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VAN DE REDACTIE

Letterlijk genomen ons centrale zenuwstelsel. Al wat beweegt in, aan en van ons wordt hierdoor aangestuurd. 

Minutieuze signalen maken dat we een traantje wegpinken, onze hersenen kraken, we ons dagelijkse ommetje 

kunnen maken. Figuurlijk gezien bewegen andere eenheden ons leven; tal van emoties, liefde, passie, motivatie 

en andere invloeden bepalen of en hoe wij in actie komen.

WAT BEWEEGT MIJ?
Aan de letterlijke kant hoef ik me gelukkig niet al te veel zorgen te 
maken. Het gegeven op blank hout afkloppend weet ik me 
bevoorrecht en redelijk gezond. Aan de fi guurlijke kant een en al 
emotie, gecombineerd met, zoals dat wat theatraal heet, ‘ervarin-
gen uit het leven’. Zowel mijn privé- als werkzame leven worden 
geleid -en lijden ook dikwijls- onder emoties en gevoelens. 
Gezegend en aangevuld met een aantal eigenschappen mag ik 
vormgeven aan idealen.

WAT ZIJN MIJN IDEALEN DAN ZOAL?
Laat ik me in dit voorwoord als gasthoofdredacteur beperken tot 
mijn werk voor de doelstellingen van de Stichting MS Research. 
Onze Stichting moet de waarborg zijn en blijven voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) en voorlichting aan 
een breed publiek. 

WAAROM?
Voor mensen met MS moet deze ondraaglijke en slopende ziekte 
eens en wel liefst zo snel mogelijk een oplossing kennen. In de tijd 
dat de oplossing er nog niet is, moeten zij zoveel begrip en hulp als 
mogelijk ervaren, als ook een zo optimaal mogelijke kwaliteit van 
leven. Die waarborg is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat wij 
als Stichting volledig afhankelijk zijn van giften en geen enkele 
subsidie ontvangen, hangt ‘de fi nanciële strop’ vaak om onze nek.

Doorzetten, doorgaan, doorzoeken, altijd weer, is een prachtige 
taak. Een taak die gevoed wordt door emoties van anderen; de 
mensen met MS in onze omgeving, de moeder wiens dochter 
zwaar MS heeft en die me vraagt of er toch alsjeblieft al veelbelo-
vende ontwikkelingen zijn, de donateur die schrijft dat het hem zo 
ongeloofl ijk spijt dat hij zijn bijdrage moet stopzetten maar ons 
veel succes wenst met ons fantastische en belangrijke werk, de 
gedrevenheid van onderzoekers, steeds verder en verder op weg, 
de sponsoren, in wiens auto we mochten rijden, de bedrijven met 
spontane acties, de mensen die hun leven achterlieten en ons 
bedachten.

Mensen met MS echter kunnen zich in zowel letterlijke als 
fi guurlijke zin minder bewegen. Hun centrale zenuwstelsel is 
onherstelbaar beschadigd en hapert; hun energie, bewegen, 
emoties, functioneren is niet meer zoals het ooit vanzelfsprekend 

was. Het kent grenzen. Wat mij betreft is deze editie van het VOZ 
Magazine een hommage aan allen die zich dagelijks inzetten om 
oorzaak van en oplossing voor deze zenuwslopende ziekte te 
vinden. Maar ook een ode aan hen die naast mensen met MS 
staan, of hen dagelijks verzorgen.                                                                                          

WAT BEWEEGT HEN? 
WAAR KOMT HUN BEVLOGENHEID VANDAAN?
“Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”. 
Deze uitspraak deed de Chinese fi losoof Confucius zo’n 450 jaar 
voor Christus. Naar mijn idee zou het de lijfspreuk van vele 
geïnterviewden kunnen zijn. De mijne is het zeker.            

Mensen inspireren elkaar, daar ben ik van overtuigd. De kracht van 
samen werken is in alle opzichten enorm. Het is daarom dat ik 
gekozen heb om mensen in tweetallen te laten interviewen. Wat 
brengt de een in de ander naar boven? Hoe versterken ze elkaar? Wat 
ontstaat er doordat juist deze mensen bij elkaar komen? De redactie 
heeft deze tweetallen aangevuld met andere interessante mensen, 
die eveneens werkzaam zijn in het MS-veld. Dat alle geïnterviewden 
over hun werk rondom MS vol overgave konden vertellen was voor 
mij geen verrassing, voor u als lezer hopelijk wel. Hoe velen reageer-
den op de vragen uit mijn zgn. ‘aanvullende kader met een kleine 
inkijk in wat human interest-achtige punten’ was voor mij een 
complete verrassing en daarmee zeer leerzaam….. Van redacteur tot 
geïnterviewde, velen hadden er minstens ‘moeite’ mee. Duidingen 
van boos, tot belachelijk, van ‘dit is lieve Lita-achtig’ tot ‘hier werk ik 
echt niet aan mee’, maar uiteraard ook oprecht enthousiasme, als 
ook daadwerkelijk zeer geëmotioneerd… Dat wat naar mijn idee 
slechts een zeer bescheiden persoonlijke – even weg van MS - toe-
voeging zou zijn, bleek voor velen iets heel anders. 

Gesprekken over hoe werk en privé wel of niet gescheiden zijn, hoe 
je als mens dezelfde of juist niet in beide omstandigheden bent, 
ontstonden spontaan. Het is daar waar Confucius in mijn gedach-
ten opnieuw voorbij kwam, ditmaal met “Een mens heeft twee 
oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten”. 
En daar voeg ik aan toe “gelukkig twee ogen, om al het moois wat 
volgt te lezen…..”.

Dorinda Roos
Gasthoofdredacteur VOZ Magazine

Wat beweegt 
een mens?
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 INHOUD INHOUD

“JE MOET DE OVERTUIGING 
HEBBEN, IK GA HIERVOOR STAAN!”
Gasthoofdredacteur Dorinda Roos 
kiest voor deze uitgave van VOZ 
Magazine voor het thema ‘Bevlogen-
heid bij het werken voor mensen met 
MS’. En dat zij zelf bevlogen en 
vasthoudend is, blijkt o.a. uit het feit 
dat zij zich al ruim vijftien jaar inzet 
voor ‘de zaak multiple sclerose’, in de 
meest brede zin van het woord. Het 
belang van wetenschappelijk 
onderzoek, de zorg en aandacht voor 
mensen met MS, het verbinden van 
partijen in het veld, zijn allemaal 
prioriteiten en praktijk van alledag. 

“HET MAAKT NIET UIT WAAR DE 
OPLOSSING VANDAAN KOMT, ALS DIE 
MAAR KOMT.”
Gasthoofdredacteur Dorinda Roos liet 
ons voor deze uitgave van VOZ Maga-
zine kennismaken met John Golding, 
progressieve MS-patiënt en jarenlang 
internationaal actief voor mensen met 
MS. Tijdens het interview dat wij 
hebben met John Golding, wordt 
duidelijk dat hijzelf de belichaming is 
van deze bevlogenheid. Na dit interview 
kunnen wij met recht zeggen, wij zijn als 
redactie geraakt door de bijzondere 
mens John Golding. 

6

16
EEN WERELD VRIJ VAN MS, DAT BEREIK JE 
SAMEN, STAP VOOR STAP….
De noodzaak om iets te kunnen betekenen voor 
mensen met MS wordt door velen gevoeld over 
de hele wereld. Een moment waarop een groot 
aantal van deze bevlogen mensen bij elkaar 
komt is tijdens het jaarlijkse ECTRIMS congres, 
het jaarlijks, wereldwijde congres, waar inmid-
dels zo’n 10.000 wetenschappers, neurologen en 
andere direct betrokken professionals bij elkaar 
komen om de laatste inzichten op het gebied 
van MS te delen. VOZ Magazine interviewt 
Cynthia Zagieboylo, CEO van de National MS 
Society in de Verenigde Staten, over haar 
jarenlange inzet voor mensen met MS.  

“VANUIT DE KLINIEK MAKEN WE LANGER 
THUIS WONEN JUIST HAALBAAR.”
Het MS-expertisecentrum van Nieuw 
Unicum begeleidt en behandelt mensen 
met MS op de eigen locaties als zorginstel-
ling, maar ook op nationaal niveau als 
expertisecentrum voor mensen met 
progressieve MS en hun behandelaren. VOZ 
Magazine interviewt prof.dr. Alexander 
Rinnooy Kan en Liesbeth Kooij over de 
zorgverlening aan mensen met progressieve 
MS, de politieke ontwikkelingen en de 
impact daarvan op de zorg. 

JE BENT JE ZIEKTE NIET; GEBRUIK JE 
MOMENTEN! 
Naast mensen met MS, onderzoekers en 
zorgverleners hebben ook mantelzor-
gers en ambassadeurs een prominente 
plaats in deze uitgave van VOZ Maga-
zine. Maartje van Weegen en Job Cohen 
zijn door de functies die ze in het 
verleden bekleedden twee nationaal 
bekende gezichten. Al vele jaren zetten 
zij zich naast hun professionele arbeid in 
voor onderzoek en zorg rond MS. Hun 
morele steun is niet alleen mooi 
meegenomen, maar misschien ook wel 
het belangrijkste wat ze de komende 
periode willen doen rond hun betrok-
kenheid bij MS-onderzoek en -zorg.

24

12

20
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EN VERDER:EN VERDER:

 INHOUD
EEN GOUDEN KOPPEL: 
BEVLOGENHEID ÉN 
SAMENWERKING
De gasthoofdredacteur staat in deze 
uitgave van VOZ Magazine stil bij 
het belang van multiple sclerose 
onderzoek én zorg. Daarnaast gaan 
wij in op het belang van samenwer-
king tussen de verschillende 
neurodegeneratieve ziektebeelden 
als multiple sclerose (MS) en de 
ziekte van Alzheimer. VOZ Magazine 
interviewt prof.dr. Bernard Uitde-
haag en prof.dr. Philip Scheltens over hun ambitie bij Neuroscience Campus Amsterdam.

ROCHE: DOING NOW WHAT PATIENTS NEED NEXT. 
In de internationale media werd begin oktober melding 
gemaakt van de studieresultaten van een aantal 
onderzoeken bij patiënten met multiple sclerose. Deze 
onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens de 
wetenschappelijke bijeenkomst in Barcelona van de 
ECTRIMS en in een aantal media omschreven als 
‘veelbelovend’. De laatste jaren worden er door tal van 
partijen grote stappen voorwaarts gezet op het gebied 
van de behandeling van multiple sclerose, zo ook de 
Zwitserse ontwikkelaar van geneesmiddelen Roche. Zij 
onderzoeken een mogelijk middel voor de behandeling 
van MS: gegevens van de behandeling met ocrelizu-
mab bij patiënten met relapse-remitting MS (RRMS) en 
met primair progressieve MS (PPMS) werden gepresen-
teerd in Barcelona. Reden voor een gesprek met Bart 
Vanhauwere, General Manager van Roche Nederland.

“WE WERKEN AAN EEN BETERE KWALITEIT VAN 
LEVEN VOOR MENSEN MET MS.”
Bij het denken over multiple sclerose voor deze uitgave 
van VOZ Magazine, hadden wij het beeld dat er voor 
mensen met MS nog veel ontwikkeld moest worden, om 
een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een 
verbeterde zorg. Dit beeld wordt inderdaad bevestigd, maar 
tegelijkertijd worden wij ook aangenaam verrast. Er is veel 
energie, en ja bevlogenheid, bij de onderzoekers en ook de 
partners in de industrie. Zo is ook Hennie Henrichs, General 
Manager Teva Nederland, Benelux en Nordics, positief en 
verwachtingsvol over de toekomst. VOZ Magazine inter-
viewt Henrichs over de belangwekkende ontwikkelingen 
rond medicatie en zorg voor mensen met MS. 

“JE WORDT JE VEEL MEER BEWUST DAT HET NIET ZO 
VANZELFSPREKEND IS OM ALLES MAAR TE KUNNEN.” 
Multiple sclerose heeft een grote impact op het leven 
van mensen. In deze uitgave van VOZ Magazine 
komen verschillende mensen aan het woord, die MS 
hebben en op een waardige manier een bijdrage 
leveren aan de maatschappij en de bewustwording 
rond deze chronische aandoening. Maar MS raakt 
ook de dierbaren van de patiënt en vraagt ook van 
hen geduld en begrip. VOZ Magazine interviewt 
schaatstweeling Michel en Ronald Mulder, ambassa-
deurs van Stichting MS Research, naar hun inzet en 
bevlogenheid voor mensen met MS.
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Gasthoofdredacteur Dorinda Roos kiest voor deze uitgave van VOZ Magazine voor het 

thema ‘Bevlogenheid bij het werken voor mensen met MS’. En dat zij zelf bevlogen en 

vasthoudend is, blijkt o.a. uit het feit dat zij zich al ruim vijftien jaar inzet voor ‘de zaak 

multiple sclerose’, in de meest brede zin van het woord. Het belang van wetenschappelijk 

onderzoek, de zorg en aandacht voor mensen met MS, het verbinden van partijen in het 

veld, zijn allemaal prioriteiten en praktijk van alledag.

 DORINDA ROOS DIRECTEUR STICHTING 
MS RESEARCH

“Je moet de overtuiging 
hebben, ik ga hiervoor 
staan!”

 6    Voor Ondernemende Zorg en Public Affairs
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DOOR: HERMAN VAN DER WEIDEDOOR: HERMAN VAN DER WEIDE

DE WEG NAAR DE OPLOSSING VOOR 
MS HEEFT BEVLOGENHEID EN 
VASTHOUDENDHEID NODIG
In deze uitgave van VOZ Magazine 
willen wij stil staan bij MS, het 
onderzoek en de aansluiting met de 
zorg, en de bevlogenheid die de 
mensen werkzaam in dit domein 
daarvoor tentoon spreiden. Deze 
bevlogenheid komen wij in onze 
ontmoetingen in het veld nadrukkelijk 
tegen. Wat maakt, naar uw idee, dat 
deze bevlogenheid zo ontstaan is? 

Dorinda: “Het is uiteraard fi losoferen 
waarom dit zo gekomen is, maar bij 
multiple sclerose hebben we het wel 
over een zeer complexe, progressieve 
en chronische aandoening. Als je 
ervoor kiest om je voor mensen met 
deze aandoening in te zetten, dan 
moet je je realiseren dat je er echt voor 
moet gaan. Het is niet een weg van de 
snelle stappen, successen en oplossin-
gen. Dat geldt wat mij betreft zowel 
voor het onderzoek naar MS als voor 
de patiëntenzorg. Daarbij vind ik ook 
dat de gevolgen van MS als ziektebeeld 
echt aangrijpend zijn. Vaak treft het 
jonge mensen in de bloei van hun 
leven. De aandoening grijpt in op alle 
levensterreinen van de patiënt en van 
zijn directe omgeving; je moet wel 
ziende blind zijn, als je daar niet door 
wordt geraakt”.

“En gelukkig maar dat er veel mensen zijn die hier daadwer-
kelijk door worden geraakt; Dat heeft de weg naar de 
oplossing voor deze ziekte wel nodig, bevlogenheid, 
vasthoudendheid en doorzettingsvermogen”, 
geeft Dorinda aan.

DE PIONIERS VAN HET EERSTE UUR WAREN VISIONAIR
Vanuit Stichting MS Research wordt zeer veel inzet gepleegd 
om MS onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt op 
verschillende manieren, zoals het organiseren van Wereld 
MS Dag, maar juist ook door inzet op onderzoek en samen-
werking met academische onderzoekscentra als VUmc, 
ErasMS en MS Centrum Noord Nederland. Het type activitei-
ten dat MS Research ontplooit is breed en divers van aard, 
met een focus op wetenschappelijk onderzoek. Kunt u 
toelichten hoe de Stichting haar missie wil realiseren voor de 
mensen met MS in Nederland?   

Dorinda: “Het is wel interessant om terug te kijken naar hoe 
dat toentertijd, 35 jaar geleden, door de pioniers van het 
eerste uur is bedacht. Zij zagen in dat, om daadwerkelijk 
wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose onder de 

aandacht te brengen, een eigen organisatie in het leven 
geroepen zou moeten worden. Daarmee ontstond de 
Stichting ‘Vrienden van MS Research’. Deze Stichting was 
zeer succesvol in het verzamelen van fondsen voor het 
wetenschappelijk onderzoek, maar de situatie deed zich 
vervolgens voor dat bijna niemand onderzoek naar MS wilde 
doen. De oorzaak daarvan was, dat er tot dat moment geen 
fi nanciering beschikbaar was voor onderzoek naar MS in 
Nederland! MS was daardoor geen interessant onderzoeks-
veld. Ik kan me dat nu niet meer voorstellen. Het is visionair 
dat de oprichters dit 35 jaar geleden wel als prioriteit hebben 
bestempeld; het is voor de huidige MS-patiënt in Nederland 
cruciaal, dat zij dat toen zo geïnitieerd hebben”.  

Dorinda: “Omdat er op dat moment nog amper mensen 
onderzoek deden naar MS, heeft het bestuur een plan laten 
opstellen, om het MS-onderzoek in Nederland structureel 
vorm te geven. In dit plan stonden concrete aanbevelingen 
over hoe deze vormgeving het beste gerealiseerd zou 
kunnen worden: 1. zorg voor circa drie academische onder-
zoekscentra verspreid over Nederland, die complementair 
zijn aan elkaar. Uiteindelijk zijn dit Amsterdam, Rotterdam en 
Groningen geworden, 2. zorg voor stimuleringsbeurzen voor 
toptalent en stel daarmee deze jonge onderzoekers in de 
gelegenheid om zich blijvend in te kunnen zetten voor het 
MS-veld. Dit is het Fellowship geworden, wat we tot op de 
dag van vandaag uitreiken, 3. zorg dat je per jaar zoveel 
fondsen beschikbaar hebt, dat je deze aan relevante onder-
zoeksprojecten en pilots uit kunt geven, zodat er steeds 
talentvolle onderzoekers bijkomen. Dat advies is dus te kort 
en simpel gezegd geïmplementeerd….”.

BORGING VAN CONTINUÏTEIT VAN MS-ONDERZOEK 
IS ESSENTIEEL
Dorinda: “We kunnen wel stellen dat wij als Stichting 
succesvol zijn geweest in het faciliteren van onderzoek naar 
MS, maar tegelijkertijd beogen we dat de funding voor MS in 
algemene zin hogere prioriteit krijgt. In de wereld staat 
Nederland in de top 5 van het wetenschappelijk onderzoek 
naar MS. Dat is een geweldige prestatie, maar tegelijkertijd 
besef ik dat voor de mensen met MS die nu leven, resultaten 
van dit onderzoek te laat komen”.

“Als Stichting werken wij aanbod gedreven, wat voor ons 
betekent dat wetenschappers ons kunnen benaderen met 
een onderzoeksvoorstel. Wij leggen de voorstellen die bij 
ons binnenkomen voor aan onze Wetenschappelijke Raad 
(WR), die deze inhoudelijk beoordelen, de kwaliteit toetst en 
het bestuur op basis hiervan adviseert. Deze WR is breed en 
onafhankelijk ingericht, waarbij ook nadrukkelijk een 
internationale component is opgenomen, zodat de inhoude-
lijke toetsing ook in relatie tot de internationale ontwikkelin-
gen beschouwd kan worden. Het bestuur beslist hierna op 
basis van budget”, geeft Dorinda aan.

