheid nemen. Dat is een pijnlijk proces.

van de toetsen op de typemachine. Bij

samen en werd de multidisciplinaire

Wat ik de professionals wilde meegeven is

de dokter kon ze vervolgens niet met

aanpak met voorbeelden uit de praktijk

dat zij oog hebben voor die achteruitgang.

haar wijsvinger het puntje van haar

toegelicht.

Het gebeurt natuurlijk in kleine stapjes,

neus aanwijzen. Later sloeg de MS toe

Johan Koops, arts en hoofd medische

maar je wilt jezelf niet laten kennen, en

in haar voet. Vervolgens kreeg ze ook

dienst bij Nieuw Unicum: “We willen

zeker naar je omgeving niet, dus je wringt

evenwichtsstoornissen, slikproblemen en

met deze scholing zo veel mogelijk

jezelf in bochten om toch nog iets te

ging ze cognitief achteruit. Zo opgesomd

professionals bereiken die werken met

kunnen blijven doen. Je houdt zo iedereen

zie je al dat deze ziekte zich op zoveel

mensen met MS, zodat elke MS-patiënt

voor de gek, tot het echt niet meer gaat.

verschillende manieren kan manifesteren.

waar hij of zij ook in Nederland woont, de

Dat kost zoveel energie, iets wat je vaak als

Dan is een multidisciplinaire aanpak,

zorg, begeleiding en behandeling krijgt

MS-patiënt niet hebt. Daar ligt een rol voor

waarin verschillende professionals met

die hij of zij nodig heeft. Het mooiste zou

de professionals. Ook de mantelzorger en

elkaar de behandelstrategie bepalen,

zijn als multidisciplinaire teams die al met

het gezin moeten betrokken worden. Het

essentieel. Ik vind het bijzonder om te

elkaar werken gezamenlijk deze scholing

is een moeilijke ziekte om uit te leggen en

zien dat er zoveel behandelaren vandaag

volgen.”

het is al helemaal moeilijk om erover te

bij elkaar gekomen zijn om hun kennis te

Logopediste Leonie Knuever, werkzaam

praten als het jezelf betreft. Daar kan een

verbreden en te verdiepen. Want MS is

bij allround logopediepraktijk Sanne

behandelaar zeker bij helpen.”

een kleine ziekte. Dat is aan één kant fijn

Dingemans, werd op deze scholing
Eind juni heeft een tweede editie van de
MS-scholing plaatsgevonden. Deze editie
werd georganiseerd in samenwerking
met het Westfries Gasthuis en was
speciaal bedoeld voor professionals van
het MS-netwerk Noord-Holland regio
Westfriesland.
Een indruk van deze eerste MS-scholing is
te zien op de website van Nieuw Unicum
via de link: http://www.nieuwunicum.
nl/ms-scholing. De eerstvolgende editie
van deze MS-scholing vindt begin 2018
plaats. Meer informatie is te vinden via

Dr. Johan Koops, arts Nieuw Unicum, geeft uitleg aan de MS-professionals.

bovenstaande link.
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DJ Joshua Walter
Geef dit magazine door aan
een ander zodat nog meer
mensen lezen over de activiteiten
van Stichting MS Research