“Beleidsmatig is er bijvoorbeeld ook voor gekozen om 
specifi ek te investeren in onderzoek naar progressieve MS. 
Daarnaast werken we soms met geoormerkte giften, 
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waarbij in een nalatenschap is bepaald dat dit aan een 
specifiek type onderzoek besteed dient te worden. Zo heeft 
iemand middels zijn nalatenschap bepaald dat deze ingezet 
moet worden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. In 
zo’n geval zetten wij de oproep landelijk uit in de vorm van 
een call om specifiek daarvoor onderzoeksvoorstellen in te 
dienen”, legt Dorinda uit.   

Dorinda vult aan: “De borging van continuïteit van MS-on-
derzoek is zeer belangrijk, daarom hebben wij voor de drie 
academische MS-onderzoekscentra programmasubsidies 
ingericht. Dit zijn langlopende subsidies om de centra in de 
gelegenheid te stellen het onderzoek naar MS voor een 
langere doorlooptijd te kunnen blijven doen en daarmee 
continuïteit waarborgen.”

“We Wilden voorkomen dat het talent Weg zou 
lopen naar andere ziektebeelden.”
Hoe werkt de Stichting aan het verwerven van inkomsten?   

Dorinda: “Na al die jaren weten we inmiddels dat mensen, 
die iemand kennen met MS in de nabije omgeving, in 
principe bereid zijn te geven voor onderzoek naar MS. Dit is 
een kracht, die meestal een leven lang blijf t, omdat MS 
helaas ook een leven lang van invloed blijf t. Tegelijkertijd is 
er ook een keerzijde, want als de rest van Nederland niet 
iemand met MS kent in de nabije omgeving, dan is de 
bereidheid ook minder om voor die zaak iets te geven”.

“De mens die aan MS geeft heeft ook een ander profiel dan 
de mensen die geven aan de top 3 goede doelen zoals 
kanker en hartaandoeningen. Uit onderzoek weten we dat 
de giften voor de bekende goede doelen en vaak uit angst 
gedreven zijn en dikwijls uit nalatenschappen komen, terwijl 
wij het ook moeten hebben van donateurs die ‘actief geven’. 
Natuurlijk hopen wij dat meer mensen ons willen bedenken 
in hun nalatenschap. Maar in die zin ‘concurreren’ wij niet 
met de andere bekende doelen, omdat de motivatie van de 
gevers een hele andere is”, legt Dorinda uit.  

“Het bijeen krijgen van de nodige middelen blijft erg 
moeilijk. Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
aanzienlijke sponsoring (met name ook in natura) zien 
wegvallen. Een voorbeeld daarvan is dat we lange tijd 
passend autovervoer beschikbaar gesteld kregen om onder 
andere mensen met MS, die gebruik maken van een rolstoel, 
in te kunnen vervoeren. Omdat ook sponsoren te maken 
kregen met economische achteruitgang heeft in dit geval 
Kamsteeg met pijn in het hart na ruim 10 jaar die sponso-
ring moeten stoppen. Met het wegvallen van dit type giften 
stijgt aan de andere kant voor ons het kostenniveau”, legt 
Dorinda uit.

“En ook de donaties vanuit het bedrijfsleven zijn aanzienlijk 
afgenomen vanwege de inmiddels jaren durende crisis. Wij 
hadden vooral sympathie bij mkb-bedrijven, waar mede-
werkers met MS in dienst zijn. We hadden altijd rond de 
3000 mkb-donateurs, maar daar zijn er inmiddels minder 
dan 10 van over’, geeft Dorinda aan. 
Dorinda: “Om deze lange periode van teruggang van 
inkomsten te kunnen overbruggen en toch doorlopend te 

kunnen blijven investeren in het noodzakelijke MS-onder-
zoek, hebben wij waar we konden onze reserves bewust en 
actief ingezet. We wilden voorkomen dat het talent weg zou 
lopen, want je kunt niet zomaar de kraan voor vijf jaar 
dichtdraaien. Er zijn nu ongeveer 150 mensen in Nederland 
dagelijks bezig met onderzoek naar MS. Je wilt niet door een 
economische crisis deze mensen kwijtraken en daarna 
opnieuw een vergelijkbare inzet moeten doen om mensen 
voor dit specifieke onderzoeksveld te interesseren. Dan ben 
je zo maar weer tien jaar verder, voordat je deze groep weer 
bij elkaar hebt”. 

Dorinda vult aan: “Daarbij ook goed om nu stil te staan bij 
de andere activiteiten, die wij als Stichting ontplooien. Wij 
vervullen niet alleen de functie van ‘bank’ voor onderzoek 
naar MS, maar zetten ons ook actief in voor het stimuleren 
van samenwerking in het veld voor zorg, wij richten ons op 
voorlichting, communicatie en voor het hoger op de agenda 
krijgen van MS bij overheid en beleidsmakers. Dit steeds met  
het doel de kwaliteit van de MS-zorg in Nederland op een 
hoger plan te krijgen”. 

Merken jullie inmiddels al een verbetering in de financiële 
situatie?   

Dorinda: “Dit jaar is voor ons hopelijk het jaar dat de 
inkomsten stabiliseren. We zien in 2015 dat de teruggang in 
inkomsten afneemt en dat we mogelijk in 2016 weer kansen 
zien om deze op te bouwen. De invloed van de buitenwereld 
op organisaties als de onze is veel groter dan het vroeger is 
geweest. Waar wij vroeger ons werk met enige zekerheid 
konden doen, namelijk het opstellen van het beleid en deze 
als beoogd uitvoeren, is die zekerheid volledig weg. Die is 
ook niet meer teruggekomen. Uiteraard maken we nog 
steeds beleid en hebben wij op dezelfde manier de intentie 
deze uit te voeren, maar we zijn in de tegenwoordige tijd 
veel afhankelijker geworden van de actualiteit en de 
ontwikkeling in de buitenwereld”. 

“Wij hebben veel bereikt, maar We zijn  
er nog niet.”
Hoe heeft u zich in deze moeilijke periode toch zo actief en 
vol moed kunnen blijven inzetten voor MS, als er toch veel 
dingen wegvallen en daarmee uw werk moeilijker 
wordt gemaakt?  
 
Dorinda: “We veel hebben bereikt, maar we zijn er nog niet. 
Dat hangt absoluut niet alleen van mij af uiteraard, maar ik wil 
mij daar wel persoonlijk voor in blijven zetten. Ik wil niet elke 
dag denken aan wat er niet meer of nog niet mogelijk is. In 
mijn hoofd en hart zitten altijd mensen met MS als stip aan de 
horizon. Hun toekomst moet verbeteren. Daaraan denkend is 
het niet moeilijk om door te bijten. Het feit dat ik samen mag 
werken met een betrokken team, een inspirerend bestuur en 
bevlogen mensen in het veld, maakt mijn cirkel rond”.

Voor deze uitgave hebben wij Cynthia Zagieboylo, voorzitter 
van de Progressive MS Alliance’s Executive Committee, CEO 
van de National MS Society in de VS en bestuurslid MS 
International Federation (MSIF), geïnterviewd. Zij geeft aan 
dat het weliswaar moeilijk is, maar niet onmogelijk om voor 
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een bepaalde aandoening als MS, bewustwording te creëren 
bij publiek, overheid en financiers voor wetenschappelijk 
onderzoek. Zij geeft daarbij als cruciale succesfactor het 
verenigen van mensen, het bundelen van energie en MS een 
gezicht te geven. Zij maakte ons als voorbeeld hiervan 
duidelijk dat in de VS de activiteiten vanuit het patiëntenor-
ganisatieperspectief en het onderzoeks- en fondsenwer-
vingsperspectief gebundeld zijn in de National MS Society. Zij 
geeft aan dat dit een belangrijke verklaring is voor het succes 
in de VS. Is dit mogelijk ook een verklaring waarom we in 
Nederland nog niet het ‘onderste uit de kan’ hebben gehaald 
voor de mensen met MS? 

Dorinda: “Het MS veld in Nederland is het op dit moment 
nog te versnipperd. Hoe laten we het geluid vanuit patiën-
ten horen en welk gezicht geven we daarmee aan de ziekte 
MS? Dat je voor wetenschappelijk onderzoek bij Stichting 
MS Research moet zijn is helder, maar verder is veel 
onduidelijk. Naar mijn idee is het een cultureel verschijnsel 
dat we in Nederland als eerste actie een eigen ‘club’ willen 
beginnen in plaats van dat we kijken naar wat er al is en 
hoe we dat met onze eigen bijdrage kunnen versterken. Als 
Stichting MS Research richten we ons op de activiteiten die 
zich bevinden op de domeinen ‘Vinden, Verbinden, Verbe-
teren en Oplossen’. Kenmerkend voor deze tijd is dat we 
veel energie investeren in ‘Verbinden’. Dat gaat blijkbaar  
niet vanzelf…”.

BetrouwBaar, degelijk en consistent 
De Stichting is voor betrokkenen in het veld en geïnteres-
seerden goed zichtbaar en herkenbaar als een organisatie 
gericht op MS. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de 
schaatstweeling Michel en Ronald Mulder zich als ambas-
sadeur aan jullie verbindt. Wat heeft er naar uw idee toe 
geleid dat uw organisatie zo herkenbaar is voor mensen?

Dorinda: “Wat wij terug horen is dat wij als Stichting een 
consistent beeld laten zien. Waarden als betrouwbaar, 
degelijk en consistent zijn enkele uitingen die mensen doen 
in relatie tot onze organisatie. Daarbij zijn ook onze boeg-
beelden van groot belang. Ik denk dan aan de jarenlange 
inzet en betrokkenheid van Maartje van Weegen en Job 
Cohen, maar inderdaad ook sinds enkele jaren Wolter Kroes, 
Michel en Ronald Mulder”.

“Daarnaast zijn ook de boegbeelden vanuit de wetenschap van 
grote toegevoegde waarde, zoals Bernard Uitdehaag, Frederik 
Barkhof, Rogier Hintzen, Jon Laman, Dick Hoekstra, Dick 
Swaab, Inge Huitinga, allemaal mensen die toegewijd zijn aan 
MS. Dat geheel tezamen versterkt elkaar, als het gaat om het 
neerzetten van een betrouwbaar beeld”, vult Dorinda aan.  

Ms heeft niet een gezicht
“Als we het hebben over ‘Het gezicht van MS’, dan speelt de 
complexiteit van deze aandoening een grote rol. Deze 
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ziekte uit zich bij de patiënten op verschillende manieren, 
waardoor de herkenbaarheid van MS mogelijk minder is dan 
voor andere aandoeningen. Dat speelt in de buitenwereld 
een rol, maar ook patiënten onderling herkennen niet altijd 
de uitingsvormen van de eigen aandoening in de ander. 
Daar moeten we ons goed van bewust zijn, als we het 
hebben over het gezicht van MS”, vult Dorinda aan.

U heeft aangegeven dat MS zich niet beperkt tot Nederland 
en dat het cruciaal is dat Nederland samenwerkt met 
internationale organisaties, die betrokken zijn bij MS. Vooral 
waar het gaat om het realiseren van stappen voorwaarts in 
het MS-onderzoek is deze internationale invalshoek van 
kritisch belang. Kunt u dit toelichten?

Dorinda: “Inderdaad is de internationale samenwerking 
doorslaggevend om succesvol te zijn in onderzoek, ook voor 
MS. Het is een mondiale aangelegenheid en daarmee ook 
een uitdaging om de wereld op een lijn te krijgen. Bijvoor-
beeld de 45 landen die lid zijn van de MS International Fede-
ration (MSIF). Een prachtige best practice van hoe de 
mondiale aanpak efficiënt en succesvol kan zijn is HIV. Daar 
is binnen tien jaar, door internationale samenwerking vanuit 
politiek, religie en financiers, een mechanisme beschikbaar 
gekomen om met HIV om te gaan. Daar zie je dus heel goed 
wat een mondiale bundeling kan doen voor een ziekte. Dat 
wil iedere ziekte. Wie ziek is, wil namelijk maar een ding: 
beter worden”.

“Maar ook binnen het MS-veld is er een prachtig voorbeeld 
van hoe dit kan werken. Vanuit de Progressive MS Alliance, 

binnen het MSIF-platform, zijn er op een gegeven moment 
een aantal patiënten de hele wereld afgereisd om mensen 
bewust te maken van het belang van onderzoek naar juist 
de progressieve vorm van MS. Deze patiënten zijn de wereld 
over gegaan om te zeggen ‘Prima allemaal, maar er wordt 
nu al jaren niets gedaan voor mensen met progressieve 
MS!’. Deze vasthoudendheid en roep vanuit de patiënten 
zelf en hun omgeving hebben ertoe geleid dat de Progres-
sive MS Alliance is opgericht, waar nu 22 miljoen euro is 
verzameld, specifiek voor onderzoek naar de progressieve 
MS-variant. Dit bedrag is opgebouwd met middelen die 
beschikbaar zijn gesteld vanuit de verschillende deelne-
mende organisaties, waaronder onze Stichting. Hoewel het 
dus om een internationale organisatie gaat, wordt de 
funding niet vanuit de overheden geregeld maar opge-
bracht door de particuliere gevers die doneren aan de 
deelnemende organisaties”, legt Dorinda uit. 

De verschillen tussen lanDen zijn pijnlijk groot
Dorinda gaat verder: “Door de internationale samenwerking 
wordt soms ook (pijnlijk) duidelijk, hoeveel verschillen er in 
algemene zin bestaan in de zorg voor mensen met MS tussen 
landen. Zo zijn er bijvoorbeeld landen die pas na veel moeite 
en jarenlange inzet het voor elkaar hebben kunnen krijgen, 
om slechts een enkel MS-centrum voor de hele bevolking op 
te zetten. Turkije is zo’n voorbeeld, waarmee wij een samen-
werkingsprogramma hadden om dit te realiseren. Een ander 
voorbeeld, uit Iran komt bij me op, waar met een beperkte 
financiële bijdrage van 500 pond, de organisatie aldaar 
enorm was geholpen met de aanvraag van een vergunning. 
Met die vergunning konden vervolgens een groot aantal 

Overhandiging MS-Atlas: H.M. Koningin Máxima ontvangt in het bijzijn van Willeke Heijbroek (voorzitter Stichting MS Research) de eerste Nederlandse MS-Atlas uit handen van Dorinda Roos (directeur).
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activiteiten wordt ontplooid voor MS-patiënten. Het is zo 
verschillend wat er binnen een land gedaan kan worden voor 
mensen met MS, ik schrik daarvan”. 

Er moeten nog veel stappen worden gezet in onderzoek naar 
MS, omdat de behandeling en medicatie voor mensen met 
MS beperkt is. Toch zijn er gelukkig ook voorbeelden van 
mensen, voor wie de bestaande medicatie nu al veel kan 
betekenen. In deze uitgave komt als voorbeeld hiervoor de 
heer Eric Schreur aan het woord. Hoewel hij zeer verheugd is 
over de medicatie die hij zelf gebruikt, is hij teleurgesteld 
geweest over de drempel die zorgverzekeraars initieel 
hebben opgeworpen om het middel te vergoeden. Herkent u 
dit probleem, de beperkte toegankelijkheid van medicatie 
die nu al beschikbaar is en wel degelijk effectief kan zijn 
voor bepaalde mensen?  

Dorinda: “De toegankelijkheid van bestaande MS-medicatie 
kan inderdaad verbeterd worden. Onze Stichting werkt 
daarvoor samen met de MS Vereniging Nederland en neemt 
in die hoedanigheid deel aan het overleg met het ministerie 
van VWS. Voor dit overleg is een terugkerende Ronde Tafel 
georganiseerd waar de toegankelijkheid van medicatie 
bovenaan de agenda staat. Er is ook gedefinieerd dat er een 
MS-register moet komen en daarvoor zijn de eerste stappen 
gezet. Daarmee willen we uiteraard bereiken dat de 
kwaliteit en effectiviteit van de medicatie de toegankelijk-
heid bepaalt en niet de ruimte in het budget. Naar kwaliteit 
van leven, wordt breed gekeken, dus niet vernauwd tot 
medicatie. De uitkomsten van dit register moeten op 
termijn leiden tot optimale toegankelijkheid van al wat een 
MS-patiënt nodig heeft”. 

Ernstig ziEkE Ms-patiëntEn plukkEn nu dE 
wrangE vruchtEn
De decentralisatie richting de gemeenten heeft een extra 
complicerende dynamiek opgeleverd, waar zorginstellingen 
als Nieuw Unicum de wrange vruchten van plukken. Er zijn 
nu mensen met MS in een vergevorderd stadium, waarbij 
onduidelijk is wie de zorg moet verlenen en of deze ook 
vergoed wordt. Is dit effect naar uw idee onderschat bij 
politici en beleidsmakers, waardoor nu ernstig zieke 
MS-patiënten buiten de boot vallen? 

Dorinda: “Ik wil uit gaan van een positief mensbeeld, ook bij 
de overheid. Niemand wilde dat ernstig zieke MS-patiënten 
buiten de boot zouden vallen. Dan echter doet de realiteit 
van de gevolgen van de beleidsveranderingen zich voor aan 
deze patiënten en aan degenen die hen verzorgen. En dus 
kennen we helaas inmiddels inderdaad de voorbeelden 
waar de zorgverantwoordelijkheid en de vergoeding van 
zorg voor deze ernstige zieke MS-patiënten onduidelijk is 
geworden in de nieuwe situatie; te schrijnend. Het is 
ontoelaatbaar dat dit de nieuwe structurele realiteit zou zijn 
voor deze patiëntengroep. Ik ga dus uit van ‘een tijdelijke 
overgangssituatie’, waarin snel een oplossing gevonden 
moet worden voor het gat dat is gevallen in de zorg voor 
deze MS-patiënten”. 

Dorinda gaat verder: “En dat er haast geboden is, wordt 
duidelijk uit de extra zware belasting op de patiënt en diens 
zorgverlener, die is ontstaan uit deze onderschatting, 
namelijk a. wat het doet met de mens, de zorgverlener, om 
dit te zien bij zijn of haar patiënt, b. dat de onduidelijkheid in 
verantwoordelijkheid ertoe leidt dat de zorgverlener het 
gemis aan zorg in de eigen tijd gaat compenseren en 3. de 
druk die bij de zorgverlener wordt gelegd om de oneven-
wichtige situatie aanhangig te maken bij de financiers, 
beleidsmakers en regelgevende instanties. Nogmaals, het is 
heel schrijnend dat dit zo heeft kunnen gebeuren, maar het 
lijkt er nu op dat de ontstane situatie bij het ministerie VWS 
Langdurige Zorg, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse 
Zorgautoriteit bekend is en de urgentie onderkend. Samen 
met Nieuw Unicum onderzoeken ze oplossingen die kunnen 
leiden tot een betere situatie voor deze hele MS-patiënten-
groep”, vult Dorinda aan. “Ook hier is samen zoeken naar 
oplossingen de enige route.”

Welke deur zou u in 2015 willen sluiten en welke zou u juist 
willen openen in 2016?

Dorinda: “Twee dingen die ik graag in 2015 achter zou laten: 
1. de Zwarte Pieten discussie en 2. fietsers, die hun hand 
niet uitsteken”.

“De deur die ik graag in 2016 wil openen is de deur van 
openheid om elkaar te vinden en samen voor verbetering te 
gaan en blijven staan. Een beetje warmte en tolerantie voor 
elkaar daarbij zou wat mij betreft niet gek zijn.”

dorinda roos     
     
Persoonlijk levensthema: Gezondheid; als je gezond bent 
heb je altijd keuzes in je leven, hoe miserabel je er 
misschien ook voor staat. Als je ernstig ziek bent is de 
belangrijkste keuze al voor je gemaakt. Je hebt slechts de 
keuze hoe daarmee om te gaan.
Plek om te zijn: Strand en de zee.
Grote inspiratiebron: Authentieke mensen. En betrokken 
donateurs die zo oprecht en vanuit hun hart geven om 
zicht te houden op de oplossing voor deze zenuwslo-
pende ziekte.
Ware spreuk: Een lach is de kortste afstand tussen 
mensen.
Ik sta voor: Mensen van wie ik houd en de doelstellingen 
van onze Stichting MS Research.
Ik heb bewondering voor: De veerkracht en het doorzet-
tingsvermogen van mensen in moeilijke tijden.
Lekkere geur: Bedauwde aarde/natuur ’s ochtends als de 
zon opkomt.
Dierbare herinnering: Op de lagere school tussen de 
middag thuis een boterham eten.
Indringende muziek: Thema uit “Schindler’s list”.
Bijzonder aandenken: M’n fruitschaal.
Favoriet kinderboek: Borre en de nachtzwarte kat.

Overhandiging MS-Atlas: H.M. Koningin Máxima ontvangt in het bijzijn van Willeke Heijbroek (voorzitter Stichting MS Research) de eerste Nederlandse MS-Atlas uit handen van Dorinda Roos (directeur).
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DOOR: HANS DE GOEIJ DOOR: HANS DE GOEIJ 

Je bent je 
ziekte niet; 
gebruik je 
momenten! 

HANS DE GOEIJ DOET VERSLAG VAN     EEN DRIEGESPREK MET JOB COHEN EN MAARTJE VAN WEEGEN

Donorweek: Job Cohen in De Wereld Draait Door DWDD, 
dinsdag 13 oktober 2015 Terugkijken op 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/347394 

Een vertrouwd beeld: Job Cohen die zijn vrouw voortduwde in 
haar rolstoel. Lidie Cohen leed al jaren aan MS, de progressieve 
ziekte die het zenuwstelsel aantast. Ze overleed in augustus 
2015 en had een donorcodicil ondertekend. Twee mensen 
werden geholpen met een nier van Lidie, volgens Job Cohen 
‘een hele bijzondere, mooie bijkomstigheid bij de dood’. Het is 
nu Donorweek, Job Cohen wil zijn verhaal vertellen om het 
belang van orgaandonatie te onderstrepen.

Naast mensen met MS, onderzoekers en zorgverleners 

hebben ook mantelzorgers en ambassadeurs een 

prominente plaats in deze uitgave van VOZ Magazine. 

Maartje van Weegen en Job Cohen zijn door de functies die 

ze in het verleden bekleedden twee nationaal bekende 

gezichten. Al vele jaren zetten zij zich naast hun 

professionele arbeid in voor onderzoek en zorg rond MS. 

Ieder op een eigen manier. Dat zij bekende gezichten zijn is 

niet de primaire reden om zich voor mensen met MS in te 

zetten, maar het helpt wel deze degeneratieve ziekte goed 

op de onderzoeks- en zorgagenda te houden. Hun morele 

steun is niet alleen mooi meegenomen, maar misschien ook 

wel het belangrijkste wat ze de komende periode willen 

doen rond hun betrokkenheid bij MS onderzoek en zorg.    

De vragen voor dit interview zijn vooraf toege-
stuurd. Het gesprek loopt anders dan normaal. 
Enige regie in het gesprek blijkt lastig te zijn. Maar 
als gesprekspartner blijk ik het uiteindelijk toch 
makkelijk te hebben. Een doorgewinterde weten-
schapper en oud politicus interviewen vraagt 
voorbereiding, maar is goed te doen. Maar een zeer 
ervaren, charmante doch scherpe presentator en 
verslaggever zelf vragen stellen is lastiger. Want 
Maartje van Weegen zit nu in de rol van geïnter-
viewde. Zij gaat voor de vraag achter de vraag. 
Geen onderwerp dat ik aan de orde had willen 
stellen wordt geschuwd. Het aantal woorden per 
artikel is vele malen te weinig om het gesprek 
volledig weer te geven. Praten met meel in de 
mond is niet aan de orde. Enkel maatschappelijk 
wenselijke antwoorden worden gemeden. Betrok-
kenheid, positivisme maar ook realisme blijken 
achteraf de rode draad van het gesprek. Een hoog 
inlevingsvermogen in mensen met MS en hun 
omgeving komt in ons driegesprek met Cohen en 
Van Weegen naar voren. Ontroering en een lach 
wisselen elkaar af. Ervaring delen en goed luisteren 
volgen elkaar op. Daardoor ontstaat snel het gevoel 
bij ons drie elkaar al jaren te kennen, zo voelt dat. 
Daarom ook het gesprek in de vorm met voorna-
men. Zo had ik ze de volgende vraag vooraf 
toegestuurd. 

V.l.n.r. Hans de Goeij, Maartje van Weegen en Job Cohen
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HANS DE GOEIJ DOET VERSLAG VAN     EEN DRIEGESPREK MET JOB COHEN EN MAARTJE VAN WEEGEN

 
Bevlogenheid bij het werken voor mensen met MS is in dit 
VOZ nummer het centrale thema. Wat betekent MS voor u 
persoonlijk, nu u de ziekte, ieder op een eigen manier, zo van 
dichtbij heeft meegemaakt?

Maartje: “Wat mij zo opvalt bij veel mensen met MS is dat ze 
de uren, dat het goed of beter gaat, ook echt gebruiken. Je 
kop dan niet laten hangen. Je tijd goed gebruiken, niet 
uitstellen wat je op dat goede moment wel kunt doen en niet 
bij de pakken neer gaan zitten. Misschien ontmoet ik alleen 
dat soort mensen, maar ik denk het eigenlijk niet. Ik ben die 
ziekte niet, zo laten ze me weten. En Job, gisterenavond was 
je bij De Wereld Draait Door, om te vertellen over MS”.
  
IK KAN NOG ZOVEEL WEL
Job: “Ja, dat was weer een bijzondere ervaring. Nu een aantal 
maanden na het overlijden van Lidie wil ik ook een deel van 
mijn ervaringen delen met anderen. Lidie was niet zo bezig 
met diagnostiek en alles wat daarna op haar af zou kunnen 
komen. Ze leefde meer in de dag en wat wel kon. Ik heb haar 
daarin van harte gesteund en haar ook zoveel mogelijk 
betrokken bij mijn werkzame leven waar mogelijk. Ons gezin 
ging ook gewoon door. Zelf heeft ze na de eerste verschijnse-
len het woord MS in de mond genomen na enkele bezoeken 
aan de huisarts en de specialist. Die hadden vermoedens, 
maar spraken dat woord MS toen nog niet uit. Het begon met 
het typen waar de vingers naast de letters op het toetsen-
bord kwamen. Later kwam daar bijvoorbeeld het wankelen 

op de benen bij, als ze de kinderen naar school bracht. Dat 
riep soms de onuitgesproken vraag op of ze dronk. We zijn er 
natuurlijk over gaan lezen en wisten dan dat het een onvoor-
spelbaar en grillig verloop zou kunnen hebben. Dat hebben 
we maar gelaten en besloten ons beider leven en dat van 
onze kinderen er niet door te laten verpesten.  
Ik ben ook achteraf erg blij dat we er zo inzaten en die keuze 
voor het leven hebben gemaakt. Maar langzamerhand 
kwamen er meer ongemakken. Niet meer je hand goed 
bewegen en niet meer kunnen tennissen of op wintersport 
gaan. We zijn dan weer andere dingen gaan doen. Omdat na 
vele jaren lesgeven niet meer ging werd haar door haar 
school het schooldecanaat aangeboden. Daar was ze heel 
goed in en zij heeft het decanaat verder stevig ontwikkeld op 
die school. Ze ging na het stoppen met lesgeven niet bij de 
pakken neerzitten. Later weer in haar laatste levensjaren ging 
het slechter en slechter. Soms was er amper contact in het 
hier en nu. Dat ze ging overlijden konden wij wel met het 
gezin aan voelen komen, maar het moment weet je nooit”.

Maartje: “Dat vind ik nou zo mooi. Jullie gingen nooit in al die 
jaren bij die pakken neerzitten. Dit en dat kan niet meer, 
maar we gaan nu iets anders doen en wat nog wel kan. 
Natuurlijk was er ook veel steun uit de omgeving, maar dan 
nog: jij en Lidie zijn daar wel een rolmodel in geweest en dat 
kan anderen weer helpen de kwaliteit van het leven te blijven 
opzoeken en zo lang mogelijk je eigen regie houden”. 

Zien jullie nu vooruitgang bij onderzoek, zorg of meedoen 
aan de samenleving? 

Job: “Dat Lidie vaak meeging naar bezoeken en verplichtin-
gen als burgemeester hebben we ook wel gebruikt om 
anderen te bemoedigen. Als men dan zei dat ze niet mee kon 
in de rolstoel, dan zei ik: dan kom ik niet! Dat deed ik niet 
alleen voor haar, maar voor iedereen in die situatie. En als we 
met de rolstoel over de Dam gingen met al die schattige 
maar onmogelijk keitjes en stenen was haar gesprekonder-
werp met de betreffende wethouder gebeiteld. We moeten 
dus ook echt anders gaan bouwen en de openbare ruimte 
inrichten. Dat kost niet veel meer als je bij de aanleg er goed 
over nadenkt. Er is al wel veel ten goede veranderd, maar we 
zijn er nog lang niet”.
  
Maartje: “Ik sprak als ambassadeur voor MS Research 20 jaar 
geleden met jonge wetenschappers. Velen vonden het maar 
niets om MS-onderzoek te doen, in ieder geval niet zo’n hot 
item. Kanker en Aids trokken meer aandacht. In die tijd kon je 
als onderzoeker met die laatste twee onderwerpen thuis 
komen; met MS-onderzoek veel minder. Ruim 17.000 
mensen met MS sprak toen binnen kringen onderzoekers 
amper tot de verbeelding, je moest het steeds uitleggen in je 
vriendenkring. Maar dat lijkt te veranderen. Alleen al de 
reacties als het spotje voor MS Research op de radio kwam 
en nu weer komt. Zeiden ze eerst: ‘Je was op de radio 
Maartje, maar waar ging dat over?’. Nu is het veel meer: ‘O ja, 
over MS hoorden wij jou op de radio.’ Dus er is wel iets aan 
het veranderen”.

V.l.n.r. Hans de Goeij, Maartje van Weegen en Job Cohen
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Prof. dr. Job Cohen (1947) is jurist en was onder meer hoogleraar in Maastricht, staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, 
burgemeester van Amsterdam, politiek leider en fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer. Nu is hij nog deeltijds 
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden waar hij de Thorbecke-leerstoel bekleedt, en zich richt op weten-
schappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van lokaal en provinciaal bestuur. Hij is ook voorzitter van de Stichting 
Vluchteling Studenten UAF, lid van het Comité van aanbeveling MS Research en voorzitter van MS Nederland, een 
samenwerkingsverband van onder meer Stichting MS Research, MS Vereniging Nederland en MSweb.

Maartje van Weegen (1950) was presentator bij de radio en televisie. Het NOS Journaal, NOVA, Buitenhof, Verkiezingsuit-
zendingen en verslaggever Koninklijk Huis. Ze is ca. 25 jaar geïnteresseerd in onderzoek en zorg rond MS en zet zich in als 
ambassadeur van de Stichting MS Research.

Ir. Hans de Goeij (1949) was GGD directeur en Directeur-generaal van de Volksgezondheid. Hij is nu bestuursadviseur 
verbonden aan de Oude Gracht Groep BV en o.a. voorzitter van de MS Vereniging Nederland.

KIes voor Wat noG MoGelIJK Is 
Job: “Samenwerking op terrein van onderzoek en zorg is erg 
belangrijk. Zo denk ik aan Nieuw Unicum in Zandvoort, dat 
nu ook via internet en e-health nieuwe aanvullende vormen 
van begeleiding en behandeling kan aanbieden in het gehele 
land. Ik weet dat mijn moeder, die indertijd in de gemeente-
raad van Heemstede zat, iets betekend heeft bij de opening 
van Nieuw Unicum in Zandvoort. Ik zei al dat Lidie en ik onze 
kop in het zand staken en ons daar goed bij voelden. We 
zagen wel wat er gebeurde. Maar dat had wel het nadeel dat 
we soms te laat waren, om enige bijstelling in de effecten 
van de makken van de ziekte in te zetten. Het voordeel ervan 
was dat we ons leven niet in bezit lieten nemen door enkel 
scenario’s van het beloop en het daar continu mee bezig 
zouden zijn geweest. Als ik nu terug kijk denk ik dat wij 
samen wel de beste weg voor onszelf hebben gekozen in die 
periode en met de kennis van toen”.

PraKtIsCHe MoGelIJKHeden voor Meer KWalIteIt 
van leven
Maartje: “Ja, er gebeuren echt heel bijzondere dingen bij 
Nieuw Unicum. Over elkaars grenzen kijken, bij elkaar komen 
luisteren en samen overleggen, tussen vakgebieden en 
samen met patiënten nieuwe alternatieven voor meer 
kwaliteit van leven zoeken. Ik kan alleen maar onderschrijven 
hoe belangrijk dat is. Tijdens een kort poliklinisch bezoek 
kunnen ongemakken, die de mensen met MS vertellen, soms 
onvoldoende herkend of erkend worden. Denk aan begin-
nende slikproblemen. Als behandelaar daarover spreken met 
andere professionals levert weer nieuwe oplossingen, die het 
ongemak verminderen. Dat moet dus interdisciplinair 
opgepakt worden: kruisbestuivingen en zoeken naar prakti-
sche oplossingen bij ongemakken is van groot belang. Dat 
gebeurt nu beter dan 20 jaar geleden. Maar er is ruimte voor 
nog meer verbetering. Daar moeten we met attitude én 
onderzoek stevig op inzetten”.

Job: “Dat heel praktische denken en doen rond kwaliteit van 
leven van mensen met MS mag best verder benadrukt worden. 
Een bijzonder hoogleraar, die Nieuw Unicum in toegepaste zorg 
en technologie voor MS-patiënten verbindt met de medische 
faculteiten, vind ik een voor de hand liggende gedachte zoals 
Hans net bedoelde. Dat is denk ik wel een mooie aanvulling op 
het portfolio van bijvoorbeeld het fundamentele onderzoek bij 

VUmc, wat ook resultaten op korte termijn levert. Lidie heeft 
veel gehad aan een aantal praktische tips en adviezen in het 
voortreffelijke revalidatiecentrum in Amsterdam. Dat heeft haar 
fysiek enorm geholpen”.

Maartje: ”Vergeet niet de mogelijkheden van internet zoals 
die er nu al zijn en zeker verder uitgebouwd worden. Als je 
bepaalde vragen via facetime kunt stellen, bespaart dat 
voor de mensen met MS geregel van vervoer en het scheelt 
een vermoeiende reis. Je kan je thuis goed voorbereiden en 
met genoeg vragen aan de start van het gesprek of consult 
verschijnen. Internet kan naar mijn smaak nog veel meer 
gebruikt worden. De techniek is er en iedereen heeft die 
eigenlijk al in huis. Ik weet dat het al voor een deel betaald 
wordt door zorgverzekeraars, daar kan het dus niet  
aan liggen”.

Job vraagt zijn gesprekspartners hoe zij aankijken tegen al die 
verschillende organisaties die zich inzetten voor MS. 

Maartje: “Ja, nu je dat zo vraagt. Het aantal organisaties, dat 
deels hetzelfde doel heeft, lijkt mij een maatje teveel. Je kunt 
beter samenwerken waardoor je een beter bereik hebt en 
minder gedoe tussen de organisaties. Daarmee komt er meer 
focus en kan bijvoorbeeld het onderzoek beter gestuurd 
worden op echte resultaten voor mensen met MS vandaag 
de dag en voor mensen die er morgen bijkomen. Onderzoek 
dat dan ook weer aansluit op vragen van mensen met MS in 
plaats van alleen aanbod gericht onderzoek van onderzoekers 
en instellingen”.

FoCus en Massa
Hans: “Inderdaad zijn er teveel spelers. Het is moeilijk een 
goed overzicht te krijgen wat met sommige donaties gedaan 
wordt, of bijvoorbeeld wat de toekenningscriteria zijn voor 
subsidies of kwaliteitskeurmerken. Krachten bundelen én 
veel transparanter moet. De MS Vereniging Nederland is 
daarom vanaf 2015 bestuurlijk en organisatorisch weer 
samen met de stichting MSweb. Daarvoor uit de patiënten-
vereniging ontstaan na onenigheid rond internet en chatten. 
De vraag indertijd was namelijk of dat wel een plaats kon 
hebben in de patiëntenbeweging. Mensen met MS zouden 
zich niet massaal op internet gaan begeven. Het tegendeel 
bleek waar. Het geloof in de kracht en mogelijkheden van 
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internet en betrokkenheid van mensen met MS, om regie op 
het eigen leven te houden, werd verschillend gewogen, zo is 
mij uit overlevering duidelijk geworden. Maar dat is nu achter 
ons gelaten. De vroegere samenwerking van Stichting MS 
Research en MS Vereniging Nederland is weer hersteld. Via 
het project MS Nederland is enkele jaren geleden de toena-
dering versneld rond het project MS Kwaliteit van zorg. In de 
loop van 2015 heeft MS Vereniging Nederland haar Haagse 
kantoor verlaten en is weer gaan inwonen bij MS Research in 
Voorschoten zoals dat vroeger ook was. Een forse derving 
van inkomsten door wegvallende overheidssubsidies 
versnelde ook nog eens de verhuisbeweging”.

Job: “MS Nederland kan zich alleen al door haar naam 
inzetten om nog meer samenhang te brengen in fondsen-
werving, onderzoek, patiëntenzorg, steun aan mantelzorg en 
belangenbehartiging. Publieke verantwoording wat je, 
waarom en hoe handelt hoort daarbij. Resultaten verant-

woorden is steeds belangrijker in het publieke debat. 
Ongeveer de helft van de mensen met MS is al lid van de 
vereniging, zo begrijp ik. Er zijn nog andere fondsenwerven-
de stichtingen naast MS Research, waarmee we samen de 
handen in een zouden kunnen slaan. Ik wil me daar graag 
voor inzetten als mij dat gevraagd wordt. Ik denk dat we 
daarmee mensen helpen, en verspilling van energie mee 
voorkomen”.

Tenslotte: Welke deur doen jullie in 2015 dicht en welke deur 
doen jullie voor 2016 open?

Job en Maartje: “Wij waren voorbereid op deze vraag. Voor 
ons is duidelijk dat we de deur snel en stevig dicht doen voor 
animositeit, morsen van energie en competitie. We willen 
één deur open, naar samenwerking, naar gedeelde belangen 
en behoeften. Naar verbinden van onderzoek en praktijk en 
over elkaars grenzen kijken”.
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Het MS-expertisecentrum van Nieuw Unicum begeleidt en behandelt mensen met MS op 

de eigen locaties als zorginstelling, maar ook op nationaal niveau als expertisecentrum voor 

mensen met progressieve MS en hun behandelaren. VOZ Magazine interviewt prof.dr. 

Alexander Rinnooy Kan en Liesbeth Kooij over de zorgverlening aan mensen met 

progressieve MS, de politieke ontwikkelingen en de impact daarvan op de zorg. Nieuw 

Unicum kan, juist vanwege deze combinatie van zorgverlening aan mensen met MS, het 

ontsluiten van de kennis via het MS-Expertisecentrum en de verbinding met het 

wetenschappelijk onderzoek, licht werpen op het ingewikkelde vraagstuk van MS-zorg in 

moeilijke tijden. 

6000 MENSEN IN NEDERLAND HEBBEN DE 
PRIMAIR PROGRESSIEVE VORM VAN MS
Vraag voor Liesbeth: Kunt u aangeven hoe de visie en 
de missie van Nieuw Unicum nu uiting krijgen in de 
zorg voor de patiënten? Wat is de meerwaarde voor 
mensen met progressieve MS om gebruik te maken 
van de ervaring, kennis en kunde van Nieuw Unicum?

Liesbeth: “MS is een complex ziektebeeld en kent hele 
verschillende vormen. Zo onderscheiden we bijvoor-
beeld relapsing-remitting MS en progressieve MS. Bij 
deze laatste vorm komen met name de beperkingen 
ten gevolge van MS op de voorgrond te staan. In 
totaal hebben 17.000 mensen MS en circa 6.000 
mensen hebben de primair progressieve vorm. 

V.l.n.r. Liesbeth Kooij, Alexander Rinnooy Kan en Harrie van Leeuwen 

DOOR: HARRIE VAN LEEUWENDOOR: HARRIE VAN LEEUWENDOOR: HARRIE VAN LEEUWEN

      DUBBELINTERVIEW

“Vanuit de kliniek maken 
we langer thuis wonen 
juist haalbaar.” 
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Wereldwijd is er helaas lange tijd weinig aandacht geweest voor 
deze vorm. En dat terwijl het de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen is. Dit ligt anders bij Nieuw Unicum, hier is juist de 
aandacht voor de progressieve vormen. Sinds jaar en dag zijn hier 
veel mensen met MS opgenomen, op het moment ruim 100, 
zoveel mensen met MS op een plek is uniek. Hierdoor is er veel 
expertise opgebouwd rondom de zorg voor en behandeling van 
patiënten met deze vorm van MS. Een multidisciplinaire groep 
van enorm bevlogen professionals is hier dagelijks bij betrokken”. 

“Vaak hebben deze patiënten baat bij hele eenvoudige adviezen 
van experts. Een voor ons soms zo simpel advies kan het leven 
een stuk aangenamer maken. Neem bijvoorbeeld slaapproble-
men. Omdat wij breder naar het probleem en de oorzaak kijken, 
komen wij tot een ander dan het vaak gebruikelijke advies. Die 
kennis verzamelen we door onze focus en onze specialisatie. Wat 
zou het ontzettend fi jn zijn als alle patiënten van onze kennis 
kunnen profi teren!”. 

Vraag voor Alexander: Als u binnen de Nederlandse gezondheids-
zorg kijkt, wat vindt u dan echt onderscheidend aan Nieuw 
Unicum en waarom bent u bij deze zorginstelling betrokken?

Alexander: “Ik ben lid van het Comité van Aanbeveling van de 
Stichting MS Research en Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, 
ben overigens bij toeval bij de laatste beland…. Ik kende Nieuw 
Unicum als zorginstelling overigens al wel, omdat ik er geregeld 
langs fi ets naar de golfclub. Met hen en Nieuw Unicum is 
overigens onlangs een hernieuwd contact tot stand gekomen. 
Een sponsoractie vanwege een gezamenlijk jubileum heeft een 
heel mooi bedrag opgeleverd, dat Nieuw Unicum gaat inzetten 
voor haar research binnen het MS-expertisecentrum. Er bleek 
tijdens deze sponsoractie veel waardering voor de doelstellingen 
van Nieuw Unicum te zijn bij iedereen die erbij was betrokken. 
En…een goede buur is beter dan een verre vriend. Onderschei-
dend aan hen is wat mij betreft de combinatie tussen kliniek en 
wetenschap en de sinds jaar en dag opgebouwde expertise op 
een zeer complex stuk van de gezondheidszorg. De bevlogenheid 
waarmee hieraan invulling wordt gegeven is hartverwarmend”.

DE ZORG VOOR MENSEN MET MS IS ER NIET 
MAKKELIJKER OP GEWORDEN
Patiënten met progressieve MS worden geconfronteerd met een 
verscheidenheid aan problemen; denk aan uitval rondom cognitie 
en geheugen, slikstoornissen, spasticiteit en vermoeidheid. Het 
gelijktijdig optreden van deze verschijnselen, bovendien in 
onderlinge samenhang, maakt de zorg aan hen complex. Juist 
waar per 1 januari 2015 de fi nanciering vanuit de AWBZ herver-
deeld is naar de verschillende categorieën Wet langdurige zorg, 
Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, is het er 
voor de zorg aan deze patiëntengroep niet makkelijker op gewor-
den. In hoeverre ziet u, elk vanuit eigen perspectief, dat de 
fi nanciering onder druk is komen te staan voor deze MS-patiënten?  

Liesbeth: “Het beleid van de overheid is erop gericht dat patiënten 
langer thuis moeten blijven. Gelukkig heeft Nieuw Unicum 
diensten en producten ontwikkeld, die nou net het langer thuis 
wonen faciliteren. Deze kennen echter nog geen reguliere 

vergoeding. Met betrokken instanties zoals VWS, ZiN en NZA zijn 
wij in gesprek, omdat we ondanks de bezuinigingen kansen zien. 
Kansen voor de patiënt maar ook voor een stuk kosteneffectiviteit 
binnen de zorg aan deze groep mensen. Voor een permanent 
verblijf in Nieuw Unicum heb je een verblijfsindicatie nodig van 
het CIZ. Het CIZ is echter nog terughoudender geworden bij het 
afgeven van een verblijfsindicatie. Alleen als je permanent toezicht 
of 24 uur zorg van dichtbij nodig hebt krijg je nog een verblijfsin-
dicatie. Hierdoor raakt een belangrijke groep gedupeerd”. 

Kunt u aangeven hoe deze transitie nu invloed heeft op de situatie 
voor Nieuw Unicum?

Liesbeth: “Wij zien dat het langer thuis blijven wonen nog niet 
gefaciliteerd wordt. Met name twee groepen patiënten raken 
daardoor momenteel tussen de wal en het schip. Neem bijvoor-
beeld de patiënt, die vóór deze maatregel kortdurend opgeno-
men werd om de mantelzorger te ontlasten. Deze mogelijkheid 
zorgde er destijds voor dat de situatie thuis houdbaar bleef. De 
mantelzorger kon dan even ‘bijtanken’ en kon vooral blijven 
functioneren. Zowel als mantelzorger, maar bijvoorbeeld ook in 
de eigen werkomgeving. Momenteel krijgt deze patiënt om deze 
reden geen indicatie meer. Dit terwijl het langer thuis wonen juist 
blijvend gefaciliteerd zou kunnen worden door het ontlasten van 
de mantelzorger op gezette tijden”.

“Voor mensen die opgenomen werden om gebruik te maken van 
onze expertise, geldt hetzelfde. Neem bijvoorbeeld de patiënt die 
tijdens een week opname bij ons na het aanpassen van zijn 
rolstoel weer zelfstandig zich kon voortbewegen. Ook deze groep 
valt niet meer binnen het indicatiekader, terwijl ook bij hen geldt 
dat juist m.b.v. onze expertise langer thuis blijven wonen 
gefaciliteerd wordt. Daar zitten heel schrijnende gevallen met 
ernstige problemen tussen”, legt Liesbeth uit. 

Alexander: “Dit is merkwaardig, omdat door het ontzeggen van 
deze vormen van zorg juist onmogelijk wordt gemaakt wat door 
het beleid wordt voorgestaan”. 

Liesbeth: “We hebben hierover contact opgenomen met de 
afdeling langdurige zorg bij het ministerie van VWS en men gaf 
ruiterlijk toe dat men aspecten van de langdurige zorg nog niet op 
orde heeft. Men gaf aan graag naar Nieuw Unicum te komen, om 
zich verder te informeren en met ons in gesprek te gaan en 
gelukkig gebeurt dit binnenkort. Het is te tragisch om te zien dat de 
oplossing die zowel de patiënt als het zorgsysteem dient en door 
ons geboden kan worden, momenteel niet ingezet mag worden”. 

WE LEGGEN ONS ER NIET BIJ NEER, ALS ZAKEN NU 
NOG NIET OP ORDE ZIJN 
Vraag voor Alexander: Welke kansen ziet u vanuit een meer 
landelijk perspectief om d.m.v. (ander) beleid te voorkomen dat 
bepaalde kwetsbare patiënten groepen tussen de wal en het schip 
dreigen te raken?

Alexander: “Natuurlijk zijn die kansen er. Als ze er niet zouden zijn, 
zou je je er bij neer moeten leggen als zaken onvoldoende goed 
zijn geregeld. Maar niets is minder waar. Je maakt in een 

DOOR: HARRIE VAN LEEUWEN

      DUBBELINTERVIEW PROF. DR. ALEXANDER RINNOOY KAN, LID COMITÉ VAN AANBEVELING STICHTING MS RESEARCH EN STICHTING 
VRIENDEN VAN NIEUW UNICUM EN LIESBETH KOOIJ, MANAGER MS-EXPERTISECENTRUM NIEUW UNICUM.

PROF. DR. ALEXANDER RINNOOY KAN, LID COMITÉ VAN AANBEVELING STICHTING MS RESEARCH EN STICHTING 
VRIENDEN VAN NIEUW UNICUM EN LIESBETH KOOIJ, MANAGER MS-EXPERTISECENTRUM NIEUW UNICUM.

December 2015  |  JAARGANG 9 17

16-19.indd   17 09-12-15   08:57



transitie als deze hoe dan ook overgangskosten om de knelpun-
ten, die kwetsbare mensen treffen, weg te werken. Overigens zou 
ik hopen dat die groepen zichzelf ook wat beter zouden organise-
ren, meer van zich laten horen. De patiënten federatie heeft 
zoveel op zijn bord, dat deze detaillering te groot is. Patiënten 
moeten gehoord worden. De politiek is daar heel gevoelig voor. Ik 
kan het zeggen, want ik ben Eerste Kamerlid. Zijn de MS-patiën-
ten eigenlijk goed georganiseerd?”. 

Liesbeth: “Jazeker, de MS Vereniging Nederland behartigt hun 
belangen en samen met onderzoekspartner Stichting MS 
Researcher vertegenwoordigen zij het veld”.

Alexander: “De scheidslijnen tussen cure en care zijn in het 
algemeen nu te scherp getrokken. Terwijl heel veel gevallen in de 
praktijk een heen en weer beweging nodig hebben naar beide 
kanten. Het wordt nu de opgave om die samenhang tussen cure 
en care beter vorm te geven. De intramurale expertise, die moet 
je ontsluiten en inzetten ten behoeve van de care. Dat er iets 
moest gebeuren aan kostenbeheersing lijkt wel duidelijk. De 
onbedoelde neveneffecten van die beheersing moeten we 
tegengaan en de mogelijkheden, die de stelselwijzigingen bieden, 
moeten we goed benutten”. 

Vraag voor Liesbeth: Omdat Nieuw Unicum de enige plaats is 
waar een grote groep progressieve MS-patiënten ook perma-
nent verblijft, is de kennis die de organisatie opbouwt over MS, 
het ziekteverloop en ondersteuning aan patiënten diepgaand. 
Vanuit dat kader werkt het MS-expertisecentrum van Nieuw 
Unicum ook nauw samen met het MS Centrum Amsterdam van 
het VUmc, zodat er meer synergie bereikt kan worden in de 
kennisopbouw rondom de progressieve fase bij MS. Kunt u iets 
vertellen over deze samenwerking op het gebied van deze zorg? 

Liesbeth: “Wij hebben in Nieuw Unicum inderdaad heel veel 
ervaring met de beperkingen ten gevolge van progressieve MS, 
maar we weten veel minder over de eerste fase en over hoe je 
de ziekte in die fase terug kunt dringen. Dus we zijn comple-
mentair aan de reguliere MS-zorg, waar mensen in de begin-
fase van hun ziekte terecht komen. We willen nu meer onder-
zoek gaan doen naar de meerwaarde van onze interventies bij 
alle beperkingen als gevolg van de progressieve MS. Nadat 
Nieuw Unicum jaren een intramurale instelling was, willen we 
nu veel meer buiten de verbinding zoeken met de andere 
zorgorganisaties en de verbinding met de academie in relatie tot 
wetenschappelijk onderzoek”. 

Liesbeth vult aan: “In de samenwerking met het MS Centrum 
Amsterdam van het VUmc gaat het bijvoorbeeld over de 
overgang voor de patiënt van de beginfase naar de progressieve 
vorm. Er wordt een gezamenlijk spreekuur gehouden, waarbij 
onze arts aansluit bij een collega van het VUmc. Als patiënt 
merk je dat de gevolgen van de ziekte in de loop van de tijd 
gecompliceerder worden en dan is het prettig dat je in je 
vertrouwde omgeving van het academische ziekenhuis 
kennismaakt met de arts, die daar veel van weet. Wij willen de 
eerste lijn collega’s ook adviseren in relatie tot de zorg voor de 
progressieve vorm en omgekeerd leren wij weer van hen over 
eerdere stadia. Het is natuurlijk prachtig om als collega’s kennis 
te delen op deze manier”.

Wanneer practice based uiteindelijk evidence based 
Wordt, ontstaan er nieuWe mogelijkheden voor de 
patiënt
Liesbeth: “Voor mensen met MS in het hele land hebben wij 
bijvoorbeeld een online coaching programma ontwikkeld. Zij 
kunnen vragen stellen aan onze MS-verpleegkundige en zij 
krijgen gegarandeerd binnen twee dagen antwoord. Het is een 
prachtig product, maar helaas zegt de zorgverzekeraar: ‘Je moet 
bewijzen dat het effectief is. Het is nog niet evidence based dus 
vergoeden we het nog niet structureel’. Nu betalen we dit 
programma dus uit eigen middelen, maar hoelang kan je dat 
volhouden? Wij hebben subsidievragen uitstaan om de 
effectiviteit aan te tonen. Uiteindelijk zal dan dit zeer laagdrem-
pelige, kwalitatieve product op maat volledig toegankelijk zijn 
voor alle mensen met MS. Verder hebben we ook een probleem 
als we effectiviteit met RCT’s moeten aantonen. Onze zorg is 
uniek en er is dus geen care as usual, waarmee we het kunnen 
vergelijken. We zijn op zoek naar een onderzoeksdesign voor 
deze thema’s. Daar komen we dan weer bij de relatie weten-
schap en praktijk”.

“Ook van andere producten die we hebben ontwikkeld, stelt de 
zorgverzekeraar soms dat het nog niet evidence based is. 
Alhoewel ik begrip heb voor het moeten aantonen ten behoeve 
van de kwaliteit, vind ik het ook echt onrechtvaardig dat we 
middels wetenschappelijk onderzoek moeten bewijzen dat het 
werkt, maar we niet de middelen krijgen enerzijds om de 
behandeling te bieden en anderzijds on top of that om aan te 
tonen dat het werkt. We hebben actief de samenwerking met 
VUmc gezocht. Wetenschap verbinden aan de kliniek. Er gaat 
bijvoorbeeld een onderzoeker promoveren op juist dit schar-
nierpunt, overigens mede gefinancierd door bovengenoemde 
sponsoractie! Dat samenbrengen van kliniek en wetenschap 
gaat natuurlijk niet vanzelf. Als ik zie hoeveel energie beide 
organisaties erin moeten steken, om tot samenwerking te 
komen, dan is dat enorm. Maar dat doen we met passie en 
enthousiasme, omdat we gezamenlijk staan voor die MS-patiënt. 
Dat brengt verbinding en als het dan lukt is dat werkelijk enorm 
stimulerend”, legt Liesbeth uit. 

er zit een enorme meerWaarde tussen de 
onderzoeksWereld en de Wereld met veel 
praktijkervaring en praktische vraagstukken
Vraag voor Alexander: Hoe ziet u de complementair toegevoegde 
waarde in het algemeen van verbindingen tussen kliniek en 
academie? Kent u andere succesvolle voorbeelden?

alexander rinnooy kan

Persoonlijk levensthema: Nieuwsgierigheid.
Plek om te zijn: Nederland.
Grote inspiratiebron: Kinderen en kleinkinderen.
Ware spreuk: Weten niets te weten.
Ik sta voor: Optimisme als morele plicht.
Ik heb bewondering voor: Musici en dichters.
Lekkere geur: Vanille.
Dierbare herinnering: Scheveningen.
Indringende muziek: Deutsches Requiem van Brahms.
Bijzonder aandenken: De ring van mijn vader.
Favoriet kinderboek: Scheepsjongens van Bontekoe.
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Alexander: “Dat is voor mij geen nieuwe vraag. Toen ik in 
Rotterdam in het universiteitsbestuur zat leefde deze 
vraag ook. Wat ik interessant vind is dat er een enorme 
meerwaarde zit tussen de onderzoekswereld en de wereld 
met veel praktijkervaring en praktische vraagstukken. Ik 
hoop dan ook dat het gaat lukken dat je aan de verzor-
gende kant nieuwe ervaringen gaat opdoen met bevin-
dingen van de researchcontacten. Ik zou in het profiel van 
zo’n onderzoeker opnemen dat deze regelmatig contact 
heeft met Nieuw Unicum. Precies zoals bij Nieuw Unicum 
gebeurt: een deeltijdaanstelling in de praktijk van Nieuw 
Unicum en dus de onderzoeker die een professional is die 
tevens halftijds onderzoeker is”.

Vraag voor Liesbeth: Naast samenwerking op het gebied 
van zorg aan mensen met MS in de progressieve fase 
ontwikkelt Nieuw Unicum met het MS Centrum Amsterdam 
gezamenlijk onderzoeksvoorstellen op het gebied van in 
eerste instantie slik- en cognitieproblematiek. Kunt u hier 
meer over vertellen?

Liesbeth: “Mensen met MS krijgen slikproblemen, o.a. 
doordat ze niet voelen dat ze zich verslikken waardoor 
voedsel vanuit de slokdarm in de luchtpijp komt. Met alle 
gevolgen voor de longen van dien. Wij hebben ervaren 
dat als je vroegdiagnostiek toepast bij deze slikproblemen, 
je veel schade kunt voorkomen. Met een eenvoudig onder-
zoek bij de patiënt kun je de problemen tijdig opsporen en de 
gevolgen met eenvoudige middelen terugdringen. Wat betreft 
de cognitieve problemen: 50 tot 70% van de MS-patiënten 
heeft problemen met cognitie en geheugen. We willen dat met 
onderzoek in samenwerking met Amsterdam beter in beeld 
brengen om ook daarvoor, zo mogelijk preventieve, interventies 
te ontwikkelen”.
 
Blended mantelzorg
Bij de decentralisatie richting de gemeenten is er ook inhoudelijk 
het e.e.a. veranderd in relatie tot de ondersteuning aan patiën-
ten met MS. Zo wordt er bijvoorbeeld veel meer dan voorheen 
een beroep gedaan op de mantelzorger. In het interview dat we 

in dit kader hebben afgenomen bij Michel en Ronald Mulder, die 
een moeder hebben met MS, geven zij zelfs aan dat hun vader 
fulltime mantelzorger is. Hoe kijken jullie er tegen aan, elk 
vanuit eigen perspectief, dat voor een complexe ziekte als MS 
toch een groot beroep wordt gedaan op de mantelzorger? Biedt 
Nieuw Unicum hier speciale faciliteiten voor aan en worden deze 
vergoed binnen de reguliere financieringsvormen?

Liesbeth: “Zoals gesteld valt momenteel helaas de respijtzorg weg”.

Alexander reageert: “Voorlopig!”. 

Liesbeth: “We geven het inderdaad niet op. Wat betreft de 
mantelzorger, die de complexe MS-patiënt moet verzorgen: daar 
maak ik me zorgen over. De patiënt is afhankelijk van deze 
mantelzorger. Maar kun je nu zomaar vragen dat elk toevallig 
familielid wordt ingezet als mantelzorger, zonder dat je dat ook 
maar enigszins faciliteert? Het kan alleen als je structureel in 
mantelzorgers investeert. Nu is het zo dat een opname pas 
mogelijk is als mantelzorgers omvallen. Je zou iets van ‘blended 
mantelzorg’ moeten hebben, deels professionele zorg en deels 
mantelzorg. Daar bestaan vaak heel goedkope oplossingen voor. 
Waarom kan dat toch niet gefinancierd worden?”. 

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u, elk vanuit eigen perspec-
tief, in 2015 dicht doen en welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Liesbeth: “Een versnelde en constructieve samenwerking met 
beleidsbepalende instanties om in 2016 tot een quick-win voor 
patiënt en gezondheidszorg te komen”.
Alexander: “Deur dicht naar de financiële crisis. Dat heeft acht jaar 
geduurd. En de deur open naar de vluchtelingen”. 

liesbeth Kooij     
   
Persoonlijk levensthema: Ontwikkeling.
Plek om te zijn: Nieuwe landen, nieuwe vergezichten.
Grote inspiratiebron: Kahlil Gibran.
Ware spreuk: Als je alles loslaat heb je twee handen vrij 
om de toekomst te grijpen.
Ik sta voor: Respect voor de ander.
Ik heb bewondering voor: Mensen die ondanks beperkin-
gen in mogelijkheden denken.
Lekkere geur: Lavendel.
Dierbare herinnering: Moeder beer met twee jongen in 
het wild.
Indringende muziek: Carmen/Bizet.
Bijzonder aandenken: Kleurrijke zijdezachte sjaal gekregen 
bij afscheid.
Favoriet kinderboek: Alleen op de wereld/Hector Malot.

Alexander en Liesbeth openen de deur voor 2016
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 1. European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS): an independent representative European-wide 

organisation devoted to multiple sclerosis (MS). Bron: http://www.ectrims.eu/mission-vision-goals/

DOOR: HERMAN VAN DER WEIDEDOOR: HERMAN VAN DER WEIDE

Een wereld 
vrij van MS, 
dat bereik je 
samen, stap 
voor stap….

In Nederland zijn er academische onderzoekscentra, 
zoals het MS-Centrum Amsterdam, die zich hebben 
gespecialiseerd op het gebied van MS. Toch is er nog 
heel veel inzet nodig om MS hoger op de agenda te 
krijgen bij beleidsmakers en t.b.v. fi nanciering in de 
zorg. Kunt u ons aanbevelingen geven hoe wij de 
urgentie kunnen vergroten binnen landen zoals 
Nederland? 

Cynthia: “We kunnen zeker kijken naar wat wij in de 
Verenigde Staten hebben gedaan om MS onder de 
aandacht te brengen, al moet wel gezegd worden 
dat ons zorgsysteem op onderdelen anders is 
ingericht dan in Nederland. Vanuit de National MS 
Society creëren wij veel mogelijkheden om mensen 

te betrekken bij MS en daar is bewustzijn over MS 
voor nodig; Wat is MS en wat voor invloed heeft MS 
op mensen?”.

MENSEN ACTIEF BETREKKEN IS CRUCIAAL
Cynthia: “Een van de belangrijkste succesfactoren bij 
het vergroten van bewustzijn over MS is dat wij 
mensen actief laten participeren bij onze fondsen-
werving activiteiten. Wij organiseren bijvoorbeeld 
een loopevenement, waaraan 370 duizend mensen 
deelnemen op allerlei manieren. Deze mensen 
werken vanuit 560 locaties verspreid over het land. 
Dit is een heel bekend evenement. En dat is ook wat 
je probeert te bereiken, want het is moeilijk. Er zijn 
veel onderwerpen die aandacht verdienen en als we 

De noodzaak om iets te kunnen betekenen voor 

mensen met MS wordt door velen gevoeld over de 

hele wereld. Een moment waarop een groot aantal 

van deze bevlogen mensen bij elkaar komt is tijdens 

het jaarlijkse ECTRIMS1 congres, het jaarlijks, 

wereldwijde congres, waar inmiddels zo’n 10.000 

wetenschappers, neurologen en andere direct 

betrokken professionals bij elkaar komen om de 

laatste inzichten op het gebied van MS te delen, dit 

jaar begin oktober gehouden in Barcelona. VOZ 

Magazine interviewt Cynthia Zagieboylo, CEO van de 

National MS Society in de Verenigde Staten, over haar 

jarenlange inzet voor mensen met MS. 

INTERVIEW CYNTHIA ZAGIEBOYLO
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het hebben over een specifi eke aandoening, zoals MS, dan 
brengt dat uitdagingen met zich mee”.
“Als het gaat om onze inzet waarbij wij beogen MS hoger op 
de politieke agenda te krijgen, dan moeten wij goed zicht 
hebben op welke politici en beleidsmakers bekend zijn met 
deze chronische aandoening, of wellicht ook een dierbare 
met MS in de eigen omgeving hebben. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld in Washington DC georganiseerd dat de politici, 
die deze betrokkenheid bij MS hebben, een verklaring 
ondertekenen dat zij zich te allen tijde bewust zijn van MS. 
We stimuleren ook de interactie van deze politici met de 
mensen die MS hebben. Deze mensen, 350 in totaal, komen 
elk jaar op een speciaal evenement vanuit het hele land naar 
Washington DC om de betreffende politici te bezoeken en zij 
vertegenwoordigen de eigen staat rond het onderwerp MS. 
Er is dus veel te doen, maar het gaat wel echt om een 
parallelle benadering; de inzet in algemene zin voor MS en 
daarnaast de specifi eke inspanning om mensen te involveren 
en zicht te krijgen op de eigen betrokkenheid van politici 
rond deze aandoening”, legt Cynthia uit.  

EEN WERELD VRIJ VAN MS
De National MS Society geeft als visie het volgende aan: ‘A 
world free of MS. The National MS Society is united in our 
collective power to do something about MS now and end this 
disease forever’. Gasthoofdredacteur Dorinda Roos heeft 
aangegeven dat de National MS Society in de Verenigde 
Staten als een best practice kan worden beschouwd, waar we 
ook in Nederland veel van kunnen leren. Kunt u toelichten 
hoe u in staat bent geweest om de zogenoemde ‘collectieve 
kracht’ vanuit uw organisatie op deze wijze te organiseren?

Cynthia: “Het genoemde citaat is onze visie en is ook de taal 
zoals we die gebruiken. Op deze manier is voor iedereen 
duidelijk wat we beogen en waar we ons voor inzetten. Onze 
organisatie bestaat, omdat MS bestaat. En iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan de realisatie van een wereld vrij van 
MS kan dat, wat die bijdrage ook is. Onze organisatie is erop 
gericht om deze mensen te ondersteunen en te faciliteren. 
Wij zijn geen hiërarchische organisatie met een controle-
rende structuur”.

“Een illustratie van onze werkwijze is bijvoorbeeld ons 
gesprek met een aantal bloggers, dat zich inspant voor MS. 
Vanuit onze organisatie hebben we op een gegeven moment 
gezien dat enkele bloggers actief over MS communiceren via 
social media, dat doen zij op hun eigen manier en vanuit de 
eigen persoonlijke visie op het onderwerp. Wij hebben toen 
een kans gezien om 8 bloggers uit te nodigen om met ons in 
overleg te gaan. Wij hebben in dit overleg ook aangegeven 
dat waar er behoefte bestaat om ondersteund te worden 
vanuit onze organisatie, wij ons daarvoor in willen zetten. Zij 
voelden zich gehoord, dat was waardevol. Hierna hebben we 
gezien dat deze bloggers vaak linken naar onze website, als 
mensen vragen hebben. En we hebben nog steeds onze 
eigen visie op MS, maar waar het om gaat is dat zij een stem 
hebben in de gemeenschap en dat is wat wij bedoelen met 
collectieve kracht. Of we het nu altijd eens zijn is niet het 

punt, waar het om gaat is dat we allemaal hetzelfde willen. 
Namelijk, een wereld vrij van MS”. 

ONDERZOEK STEUNEN, WAAR OOK TER WERELD 
In onze vorige uitgave van VOZ Magazine hebben wij 
aandacht besteed aan het feit dat de budgetten voor 
onderzoek in de zorg in Nederland afnemen, waar juist de 
funding vanuit Europa toeneemt. Kunt u iets vertellen over 
deze ontwikkeling? En zijn er andere landen in Europa die net 
als Nederland steeds meer op zoek gaan naar fi nanciering 
buiten de eigen landsgrenzen? 

Cynthia: “Allereerst wil ik aangeven dat ik geen expert ben als 
het gaat om EU specifi eke funding, omdat wij als VS daarbui-
ten vallen. Maar belangrijk om aan te geven, is dat wij als 
National MS Society altijd gezegd hebben dat wij het beste MS 
onderzoek fi nancieel ondersteunen, waar deze ook plaats mag 
vinden in de wereld. Hoewel een groot deel van deze funding 
t.b.v. onderzoek wel in de VS terecht komt, is onze scope altijd 
internationaal geweest en zal dat ook zo blijven. De onder-
zoeksvraagstellingen dienen wel aan te sluiten op de vragen 
die wij vanuit onze organisatie hebben aangemerkt als 
belangwekkend en voor de beoordeling en toekenning van 
middelen zijn ook peerreview procedures van toepassing”.

“Onze organisatie verzamelt jaarlijks 230 miljoen dollar met 
private fondsenwerving en daarvan is het afgelopen jaar 53 
miljoen dollar beschikbaar gesteld voor onderzoek. Deze 
middelen zijn dus niet beschikbaar gesteld vanuit de over-
heid, maar zijn verzameld m.b.v. de evenementen die wij als 
National MS Society organiseren”, licht Cynthia toe.

SAMENWERKEN MET DE OVERHEID VEREIST 
KRITISCHE MASSA 
U sprak eerder over de inzet die uw organisatie doet om MS 
op de agenda te houden voor fi nanciering vanuit de publieke 
gezondheidszorg in de VS. Kunt u aangeven hoe deze nu tot 
uiting komt in de middelen die beschikbaar worden gesteld 
vanuit de overheid?

Cynthia: “De National Institutes of Health (NIH) hebben in 
hun begroting jaarlijks 103 miljoen dollar gereserveerd voor 
specifi ek MS onderzoek. Zoals gezegd komt het budget van 
53 miljoen vanuit onze organisatie daar dus bovenop. Om 
zoveel mogelijk vooruitgang in het onderzoek te realiseren, is 
het van zeer groot belang dat onze samenwerking met de 
overheid als katalysator werkt. Dat de middelen voor 
onderzoek goed worden besteed, dat we de onderzoekers 
goed kennen. Het is een hele krachtige relatie, want het komt 
geregeld voor dat als wij aangeven een specifi ek onderzoek 
te willen fi nancieren, de NIH daarna zegt dat te willen doen. 
Wij kunnen dan weer een ander onderzoek ondersteunen, 
dus dat werkt synergetisch”.

Om op deze manier samen te kunnen werken met de over-
heid, is het mogelijk van essentieel belang dat de MS 
gemeenschap in een land goed is georganiseerd. In Neder-
land werken nu alleen de MS Vereniging Nederland en 

VOORZITTER VAN DE PROGRESSIVE MS ALLIANCE’S EXECUTIVE COMMITTEE, 
CEO VAN DE NATIONAL MS SOCIETY EN BESTUURSLID VAN DE MSIFINTERVIEW CYNTHIA ZAGIEBOYLO
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Stichting MS Research nauw en structureel samen. De andere 
organisaties rond MS zijn helaas nog versnipperd. Hoe kijkt u 
hier tegenaan?

Cynthia: ”In de Verenigde Staten hebben wij inderdaad 
binnen de National MS Society zowel de patiëntgerichte 
activiteiten als de onderzoeks- en fundraisingactiviteiten in 
dezelfde organisatie ondergebracht. Het heeft inderdaad 
voordelen om zo de kracht te bundelen en met deze kritische 
massa samen te werken met de overheid. De reden waarom 
het in de VS gelukt is om de organisatie zo te laten groeien, 
is omdat oprichter Sylvia Lawry in 1946 vanuit een bevlogen 
visie het onderwerp MS zo op de kaart heeft gezet. Zij heeft 
in een vroeg stadium al ingezien dat voor een breed maat-
schappelijk bewustzijn, het nodig zou zijn om verspreid over 
het land verschillende locaties in te richten. De basis was dus 
heel goed, waar wij als National MS Society decennialang op 
hebben kunnen voortbouwen”.

Stappen voorwaartS voor progreSSieve MS 
Internationale samenwerking in het kader van MS onderzoek 
en zorg is cruciaal, omdat we alleen op deze manier 
substantiële (patiënt) data kunnen verzamelen en analyseren. 
Hetgeen nodig is om een dieper inzicht te verkrijgen in deze 
chronische aandoening. Kunt u aangeven hoe een land als 
Nederland nu wordt beschouwd in termen van de bijdrage aan 
kennis en expertise voor deze internationale samenwerking? 
Kunnen wij iets doen om deze bijdrage te vergroten? 

Cynthia: “In dit kader is het interessant om in te gaan op de 
Progressive MS Alliance. Nederland levert een grote bijdrage in 
het onderzoek naar progressieve MS, zowel inhoudelijk als 
financieel. Tot op heden was er namelijk geen behandeling voor 
progressieve MS; tijdens dit ECTRIMS congres zal er een primeur 
worden gepresenteerd, waar wij als Alliance een standpunt2 
over in willen nemen. Wat precies zijn de mogelijkheden van 
deze nieuwe ontwikkeling en wat betekent dat voor mensen 
met progressieve MS, daar gaan we nauwkeurig naar kijken”. 

“Terugkomend op onze behoefte een doorbraak te faciliteren 
m.b.t. het onderzoek naar behandelingen voor progressieve 
MS, hebben we als Alliance besloten om de wereld uit te 
nodigen onderzoeksvoorstellen in te dienen, die wij na een 
kwalitatief nauwkeurige beoordeling en bij toekenning 
financieel willen ondersteunen. Het gaat hier in eerste 
instantie om pilot grants, om interesse en focus op progres-
sieve MS te stimuleren. We hebben twee keer zoveel onder-
zoeksvoorstellen ontvangen dan waar we op gerekend hadden 
en we hebben uiteindelijk ook meer gefinancierd dan oor-
spronkelijk begroot. We zullen dus op zoek moeten naar 
aanvullende middelen. Een tweede vraag die wij de wereld in 
hebben gestuurd heeft betrekking op de samenwerking in het 
onderzoek naar progressieve MS en onze wens om deze 
samenwerking financieel te ondersteunen”, legt Cynthia uit.

Cynthia vult aan: ”Bij deze tweede vraag gaat het erom dat de 
indiener van het onderzoeksvoorstel een gezamenlijk project 
indient vanuit 3 verschillende onderzoeksgroepen, elke groep 
vertegenwoordigt een ander land, en bij toekenning krijgt de 
indiener 50.000 euro om het conceptvoorstel in 9 tot 12 
maanden nader uit te werken. Als het definitieve onderzoeks-
voorstel bij de tweede stap ook gefinancierd wordt, dan krijgt 
de winnaar een grant van 4 miljoen euro voor een doorlooptijd 
van 5 jaar. De indieners concurreren dus met elkaar voor de 
financiering van het grote onderzoek. Wij hebben voor de 
eerste stap 52 onderzoeksvoorstellen ontvangen en hebben 
besloten daar 11 van te honoreren voor de detailuitwerking 
van het onderzoekstraject”.  

“Heel vernieuwend in deze aanpak is geweest dat wij initieel 26 
voorstellen interessant vonden om nader uit te laten werken, 
maar in goed overleg hebben we besloten dat een aantal 
vraagstellingen veel met elkaar gemeen had. Na ons interne 
inhoudelijke overleg hierover, hebben we dus deze 26 voorstellen 
geclusterd en aan betrokkenen gevraagd of zij bereid zouden zijn 
om samen te werken met andere indieners, waardoor de opzet 
versterkt zou worden. En wat hier nu zo bijzonder aan is, is dat ze 

allemaal bereid waren samen te 
werken hiervoor. Dus iedereen 
voegde direct daad bij woord. 
Uniek!”. 

werk SaMen oM echt het 
verSchil te Maken
De National MS Society in de VS 
levert, volgens onze gasthoofdre-
dacteur Dorinda Roos, een 
geweldige substantiële bijdrage 
aan de MS International Federa-
tion (MSIF). Kunt u iets vertellen 
over hoe de MSIF ontstaan is?

Cynthia: “De National MS Society 
in de VS is een natuurlijk lid van 
de MSIF, omdat Sylvia Lawry deze 
organisatie heeft opgericht. 
Daarvoor is het verhaal van Sylvia 
Lawry en de ontstaansgeschiede-
nis van zowel de National MS 
Society en de MSIF inspirerend, 

Walk MS event National MS Society

2. http://www.msif.org/news/2015/10/14/positive-results-for-people-with-primary-progressive-ms/
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van een vrouw die alles op alles zette om haar 
broer te willen genezen van MS. In het eerste jaar 
dat zij deze ambitie voor zichzelf had vastgesteld 
in 1946 lukte het haar zelfs om haar eerste 
onderzoeksproject te financieren. Het bedrag dat 
zij toentertijd daarvoor bij elkaar had verzameld 
was 100.000 dollar. Vanuit dezelfde bevlogenheid 
heeft zij op een gegeven moment iedereen in de 
wereld, die gaf om MS, bij elkaar willen brengen. 
En zo ontstond de MS International Federation. Er 
zijn inmiddels meer dan 90 landen betrokken, 
waarvan de helft actief lid is. Elk land draagt op 
een eigen manier bij, wat binnen het vermogen 
ligt. Dat hoeft niet altijd financieel te zijn, omdat 
niet alle landen de middelen hiervoor hebben. 
Maar de MSIF heeft in essentie dezelfde missie, 
zoals Sylvia Lawry dat had voor de National MS 
Society, en dat is om iedereen te betrekken, maar 
dan wereldwijd. Zo is dat ontstaan, een prachtig 
verhaal”. 

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak 
doelstellingen voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt 
u in 2015 dichtdoen en welke deur voor 2016 juist 
openen?

Cynthia: “Laat ik beginnen met de deur die ik wil 
openen of eigenlijk, waar ik mee door wil gaan in 
2016. En dat is voor mij gerelateerd aan MS. Ik wil 
ook in 2016 dat we ons blijven inzetten om steeds 
meer mensen bewust te maken van MS en te 
kijken waar we het over eens kunnen worden en 
hoe onze inzet er dan uit zou kunnen zien”.

“De deur die ik dan zou willen sluiten is dat we 
ons bij dit vraagstuk teveel vanuit onze eigen 
agenda laten leiden, wat juist de samenwerkende 
kracht teniet doet. Het is begrijpelijk, vooral 
wanneer je vanuit een sterke passie werkt, maar ik 
zou toch graag op deze plaats mensen willen 
uitnodigen elkaar te vertrouwen en open te staan 
voor elkaar. Juist dan kunnen we echt iets doen 
voor het leven van mensen met MS”, sluit  
Cynthia af. 

Cynthia Zagieboylo          

Persoonlijk levensthema: “Ik ben in 1985 gaan werken bij de National MS Society en de wereld voor mensen met MS zag 
er toen heel anders uit. Er waren geen behandelingen, er moest nog zoveel gebeuren. Sinds die tijd hebben we heel veel 
bereikt, maar we hebben nog steeds veel te doen. Mijn levensthema is de wereld bevrijden van MS, zoals ook de missie 
van onze organisatie. Cruciaal hierin is dat wij herkennen wat MS met mensen doet, met hun leven, met hun dierbaren 
en wij als organisatie moeten al deze invalshoeken betrekken in ons werk”.
Grote inspiratiebron: “Mijn inspiratie zijn de mensen die MS hebben. Hoe zij in het leven staan, de uitdagingen die zij 
moeten overwinnen. Op een bepaald moment in ons leven kan iedereen ziek worden. We moeten elkaar helpen daarbij, 
door het samen te doen bereiken wij meer. Als aanvulling hierop wil ik meegeven dat Sylvia Lawry, die ik ook heb gekend, 
een grote invloed op mij heeft gehad. Waar zij voor stond en hoe zij daar uiting aan gaf is uiteindelijk vormend geweest 
voor mijn eigen leiderschap”.

Cynthia opent de deur voor 2016

2. http://www.msif.org/news/2015/10/14/positive-results-for-people-with-primary-progressive-ms/
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JOHN GOLDING

“Het maakt niet uit waar 
de oplossing vandaan 
komt, als die maar komt.” 

Gasthoofdredacteur Dorinda Roos koos voor het thema ‘Bevlogenheid bij het 

werken voor mensen met MS’ en liet ons voor deze uitgave van VOZ Magazine 

kennismaken met John Golding, progressieve MS-patiënt en jarenlang 

internationaal actief voor mensen met MS. Tijdens het interview dat wij hebben 

met John Golding, wordt duidelijk dat hijzelf de belichaming is van deze 

bevlogenheid. Na dit interview kunnen wij met recht zeggen, wij zijn als redactie 

geraakt door de bijzondere mens John Golding. 

Elisabeth, mijn vrouw en ik bij de rivier van onze geboortestad Frederikstad
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JOHN GOLDING VOORMALIG PRESIDENT EUROPEAN MULTIPLE SCLEROSIS PLATFORM (EMSP), LID VAN DE EMSP’S EXECUTIVE COMMITTEE, 
BESTUURSLID MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION (MSIF) EN PROGRESSIEVE MS-PATIËNT

BEVLOGENHEID EN DRIVE ZIJN ESSENTIËLE ELEMENTEN 
OM MS EEN PLEK IN JE EIGEN LEVEN TE GEVEN  
Gasthoofdredacteur Dorinda Roos heeft voor deze uitgave van 
VOZ Magazine gekozen voor het thema ‘Bevlogenheid bij het 
werken voor mensen met MS’. Daarbij heeft zij ons op het hart 
gedrukt, dat u niet mag ontbreken in de lijst van belangwek-
kende personen, die zich al jarenlang inzet voor MS. Deze 
bevlogenheid is ook erkend door betrokkenen in dit veld, want u 
bent vorig jaar bekroond met de Noorse MS-prijs 2014 voor uw 
grote inzet voor mensen met multiple sclerose uit Noorwegen, 
Europa en wereldwijd. Dit is een geweldige prestatie, te meer 
waar u zelf bent gediagnosticeerd met MS in 1987. U kunt 
daardoor uit uw eigen persoonlijke ervaring inleven wat MS 
betekent voor het leven van mensen. Kunt u uw visie met ons 
delen op MS-zorg en -onderzoek en wat er nodig is om substan-
tiële stappen voorwaarts te zetten voor mensen met MS?

John: “Laat ik beginnen met de bevlogenheid die u noemt. 
Bevlogenheid en drive zijn essentiële elementen om in het 
leven met bepaalde situaties om te gaan, zeker als het gaat 
om MS. Mijn eigen drive wordt voor een groot deel bepaald 
door mijn meer dan 30 jaar studie naar mijn eigen MS. Ik 
ben dus geen expert als het gaat om deze aandoening in 
algemene zin, maar wel degelijk als het gaat om mijn eigen 
MS. Mijn eigen ervaring en persoonlijke studie, naar hoe 
deze aandoening zich in mijn leven heeft ontwikkeld, heeft 

mij de inspiratie gebracht om dit met anderen te willen 
delen. Niet zozeer om anderen te vertellen wat ze moeten 
doen, maar juist om te delen wat het met mij heeft gedaan 
en wat ik op mijn pad ben tegengekomen”. 

John vult aan: “Wat heel belangrijk is, als je MS hebt, is dat 
je voor jezelf een ‘leefplan’ ontwikkelt, waarin je voor jezelf 
de mogelijkheden benoemt rekening houdend met de 
beperkingen die deze aandoening met zich meebrengt. In 
dit leefplan kan je ook formuleren op welke wijze je met 
deze beperkingen om wilt gaan, om deze niet leidend te 
laten zijn voor je eigen leven. Plannen is dus cruciaal”.

“Als we dan ingaan op de vraag wat er nodig is om stappen 
voorwaarts te zetten in MS-zorg en –onderzoek, dan is het 
allereerste dat we beseffen dat er nu erg veel (praktijk)
variatie bestaat in de zorg voor mensen met MS. Dan doel ik 
niet alleen op de verschillen tussen landen, maar ook 
binnen een land bestaat er veel variatie. Deze uit zich 
bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van behandelingen en 
therapieën voor MS-patiënten. Met therapieën doel ik 
bijvoorbeeld op het wel of niet beschikbaar zijn van 
fysiotherapie. Maar denk ook in de richting van meer 
gespecialiseerde kennis die beschikbaar zou moeten komen 
binnen de neurologie en dat er in de toekomst meer 
gespecialiseerde neurologen zich gaan toewijden aan MS. 
Een grote stap voorwaarts in de zorg voor MS-patiënten is 
wat mij betreft dan ook dat we meer balans aanbrengen in 
deze bestaande variatie, zodat de zorg in termen van 
beschikbare behandelingen en therapieën meer eenduidig 
wordt vastgesteld”, geeft John aan.

“Daarnaast is van groot belang dat er meer en betere support 
komt voor de onderzoekagenda voor deze aandoening, 
waarbij internationale samenwerking doorslaggevend is om 
tot nieuwe oplossingen te kunnen komen. Dat geldt in 
algemene zin en nog nadrukkelijker voor de progressieve en 
pediatrische vormen van MS”, vult John aan.

LIEFDE, ZORG EN KAMERAADSCHAP   
John: “Hele belangrijke onderwerpen in het leven van 
mensen met MS bevinden zich ook op het vlak van liefde, 
zorg en kameraadschap. Wanneer je deze aandoening hebt, 
dan is het zeer essentieel dat je je gewaardeerd voelt, erkend 
en geliefd. Deze elementen hebben een hele grote invloed 
op de kwaliteit van leven en ook specifi ek de mate waarin de 
zorg goed ontvangen kan worden. Een manier om dat te 
bewerkstelligen is door actief te zijn in een netwerk. Een 
andere heilzame wijze van actief zijn is door zoveel mogelijk 
aan het werk te blijven. Voor de nabije toekomst verdient het 
thema werk en MS wat mij betreft dus meer aandacht”.

“We moeten ons beseffen dat wanneer iemand te horen 
krijgt dat hij of zij MS heeft, dit meestal op een jonge leeftijd 
gebeurt. Dat betekent dat de economische last voor het gezin 
als gevolg van deze aandoening groot is. Daar moet meer 
aandacht voor komen, want nu wordt deze last nog niet 
voldoende gecompenseerd. Dan gaat het dus niet alleen 

Elisabeth, mijn vrouw en ik bij de rivier van onze geboortestad Frederikstad

December 2015  |  JAARGANG 9 25

24-29.indd   25 09-12-15   13:36



1 https://erc.europa.eu/succes-stories/world-multiple-sclerosis-day-erc-funded-research

2 http://www.imi.europa.eu/content/imi-2

om de zorgkosten, die uit de behandeling volgen, maar ook 
kosten van andere aard als verlies van inkomen”.  

“Het maakt niet uit waar de oplossing vandaan 
komt, als die maar komt.” 
In Nederland zijn er academische onderzoekscentra zoals het 
MS Centrum VUmc, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar 
MS. Toch er is nog steeds een grote inspanning nodig om in 
Nederland MS een hogere prioriteit op de agenda van 
beleidsmakers en de financiering van de gezondheidszorg te 
maken. In het laatste nummer van VOZ Magazine hebben 
wij behandeld dat de middelen voor onderzoek op het gebied 
van de gezondheidszorg vanuit de EU toenemen, terwijl de 
nationale financiering daarvoor dalende is. Herkent u dit 
fenomeen? En zo ja, wat voor consequenties heeft dit voor 
MS-onderzoek binnen de EU?

John: “Dit is inderdaad een bekend verschijnsel, dat niet 
uniek voor Nederland van toepassing is. Goed om op deze 
plaats nogmaals waardering uit te spreken voor het onder-
zoek naar MS, zoals deze in Nederland plaatsvindt. Als we 
specifiek kijken naar wat er nodig is voor het goed uitvoeren 
van MS-onderzoek in de nabije toekomst, dan kan dat niet 
alleen een nationale aangelegenheid zijn. Het gaat bij 
onderzoek naar deze aandoening om een multi-gefaseerde 
opzet, die uitgevoerd moet worden m.b.v. internationale 
samenwerking. We hebben het namelijk over zeer kostbaar 
onderzoek. Als we bijvoorbeeld kijken naar de steun die 
vanuit de European Research Council (ERC)1 wordt gegeven, 
dan wordt deze vanwege de economische situatie in Europa 
wel op een kostefficiënte wijze ingericht. Naast de financiële 
kaders wordt er ook t.a.v. de inhoud en de onderzoeksvraag 
grensoverschrijdend gewerkt. Dit gaat dan om de internatio-
nale uitvoering van het onderzoek, maar ook over de 
grenzen van een specifieke discipline. Het gaat bij deze 
onderzoeken dus vaak om een opzet vanuit een multidisci-
plinair onderzoekskader, dat zich niet alleen beperkt tot de 
neurologische component”.

John gaat verder: “En zo komen we ook tot de conclusie dat, 
willen we echt met doorbrekende innovaties kunnen komen, 
we dit niet binnen de eigen landsgrenzen kunnen realiseren. 
We kunnen ook wel stellen dat die wijze van denken in het 
verleden ertoe heeft geleid, dat we nu minder vooruitgang 
hebben gerealiseerd dan we eigenlijk hadden gewild. We 
hebben nu echt een nieuw paradigma nodig voor onderzoek 
naar MS. Wat mij gelijk doet denken aan een uitspraak van 
Sylvia Lawry, oprichter van de National MS Society in de VS 
en tevens oprichter van de MSIF: ‘Het maakt niet uit waar de 
oplossing vandaan komt, als die maar komt.’ Zo zouden wij 
tegen dit vraagstuk aan moeten kijken. We moeten veel 
meer energie in gaan zetten op het bij elkaar brengen van 
de experts op het gebied van MS en ook steeds meer 
zichtbaar maken met welke onderzoeksgebieden wij van 
doen hebben en welk potentieel daar ligt. Een interessante 
ontwikkeling in dat kader is bijvoorbeeld het onderzoek naar 
een vaccin tegen MS. Andere relevante onderzoeksrichtin-
gen zijn ook het voorkomen van myelinisatie of, als deze al 
opgetreden is, deze zoveel mogelijk kunnen terugdraaien”.

de europese unie voegt daad bij woord
Internationale samenwerking met betrekking tot het onder-
zoeksveld van MS-zorg is, zoals u benadrukt, uiterst belang-
rijk. Alleen op die manier kunnen we genoeg kennis en 
funding verzamelen t.a.v. MS en krijgen wij een beter begrip 
van deze ziekte. Kunt u uitleggen hoe een land als Nederland 
nu wordt gepercipieerd met betrekking tot de inbreng van 
kennis en expertise voor deze internationale samenwerking? 
Is er iets wat we kunnen doen om onze bijdrage te verhogen?

John: “Inderdaad is internationale samenwerking een 
randvoorwaarde om dat nieuwe paradigma voor onderzoek 
effectief te kunnen laten zijn. In dat verband is het interes-
sant om stil te staan bij de organisatie ‘International Progres-
sive MS Alliance’, dat in 2012 o.a. door Nederland is opge-
richt. Nederland is in deze alliantie een klein land, maar we 
kunnen zeggen dat de inzet die vanuit Nederland wordt 
gedaan erg groot is en de bijdrage aan het onderzoeksveld 
navenant. Nederland is ook een inspiratie geweest voor 
andere kleine landen, zoals Noorwegen, om betrokken te 
willen zijn bij deze alliantie”.

John gaat verder: “Dat binnen Europa vanuit de EU een groot 
besef aanwezig is voor deze randvoorwaardelijke internatio-
nale samenwerking, om tot substantiële vooruitgang in 
onderzoek te komen voor de zorg, blijkt ook uit het Horizon 
2020 programma. Gedurende dit meerjarenprogramma 
investeert de EU 80 miljard euro in onderzoek en innovatie 
voor de zorg”. 

“Belangwekkend in dit verband is ook de EU Innovative 
Medicines Initiative 2.2 Dit is een gezamenlijke technische 
afspraak die bedrijven, universiteiten, publieke laboratoria, 
patiëntengroepen en toezichthouders bij elkaar brengt, met 
het doel de weg vrij te maken voor baanbrekende vaccins, 
geneesmiddelen en behandelingen. Het totale budget is € 3,3 
miljard euro, bestaande uit € 1,6 miljard vanuit het genoem-
de Horizon 2020 Onderzoek & Innovatie Programma van de 
EU en € 1,4 miljard vanuit de European Federation of 
Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). De resterende 
€ 300 miljoen wordt bijgedragen vanuit de European Science 
Industry. De IMI 2 financiering met een looptijd van 2014 tot 
2024 steunt de deelname aan projecten vanuit organisaties 
zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, patiëntenorga-
nisaties en mkb”, vult John aan. 

“De zorg is ook in tien EU-landen, waaronder Nederland, een 
topprioriteit in politiek en beleid. Dit doet de EU ook om 
enigszins de afname van financiering voor onderzoek binnen 
de verschillende landen te compenseren. Deze investering zal 
zeker vruchten afwerpen in de resultaten vanuit medisch 
onderzoek”, legt John uit.

een patiëntorganisatie is pas kracHtig, als die de 
energie bundelt
De MS Internationale Federatie is een wereldwijd netwerk 
van MS-organisaties, bestaande uit 44 lid-organisaties 
wereldwijd. De missie van MSIF is om te vechten tegen MS en 
zich in te zetten voor de verbetering van kwaliteit van leven 
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John Golding 

Persoonlijk levensthema: Houden van mijn Schepper, mijn 
buur en mijn naasten zoals van mijzelf. De prijs van conflict 
op persoonlijke niveau is enorm hoog en destructief.
Plek om te zijn: Noorwegen, door de OECD acht keer 
uitgeroepen als het beste land om te wonen in de afgelo-
pen tien jaar. Een specifieke plek in Noorwegen, die voor 
mij waardevol is, is Lovoten Island.
Grote inspiratiebron: In algemene zin de Bijbel en in het 
bijzonder Psalm 23 en St. Pauls eerste brief aan de 
Corinthians hoofdstuk 13. Deze beide teksten lees ik elke 
ochtend en elke avond, om de dag af te sluiten. Deze beide 
teksten heb ik ook apart beschikbaar gesteld voor dit 
artikel. Verder is Moeder Teresa voor mij altijd een grote 
inspiratiebron geweest. Zij stond voor onvoorwaardelijke 
liefde, zorg en aandacht voor mensen in nood, ongeacht de 
situatie waarin iemand zich bevindt.  
Ware spreuk: ‘Rejoice in hope, be patient in suffering and 
persevere in meditation and prayer’. Anders gezegd, we 
moeten hoop houden, geduldig zijn als we lijden en dat 
kunnen we bereiken door meditatie en het gebed.
Ik sta voor: ‘Pursuing what makes for peace and mutual up 
building’, ‘Wees altijd vastberaden in wat je doet’, en ‘Wees 
altijd resoluut en rechtvaardig’. 
Ik heb bewondering voor: Dat is voor mij altijd Moeder 
Teresa geweest. Ik had veel bewondering voor haar als 
mens, wat zij gedaan heeft en waar zij voor stond. Nadat zij 
is overleden voel ik deze bewondering voor mijn vrouw 
Elisabeth. Zij representeert op een wat meer lokale schaal 
dezelfde waarden als Moeder Teresa. Zij zet zich op 
vrijwillige basis in voor mensen met MS, elke dag opnieuw.   
Lekkere geur: Dat zijn er twee voor mij. Hoewel ik zelf niet 
rook, vond ik de geur van de Cubaanse sigaren van mijn 
vader altijd lekker. Verder is de geur van de nek van  

vrouwen met parfum ook prachtig. 
Dierbare herinnering: Dan denk ik aan mijn schooljaren, 
mijn wiskundeleraar, die ook mijn Rugby coach en een 
internationale Rugby speler was. Hij gaf mij de volgende 
adviezen toen ik na zes jaren de kostschool had afgerond: 
‘Als je niet iets positiefs over een ander persoon te vertellen 
hebt, zeg dan niets’. Zijn tweede advies was ‘Je zult nooit 
vrij zijn totdat je stopt met je zorgen maken over wat 
andere mensen mogelijk vinden van jou’. Het derde advies 
‘Als je iemand in nood ziet, stel jouw hulp dan niet uit, help 
meteen zodra je dat kunt’ en tot slot: ‘Wanneer je dit 
geweldige instituut verlaat, houd dan vertrouwen in God 
en in mensen’. Dit advies was niet altijd makkelijk om op te 
volgen, maar is altijd een leidend licht geweest in mijn 
leven. 
Indringende muziek: Dvorak, Symphony 9.
Bijzonder aandenken: Dan denk ik gelijk aan de Poolse 
Solidarity Medal of Gratitude, die ik heb gekregen toen ik in 
Polen werkte, 1991. En het was een bijzondere tijd, want in 
die periode kreeg ik ook mijn eerste symptomen van MS. 
Favoriet kinderboek: The Giving Tree, geschreven door Shel 
Silverstein. Het is een mooi verhaal, waarin een jongen en 
een boom samen opgroeien. De jongen krijgt steeds 
minder tijd en raakt vooral geïnteresseerd in wat de boom 
hem kan bieden. Uiteindelijk wordt de boom omgehakt, 
omdat de jongen een boot wil maken voor zichzelf. Later in 
de tijd, als de jongen een oude man is, keert hij terug naar 
de boomstronk. Die zegt dan tegen hem: ‘Maar ik heb je 
niets te bieden, want ik heb je al alles gegeven’. De oude 
man zegt dan tegen hem: ‘Het enige wat ik nu van je vraag, 
is dat ik een plek heb om uit te rusten’. En op dat moment 
is de boomstronk weer blij, dat hij zelfs op dat moment 
toch nog iets voor de man kan betekenen.

van mensen met MS in meer dan 90 landen. Kunt u ons 
vertellen hoe MSIF werkt aan deze missie?

John: “Er zijn twee internationale organisaties, die zich 
inspannen voor MS en het stimuleren van onderzoek naar 
deze aandoening. Dat is de MS Internationale Federatie 
(MSIF) en de European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). 
Beide organisaties hebben als missie ‘Een wereld vrij van 
MS’. Vanuit de MSIF zijn er twee duidelijke hoofdthema’s in 
de missie te onderscheiden: ‘Research’ en ‘Capacity building’. 
Als we ingaan op wat capacity building inhoudt, dan willen 
we hiermee bereiken dat de situatie in een land aangaande 
MS verbetert door lokaal ondersteuning te bieden bij de 
ontwikkeling van een land ten bate van mensen met MS. 
Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van patiëntorganisa-
ties en andere organisaties, die werken met MS-patiënten, 
en hen zodanig equiperen dat zij goed beslagen ten ijs zich 
kunnen inzetten voor MS-patiënten”. 
John vult aan: “Het derde thema wat centraal staat bij de 

missie van MSIF is ‘Advocacy’, wat je zou kunnen uitleggen 
als belangenbehartiging voor de zaak van MS in de verschil-
lende landen. De MSIF doet dat op drie verschillende niveaus, 
het nationale niveau, het Europese niveau en internationaal. 
Vanuit het nationale en Europese perspectief voeren wij 
overleg met de overheid en regelgevende instanties binnen 
de sector zorg, om hen te empoweren. Vanuit internationaal 
perspectief voeren wij uiteraard overleg met de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO)”.

“Extreem belangrijk, om concrete resultaten te kunnen 
oogsten van onze advocacy-inspanningen in een bepaald 
land, is dat de patiëntorganisatie robuust is neergezet. Zelf 
was ik ter illustratie hiervan enige tijd geleden in het 
ziekenhuis van Oslo. Daar sprak ik met de neurologen en 
urologen over de MS-zorg. De urologen gaven aan dat er 
onvoldoende aandacht is voor onderzoek naar de urologische 
symptomen, zoals blaasproblemen, die MS-patiënten kunnen 
hebben. Toen ik hen vroeg wat ervoor nodig is om de priori-

December 2015  |  jaargang 9 27

24-29.indd   27 09-12-15   13:36



Inspiratiebron 1:
Psalm 23
A psalm of David.

1 The LORD is my shepherd, I lack nothing.
2  He makes me lie down in green pastures,
 he leads me beside quiet waters,
3 he refreshes my soul.
 He guides me along the right paths
 for his name’s sake.
4 Even though I walk
 through the darkest valley,[a]
 I will fear no evil,
 for you are with me;
 your rod and your staff,
 they comfort me.
5 You prepare a table before me in the presence  
 of my enemies.
 You anoint my head with oil;
   my cup overflows.
6 Surely your goodness and love will follow me
 all the days of my life,
 and I will dwell in the house of the LORD
 forever.

teitstelling ten gunste van de MS-zorg te kunnen beïnvloeden, 
gaven zij aan dat alleen patiëntorganisaties dit kunnen bewerk-
stelligen. Als arts ben je daarin maar beperkt een partij. Om als 
patiëntorganisatie echter krachtig op te kunnen treden, is het wel 
van belang dat de energie goed gebundeld is en niet versnipperd”.     

“The money Is PuT where The mouTh Is” 
MS-zorg in de Scandinavische landen wordt beschouwd als 
een best practice model, waarbij de overheid en zorgverzeke-
raar samenwerken m.b.t. beleid en vergoeding voor specifieke 
voorzieningen ten bate van MS-patiënten. Deze samenwerking 
tussen overheid en zorgverzekeraar vereist een grondige kennis 
van de speciale behoeften van MS-patiënten. Dit type bewust-
zijn kunnen we echter niet gemakkelijk terugvinden in andere 
Europese landen. Wat kunt u de Nederlandse overheid en 
zorgverzekeraars adviseren over het beleid en financiering van 
voorzieningen voor MS-patiënten? Dit met het doel om ook 
voor MS-patiënten in Nederland de kwaliteit van leven 
aanzienlijk te kunnen verbeteren?

John: “In Europa scoren de Scandinavische landen inderdaad 
goed m.b.t. de voorzieningen die zijn getroffen voor MS- 
patiënten. Overigens geldt dat in dezelfde mate voor Luxem-
burg en daarna staat Duitsland ook hoog genoteerd. Voor wat 
betreft het succesvolle Scandinavische politieke model is de 
verklarende factor, dat er vier partijen samenwerken voor de 
zaak MS: de overheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties 
en het gerechtelijk systeem. Deze partnership van vier partijen 
voert ook op een vruchtbare wijze overleg met politici en 
gezondheidszorgorganisaties en ontwikkelt daarmee het 
gunstige politieke systeem. Daaropvolgend weer het overleg 
met de zorgverzekeraars. Het kritische element uit deze 
samenwerking is dat het geld wordt gekoppeld aan de 
intentie, dus: ‘The money is put where the mouth is”.

John vult aan: “Het gaat bij de geregelde voorzieningen om de 
dekking van de medische kosten, de niet-medische kosten en 
andersoortige zorgvoorzieningen. Nederland loopt wat betreft 
vergoedingen voor MS niet voorop. In landen als Luxemburg 
en Noorwegen is dat allemaal een stuk beter geregeld. Wij 
ervaren de verschillen wat dat aangaat als groot. Om de 
verschillen in Nederland te verkleinen, zouden politici en 
beleidsmakers voor bepaalde elementen naar het Scandinavi-
sche model kunnen kijken als vergelijkingsregio. De methode 
die daarvoor zou kunnen werken is die van benchmarking”. 

John sluit af: ”We kunnen nog zoveel doen om de kwaliteit van 
leven voor mensen met MS te verbeteren, laten we het samen 
doen en van elkaar leren”. 

John samen met enkele leden van de EMSP Executive Committee in Brussel 
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Inspiratiebron 2:
St. Pauls 1st Letter to Corinthians chapter 13 

13 If I speak in the tongues[a] of men or of angels, but do not 
have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 
2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries 
and all knowledge, and if I have a faith that can move 
mountains, but do not have love, I am nothing. 3 If I give all I 
possess to the poor and give over my body to hardship that I 
may boast,[b] but do not have love, I gain nothing.
4 Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not 
boast, it is not proud. 5 It does not dishonour others, it is not 
self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of 
wrongs. 6 Love does not delight in evil but rejoices with the 
truth. 7 It always protects, always trusts, always hopes, 
always perseveres.

8 Love never fails. But where there are prophecies, they will 
cease; where there are tongues, they will be stilled; where 
there is knowledge, it will pass away. 9 For we know in part 
and we prophesy in part, 10 but when completeness comes, 
what is in part disappears. 11 When I was a child, I talked like a 
child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I 
became a man, I put the ways of childhood behind me. 12 For 
now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see 
face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even 
as I am fully known.

13 And now these three remain: faith, hope and love. But the 
greatest of these is love.

John samen met enkele leden van de EMSP Executive Committee in Brussel 
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De gasthoofdredacteur staat in deze uitgave van VOZ Magazine stil bij het belang 

van multiple sclerose onderzoek én zorg. Daarnaast gaan wij in op het belang van 

samenwerking tussen de verschillende neurodegeneratieve ziektebeelden als 

multiple sclerose (MS) en de ziekte van Alzheimer. In het Vumc zijn deze twee 

onderzoeksgebieden dicht bij elkaar gepositioneerd in thematiek, effect en 

kennisuitwisseling. Dat gaat in de toekomst ook met de huisvesting gebeuren. 

V.l.n.r. prof.dr. Scheltens, Hans de Goeij en prof.dr. Uitdehaag

Een gouden koppel: 
bevlogenheid én samenwerken 

HANS DE GOEIJ IN GESPREK MET PROF. DR. SCHELTENS 
EN PROF. DR. UITDEHAAG, HOOGLERAREN VUMC
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Professoren Uitdehaag en Scheltens sluiten de deur van 2015

Kunnen jullie de ambitie bij Neuroscience Campus Amsterdam 
wat meer inkleuren voor de lezer?

Scheltens: “Het gaat om twee ziektebeelden met omvangrijke 
groepen mensen. Beide ziektebeelden hebben ook een groot 
aandeel in de ziektelast in de maatschappij. Zij kosten heel 
veel door uitval uit het maatschappelijk leven en zijn een 
zware last voor de mensen die het treft en ook hun omgeving. 
En er zijn hoge kosten gemoeid bij de medische zorg. Bij MS 
hebben we inmiddels een aantal mogelijkheden met medica-
tie, dat is bij Alzheimer nog niet het geval. Op de lange termijn 
is sprake van min of meer ernstige handicaps. Daarom is bij 
beide het nodig snellere diagnostiek te vinden. Maar vooral 
betere prognostiek, het goed kunnen voorspellen van het 
beloop van de ziekte. Dan kan je weer sneller en beter de 
selectie toepassen, om te bepalen wat de beste behandeling 
per individu is. En dan de ultieme vraag: hoe kunnen we het 
ziekteproces stoppen of vertragen als het niet met preventie te 
voorkomen is?”.

AANTAL PATIËNTEN MET MS EN ALZHEIMER 
NEEMT NOG TOE
Uitdehaag: “Ja, zo is het, dat geldt dus zowel voor MS als 
Alzheimer. De kosten zullen ook door de veroudering verder 
stijgen. Beide ziektebeelden zullen meer prevalent worden. En 
eigenlijk hebben we er geen goed antwoord op. Diagnostiek is 
de afgelopen tien jaar verbeterd, maar dat kan nog beter. De 
prognostiek moet vooral ook beter, maar dat is nog best lastig, 
omdat de beloopsvormen bij beide ziektebeelden zeer divers 
zijn. Wij denken beiden dat met biomarkers de onderliggende 
processen in de hersenen beter te begrijpen zullen zijn, 
waardoor de prognostiek beter en meer geïndividualiseerd 
kan. Waar we overeenkomsten in het onderzoek en de 
methodiek hebben, zullen wij die inzetten in het belang van 
de voortgang bij beide ziektebeelden. Samenwerking is alleen 
al om die reden dus geboden, sterker nog: een maatschappe-
lijke verplichting, zo zien we dat beiden”.

Scheltens: “Bij MS is er iets meer inzicht en zijn er een aantal 
behandelingsalternatieven met betere levenskwaliteit, hoe 
bescheiden ook. Maar al met al nog te weinig. Bij Alzheimer 
hebben we eigenlijk niets aan behandelingsmogelijkheden 
voorhanden, die de kwaliteit van leven met sprongen vooruit 
doet gaan”.

En het nationale Alzheimer Deltaplan, gaat dat iets opleveren?

Scheltens: “Ja, dat is een goed voorbeeld van publiek-private 
samenwerking, dus samen met de overheid. Daarvoor is een 
bedrag door de overheid beschikbaar gesteld. Het is in ieder 
geval een goed begin om veel beter samen te werken en de 
krachten te bundelen. Maar ook in andere landen wordt de 
ernst ingezien. Er zijn steeds vaker wake up calls om het 
samen aan te pakken. Het Deltaplan Dementie is het equiva-
lent van het Duitse, Engelse en Franse plan. Enkele jaren 
geleden zijn de eerste nationale plannen opgesteld die elkaar 
in tijd opvolgen. De een wat meer op onderzoek gericht, de 
ander wat meer op zorg. Het unieke van het Nederlandse plan 

is dat het gaat om het verbeteren van de toekomst van de 
patiënten van morgen maar ook om de patiënten van van-
daag. Én investeren in onderzoek, én investeren in zorg. Het 
Nederlandse plan heeft veel synergie en samenhangende 
activiteiten opgeleverd voor onderzoek en zorg bij Alzheimer 
tussen vooral de universitaire centra Rotterdam, Nijmegen, 
Maastricht en Amsterdam. Er wordt meer nationaal en 
internationaal samengewerkt, ook met andere kennisinstellin-
gen zoals het Herseninstituut en TNO”.

Regie van boven of samenwerking van onderop, 
wat is jullie succesformule?

Uitdehaag: “Laat ik beginnen met onze sterke ervaring, 
inmiddels ook onze sterke overtuiging, dat dit soort initiatie-
ven niet succesvol kunnen worden als het aan gedrevenheid 
en samenwerking ontbreekt. Dat geldt voor initiatieven zoals 
het Nationaal Alzheimer plan, het VUmc Alzheimercentrum en 
het VUmc MS Centrum Amsterdam”. 

BEVLOGENHEID EN SAMENWERKING CRUCIAAL 
Uitdehaag: “Zo is het VUmc MS Centrum ontstaan uit de 
gedrevenheid van aanvankelijk een paar personen. Dat is hier 
gegroeid en zij hebben weer anderen aanstekelijk bij de 
plannen geïnvolveerd. Dat resulteert nu in het belangrijkste 
MS-onderzoekscentrum van Nederland en het vijfde in de 
wereld. Niet groot om groot te zijn, maar door focus én massa 
effectiever te zijn bij onderzoek, opleiding en zorg. En dat met 
behoud van bevlogenheid, waardoor je veel beter kan 
presteren. Dat is niet langs de lijn van nationale regie gegaan 
maar vooral vanuit belangstelling en gedrevenheid op lokaal 
niveau. En erkenning dat je het samen moet doen ook over de 
grenzen van de strikte vakgebieden van MS en Alzheimer. Wij 
willen zoveel mogelijk mensen de kans geven bij te dragen, als 
zij ook die kansen zien”.

HANS DE GOEIJ IN GESPREK MET

December 2015  |  JAARGANG 9 31

30-32.indd   31 09-12-15   16:04



Focus en massa dienstbaar aan het resultaat
Scheltens: “VUmc en AMC hebben samen afgesproken zich te 
concentreren op een aantal zwaartepunten, waarvan neuro-
science een heel belangrijke is. Dat zijn afspraken tussen de 
raden van bestuur zonder dat er sprake was van nationale 
centrale regie. Maar wat de raden van bestuur hebben gedaan is 
voortbouwen op ontwikkelingen ingezet op niveau van profes-
sionals in onderzoek, opleiding en zorg. Het onderzoek op één 
plek in de Neuroscience Campus Amsterdam samenbrengen is 
de visie van de gezamenlijke professionals geweest. Het belang 
van het bij elkaar brengen wordt door de raden van bestuur ook 
erkend qua wetenschap en opleiding van mensen, die van 
heinde en verre komen om hier geschoold te worden. Dat wij 
ook met de zorg voor de ziekte entiteiten MS en Alzheimer er bij 
aanhaken is vrij uniek”.

Uitdehaag: “In Nederland zijn er naast Amsterdam nog twee 
academische centra, Rotterdam en Groningen, waar MS onder-
zoek plaats vindt. Nijmegen is enkele jaren geleden op eigen 
initiatief gestopt met MS onderzoek. Als je concentreert ben je 
aantrekkelijker voor onderzoekers. Maar als je concentreert is dat 
soms lastig bij opdrachtverwerving want de kwantitatieve 
keuzemogelijkheden voor financiers nemen daarmee af. Dat 
moet je dan steeds goed uitleggen aan subsidiegevers. Maar de 
mogelijkheden om echte resultaten te boeken en het verschil te 
maken worden daardoor wel beter. Daar is het uiteindelijk toch 
om te doen”.

door te concentreren proFiteren wij van  
elkaars inzichten
Uitdehaag: “Met de uitgesproken centrum positie hebben we in 
ieder geval twee voordelen te pakken. Ten eerste kan je op je 
eigen campus kennis vinden, die je in de wetenschap vooruit kan 
helpen. We zijn bijvoorbeeld met allerlei netwerktheorieën 
binnen de hersenen bezig. Dat geldt bij zowel Alzheimer als MS. 
Door dicht bij elkaar te zitten kunnen we van elkaars inzichten 
profiteren en misschien wel een sprong maken, die niet zo snel 
zou lukken als we in het eigen omkaderde gebied zouden blijven. 
Rond cognitieve problemen, die nu weer wat meer bij MS in de 
belangstelling staan, kan je van de wetenschap rond Alzheimer 
leren. Bij Alzheimer spelen inflammatoire (=ontstekings)processen 
waar we van de wetenschap bij MS kunnen leren. Zo leer je van 
elkaar, en laat je je inspireren, ook op gebieden waar je aanvanke-
lijk niet aan dacht”. 

“In het vorige nummer van VOZ Magazine was onze collega prof. 
Jeroen Geurts aan het woord, en hij doelt hier ook op: over elkaars 
grenzen kijken, en vaak is die aanvullende nieuwe kennis dichterbij 
dan je denkt. Dat kan door de onderzoekers fysiek in één gebouw 
bij elkaar te brengen. Dat positieve effect hebben we eerder bij 
oncologie gezien bij de concentratie in een nieuw onderzoek 
gebouw van het VUmc, zo’n 10 jaar geleden”. 

Uitdehaag vult aan: “In het nieuwe gebouw voor Neuroscience 
Amsterdam brengen wij dus alles bij elkaar, van basale tot en met 
toegepast wetenschappers. Wij willen daar de twee grote en 
belangrijke groepen patiënten, waarvan velen nog mobiel zijn en 
in en uit kunnen gaan, ook bij elkaar brengen. Zo kunnen we beter 
en sneller het translationele werk faciliteren. Dat is de stroom van 
kennis uit wetenschap naar de praktijk bij de patiënt, en vice versa, 

brengen. Dus kennis, die de patiënt echt helpt, zo snel mogelijk 
beschikbaar maken voor de patiënt van niet alleen morgen maar 
ook de patiënt van vandaag. En de vraag van de patiënt nog beter 
bij de onderzoeker brengen, vraagarticulatie dus”. 

Scheltens: “Aan de achterkant kan je deze twee ziektebeelden 
bijeenbrengen als het gaat om informatie en neurodegeneratie 
als gemeenschappelijk thema. Aan de voorkant heb je één ingang, 
met daarna twee patiënten portalen, die van MS en die van 
Alzheimer. Dan hopen we ook sneller en beter te kunnen gaan 
segmenteren tussen de verschillende verschijningsvormen en 
onderliggende verschillende oorzaken per ziektebeeld; we werken 
nog te veel met MS en Alzheimer als container begrippen. We 
kunnen dan toegroeien naar meer gepersonaliseerde diagnostiek 
en behandelingsmogelijkheden. Dat gebouw voor Neuroscience 
Campus Amsterdam is in onze hoofden uitgedacht; de grond is 
beschikbaar, nu naar de volgende fase van realisatie. Vooral doen 
dus! Wij hebben er samen met onze collegae in onderzoek, zorg 
en onderwijs zin in, en meer dan dat!”.

Tenslotte: Welke deur doen jullie in 2015 dicht en welke deur 
doen jullie voor 2016 open?
Scheltens en Uitdehaag: “We doen niet zozeer een deur dicht; wij 
gaan verder en we komen ieder uit het eigen hokje. Wij gaan de 
komende jaren samen met onze collegae in onderzoek, opleiding 
en zorg naar een gemeenschappelijke deur op de Neuroscience 
Campus Amsterdam. We gaan u voor, volgt u ons?”.

Professoren Uitdehaag en Scheltens openen gezamenlijk de deur voor 2016

Prof. dr. Bernard Uitdehaag is hoogleraar en afdelings-
hoofd neurologie VUmc en directeur van het VUmc MS 
centrum Amsterdam.

Prof. dr. Philip Scheltens is directeur van het VUmc 
Alzheimer centrum en hoogleraar met aandachtsgebieden 
Dementie en Alzheimer. 

Ir. Hans de Goeij is verbonden aan de Oude Gracht Groep 
als bestuursadviseur. Daarnaast is hij als vrijwilliger o.a. 
onafhankelijk voorzitter van de MS-patiënten Vereniging 
Nederland.
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Versnippering
In de wereld van patiëntbelangenbehartiging (ook binnen 

MS) komen er steeds meer verenigingen en stichtingen bij, 

die claimen het voor de patiënt en zijn belangen op te 

nemen. Tekenend voor Nederland denk ik, dus laten we er 

maar aan wennen. Of toch maar liever niet! 

Parallel aan de globalisering splitst de wereld zich 
tegelijkertijd in steeds kleinere eenheden op. Schotland, 
Catalonië hebben een sterke wens alleen verder te gaan. 
Evenals Groot-Brittannië uit de EU wil. Bijzonder. Zeker 
als je het aan grote bedrijven vraagt. Of aan het grote 
bedrijf wat de Europese Unie is met zijn belanghebben-
den in Brussel. En ook natuurlijk Griekenland. Wel mooi, 
men schijnt de fi nanciën op orde te hebben daar. Wel 
hebben ze nu weer een miljard of wat nodig van Europa, 
maar met de fi nanciën gaat het goed. Grappig, ik adviseer 
alle kinderen die zakgeld krijgen deze redenering te 
volgen. Maak je ouders gek met deze mooie paradox. 

Zo is in de Nederlandse politiek momenteel ook een 
enorme versnippering gaande. Er komen steeds meer 
politieke partijen, die allemaal om een zeteltje of twee 
vechten. Niet dat het iets bijdraagt aan de kwaliteit van 
beleidsontwikkeling. Meestal heeft het te maken met het 
creëren van een gewenste positie voor zichzelf. Zie nu 
weer Bram Moszkowicz. Geen advocaat meer mogen zijn, 
een gedroomde tv-carrière die ook niet echt vlot loopt; 
dan maar de politiek in. Eind goed al goed, voor hemzelf 
dan. Wij als kiezers zien vooral besluiteloosheid. Heb je 
met veel gedoe de Tweede Kamer voor je gewonnen, 
komt de Eerste Kamer nog even haar gelijk halen. Wel of 
geen asielzoekers erbij, bommengooiers aanpakken, dat 
zal het verkiezingsthema van vele partijen worden. Heb 
je makkelijk de aandacht en zware dossiers als de 
gezondheidszorg kun je uit de weg gaan. Dat doen de an-
deren wel. Welke anderen denk ik dan, want als je straks 
10% van de kiezers aan je kunt binden ben je 
een mannetje.

DE KERK
Toch is het niet zo bevreemdend dat er zoveel partijen 
zijn en wellicht nog bijkomen. Het zit in de Nederlandse 
cultuur. Wist u dat er meer dan 150 denominaties van 
protestants christelijke kerken in Nederland zijn? Een 
verschillende interpretatie van enkele regels in de Bijbel 

was genoeg zich af te keren en een eigen kerkgenoot-
schap te beginnen. Als je het handig deed had je er een 
mooi inkomen aan. Nu het slechter gaat met de religi-
euze beleving in Nederland kruipen ze weer bij elkaar. Zo 
sterk waren die verschillen in opvattingen kennelijk niet. 
Een plek voor jezelf is belangrijker. 

EN DE MS WERELD
De MS wereld maakt iets soortgelijks mee. Er zijn de 
afgelopen jaren verschillende organisaties, veelal stichtin-
gen, bijgekomen die zich het lot van de MS-patiënt 
aantrekken, fondsenwerven en activiteiten organiseren. 
Mooi, zou je zeggen, dat MS kennelijk zovelen zorgen 
baart. Versnippering dreigt niet eens meer, het is al in volle 
omvang aanwezig. Het is voor veel mensen met MS het 
bekende bos waardoor je de bomen niet ziet. Kon je 
vroeger lid zijn van een landelijk werkende vereniging, nu 
zijn er velen die je centen wel willen. Ik hoor van mensen 
dat ze ten einde raad zowel lid zijn van een vereniging als 
van die en die stichting. Bijgevolg lopen de kosten voor 
patiënten onnodig op en krijgen de organisaties het steeds 
moeilijker, om een serieuze begroting te kunnen opstellen. 
Industriële organisaties, goede doelen stichtingen, 
loterijen, giften; ze dragen allen bij. Maar waar het geld nu 
over verschillende partijen moet worden verdeeld, draagt 
het ook hier niet bij aan één krachtig geluid van een sterke 
MS organisatie.

EÉN KRACHTIG GELUID
De politiek roept in de Tweede Kamer op om drempels op 
te werpen tegen het eenvoudig kunnen beginnen van 
een politieke partij. De kerken keren terug op hun 
schreden. Ik zou zeggen, laat de MS wereld dit ook doen. 
In de wetenschap dat vele kleine organisaties niet één 
sterk geluid kunnen laten horen, maar een sterke 
organisatie die zich gesteund weet door een groot 
ledental of donateurs kan dat wél. Vanaf deze plaats wil 
ik een pleidooi houden voor een metastructuur waarin de 
nu bestaande MS organisaties zich kunnen verenigen. Op 
deze manier een krachtig geluid kunnen laten horen waar 
bijvoorbeeld de politiek maar ook donateurs zich goed bij 
voelen en als gesprekspartner accepteren. Of die struc-
tuur een federatie een Pact of iets anders moet zijn 
maakt daarbij niet uiteindelijke verschil. 

Het MS geluid moet blijvend gehoord worden. Daar gaat 
het om nu en in de toekomst.
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Roche: Doing now what 
patients need next. 

In de internationale media werd begin oktober melding gemaakt van de studieresultaten 

van een aantal onderzoeken bij patiënten met multiple sclerose. Deze onderzoeks-

resultaten werden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst in Barcelona 

van de ECTRIMS en in een aantal media omschreven als ‘veelbelovend’. De laatste jaren 

worden er door tal van partijen (bedrijven en onderzoeksinstellingen) grote stappen 

voorwaarts gezet op het gebied van de behandeling van multiple sclerose. Ook de 

Zwitserse ontwikkelaar van geneesmiddelen Roche onderzoekt een mogelijk middel voor 

de behandeling van MS: gegevens van de behandeling met ocrelizumab bij patiënten met 

relapse-remitting MS (RRMS) en met primair progressieve MS (PPMS) werden 

gepresenteerd in Barcelona. Reden voor een gesprek met Bart Vanhauwere, General 

Manager van Roche Nederland.

Bart Vanhauwere 

BART VANHAUWERE 
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Roche: Doing now what 
patients need next. 

ROCHE WIL BIJDRAGEN AAN EEN NIEUW HOOFDSTUK IN 
HET VERHAAL OVER MS
Begin oktober jl. werden tijdens de wetenschappelijke 
bijeenkomst van de ECTRIMS, het jaarlijkse, wereldwijde 
congres, waar inmiddels zo’n 10.000 wetenschappers, 
neurologen en andere direct betrokken professionals bij 
elkaar komen om de laatste inzichten op het gebied van MS 
te delen, studieresultaten gepresenteerd uit onderzoeken naar 
de behandeling van patiënten met MS. Ook resultaten van de 
behandeling van patiënten met PPMS werden getoond. En 
dat is interessant omdat voor deze groep patiënten nu geen 
goedgekeurde behandelingen op de markt zijn. Kunt u 
toelichten wat dit op termijn (als het onderzoeksmiddel van 
Roche zou worden toegelaten tot de markt) eventueel zou 
kunnen betekenen voor MS-patiënten? 

Vanhauwere: “Op deze plaats goed om aan te geven dat wij 
uitsluitend gericht zijn op innovatie. Wij investeren in onze 
geneesmiddelen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze 
waarde gaan toevoegen in de behandeling van patiënten. 
Ons uitgangspunt is dat we niet ontwikkelen in wat al 
voldoende beschikbaar is, maar dat we willen innoveren in 
de richting waar we hopen dat we nog écht verschil kunnen 
maken. Bijvoorbeeld in oncologie en reumatologie, maar 
bijvoorbeeld ook voor de ziekte van Alzheimer, idiopathische 
pulmonale fi brose en spinale musculaire atrofi e. Kijkende 
naar MS is het de ambitie van Roche om effectieve genees-
middelen te ontwikkelen die de ziekte-activiteit volledig 
onderdrukken en dus verder gaan dan het beheersen van 
symptomen”. 

Tijdens het genoemde ECTRIMS congres hebben wij Cynthia 
Zagieboylo, voorzitter van de Progressive MS Alliance’s 
Executive Committee, CEO van de National MS Society in de 
VS en bestuurslid MSIF, geïnterviewd. Zij legde ons uit dat de 
voortgang voor wat betreft de behandelmogelijkheden voor 
PPMS-patiënten stagneerde en dat zij zeer benieuwd was 
naar de nieuwe bevindingen. Kunt u iets vertellen over de 
studies? 

Vanhauwere: “Er zijn twee presentaties geweest in Barcelona. 
De eerste ging over de onderzoeksgegevens, waarbij de 
effectiviteit van ocrelizumab werd vergeleken met bestaande 
medicatie voor de behandeling van RRMS. Bij de tweede 
presentatie ging het juist over de resultaten van het genees-
middel in vergelijking met een placebogroep, omdat er geen 
goedgekeurde medicatie is voor PPMS”.

“Het onderzoek met ocrelizumab is door Roche uitgevoerd 
samen met onderzoekers uit de gehele wereld. Ook een 
aantal ziekenhuizen uit Nederland nam deel aan het onder-
zoek. In deze zogenaamde fase III-studies werd onder meer 
gekeken naar de effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van 
de behandeling.” 

Roche heeft eerder medegedeeld dat wordt verwacht dat in 2016 
een registratiedossier zal worden ingediend bij de registratieau-
toriteiten waaronder de European Medicines Agency. 

Wanneer komen nieuwe geneesmiddelen voor de patiënt 
beschikbaar? 

Vanhauwere: “In zijn algemeenheid geldt dat vanaf het 
moment van indiening van registratiedossiers bij de EMA de 
reguliere verwachte beoordelingstijd een jaar tot 15 maan-
den bedraagt. Nadat een geneesmiddel is goedgekeurd, 
dient in Nederland de vergoeding voor het gebruik door 
patiënten te worden geregeld. Daar is een belangrijke rol 
weggelegd voor de overheid. In algemene zin geeft de 
minister van VWS aan dat zij er ook waarde aan hecht dat, 
wanneer medicijnen worden toegelaten, de doorlooptijden 
in Nederland voor vergoeding zo kort mogelijk zouden 
moeten zijn. Roche Nederland, maar ook onze branchever-
eniging Nefarma, maakt zich sterk voor een vergoeding van 
geneesmiddelen binnen drie maanden na Europese 
toelating”. 

ONTWIKKELING GEBEURT INTERNATIONAAL, MAAR 
VERGOEDING IS NOG STEEDS EEN NATIONALE 
AANGELEGENHEID 
Naast Cynthia Zagieboylo hebben wij ook John Golding, 
progressieve MS-patiënt, MS Society van Noorwegen, 
bestuurslid European Multiple Sclerosis Platform en be-
stuurslid MSIF, geïnterviewd. Beiden hebben aangegeven dat 
internationale samenwerking als het gaat om MS-onder-
zoek, van cruciaal belang is. Alleen op deze wijze wordt de 
expertise wereldwijd gebundeld en kan een substantiële stap 
voorwaarts worden gemaakt voor mensen met MS. Wat is 
uw visie op het belang van internationale samenwerking, 
juist waar het gaat om de chronische aandoening MS?

Vanhauwere: “Daar ben ik zeker voorstander van. Roche 
behoort al jarenlang tot de top vijf van bedrijven die het 
meeste investeren in onderzoek en ontwikkeling. Meer dan 
20 miljoen euro per dag, 9 miljard euro per jaar. Onze onder-
zoeken met MS-patiënten hadden ook nooit plaats kunnen 
vinden, als we dat alleen in Nederland hadden gedaan: dit 
heeft onder meer te maken met de toelatingscriteria die er 
worden gesteld om deel te kunnen nemen aan onderzoek. 
Onze ‘mindset’ is per defi nitie internationaal georiënteerd. 
Dit vertaalt zich ook in het toelatingstraject dat Europees 
georganiseerd is voor nieuwe geneesmiddelen”.

“Wat hier echter wel meespeelt is dat, hoewel de ontwikke-
ling en toelating van nieuwe geneesmiddelen in internatio-
naal of Europees verband gebeurt, de vergoeding daarente-
gen wel lokaal in het eigen land geregeld moet worden. 
Soms bestaat het beeld dat wij als ontwikkelaar van genees-
middelen daar iets in kunnen of moeten doen, maar dat 
strookt niet met hoe het wettelijk geregeld is”, legt Vanhau-
were uit.

“Een mooie kans voor Nederland in dit kader is dat als wij 
voorzitter zijn van de EU, dat Nederland andere landen 
meeneemt in het denken over registries en hoe je deze goed 
op kunt zetten. Wij zijn een groot voorstander van meer 
transparantie in gebruik en effectiviteit van geneesmid-
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delen door het gebruik van registries. In Nederland hebben 
wij bijvoorbeeld in samenwerking met het Zorginstituut 
Nederland en de beroepsgroep, NVMO en WIN-O, een 
patient registry geïnitieerd (Dutch Melanoma Treatment 
Registry). Hierbij wordt scherp in de gaten gehouden hoe 
een middel het doet zodat tijdig kan worden vastgesteld of 
het geneesmiddel waarde heeft of dat op andere medicatie 
overgestapt moet worden”. 

Alle betrokkenen zijn zich bewust vAn de 
knelpunten in de toegAnkelijkheid vAn 
geneesmiddelen
In deze uitgave van VOZ Magazine komen naast onderzoe-
kers, zorgverleners, patiëntorganisaties en de farmaceuti-
sche industrie werkzaam op het gebied van MS, ook enkele 
patiënten aan het woord. In deze artikelen staat de 
beleving van de mensen met MS centraal. In een van deze 
interviews kwam het punt naar voren, dat de beschikbaar-
heid van MS-medicatie in Nederland soms belemmerd 
wordt, omdat de vergoedingsrichtlijnen vanuit zorgverzeke-
raars te strak zijn opgesteld. Herkent u deze problematiek?

Vanhauwere: “Dat is wel herkenbaar. Ik ben nog niet 
vertrouwd met de specifieke situatie rond MS, omdat wij 
daar nog geen geneesmiddel voor hebben, maar in alge-
mene zin gesteld is deze problematiek bekend. Voorbeel-
den die wij in Nederland hebben zijn te vinden in de 
toegankelijkheid van medicatie voor kanker, waar KWF 
vorig jaar een publicatie1 over heeft gedaan. Wij hebben 
zelf ervaren dat het knelpunt met name ligt bij de genees-
middelen, die vanuit het ziekenhuis worden voor- 
geschreven”. 

“Wij willen rond deze belemmeringen in de toegang van 
medicatie voor patiënten onze verantwoordelijkheid 
nemen waar dat kan, zodat de mensen die het nu treft zo 
snel mogelijk wel de behandeling kunnen verkrijgen die 
nodig is. Alle betrokkenen zijn zich ook bewust van het 
knelpunt zoals ik net noemde, en wij hebben er vertrouwen 
in dat er een oplossing hiervoor gaat komen, zowel voor 
patiënten met kanker als voor de mensen met andere 
indicaties”, geeft Vanhauwere aan.  

Hoe kunnen we de kansen daarop maximaliseren? Als het 
zo is dat dit probleem door veel partijen en ook patiënten 
wordt geconstateerd, wat is daarvoor dan nodig?

Vanhauwere: “Wij staan een constructieve benadering 
voor, omdat wij daar het meeste vertrouwen in hebben. 
Als we bijvoorbeeld nogmaals kijken naar het KWF-rap-
port. Bij de bespreking van de uitkomsten van dit rapport 
is het volgende afgesproken met partijen, waaronder 
patiënten, oncologen, hematologen, bestuurders van 
ziekenhuizen, verzekeraars, gezondheidswetenschappers 
en Nefarma vanuit de industrie: om de toegankelijkheid 
van medicatie beter te kunnen borgen, is de structurele 
werkwijze ingericht voor het uitvoeren van ‘horizon 
scans’.2 Deze horizon scan houdt in dat we in gezamenlijk-
heid een schatting van de totale kosten van nieuwe 
kankergeneesmiddelen en uitbreidingen van indicaties 

voor het daaropvolgende jaar 
geven. Op deze wijze krijgen 
de overheid en zorgverzeke-
raars een scherper beeld van 
wat er beschikbaar is voor 
patiënten met kanker, wat er 
op korte termijn beschikbaar 
komt en wat hiervan de 
budgettaire implicaties zijn. 
Het geeft tevens een uitgangs-
punt om meer inzicht te 
krijgen in praktijkvariatie. Het 
komt namelijk voor dat in 
bepaalde regio’s anders wordt 
gewerkt dan wenselijk is en 
daarvan is vaak de oorzaak te 
vinden in een budgetbelem-
mering. Door op deze wijze 
voor de financiers in de zorg 
een graadmeter beschikbaar te 
stellen, kunnen we niet alleen 
voor patiënten met kanker, 
maar mogelijk ook voor 
MS-patiënten een uitgangs-
punt neerzetten. Dat voor elke 
patiënt die behandeling 
beschikbaar is en betaalbaar 
blijf t, waar diegene de meeste 
baat bij heeft. Dat is wat we 
uiteindelijk allemaal willen”. 

de uitvoering in 
nederlAnd strookt niet 
Altijd met de visie
Nederland heeft de afgelopen 
vier jaar grote wijzigingen 
doorgevoerd in de gezond-
heidszorg in termen van organisatie en financiering 
daarvan. Hoe kijkt Roche in algemene zin aan tegen deze 
grote verschuivingen?

Vanhauwere: “De visie en richting zoals deze neergezet is, 
vinden wij sterk en ondersteunen wij ook. Dan doel ik op 
het streven om snellere toegang tot innovatieve medicatie 
mogelijk te maken, een transparante sturing op kwaliteit en 
de monitoring daarvan. En als ondersteunend fundament 
hierbij het borgen van de betaalbaarheid. Deze visie van 
kwalitatief hoogwaardige zorg, op een doelmatige wijze 
ingericht, staan wij als Roche voor”.

“Obstakels die we echter wel zien, is dat op dit moment 
deze visie niet altijd op dezelfde wijze wordt nagestreefd in 
de uitvoering. Daar komen we nog te vaak tegen dat er juist 
alleen op de kostenindicator wordt gestuurd, in plaats van 
deze af te wegen tegen kwaliteit, innovatie en daarmee 
doelmatigheid. Dus bepaalde aspecten in de uitvoering 
kunnen wij ons niet in vinden. Het concrete voorbeeld waar 
ik dan op doel, is dat een patiënt geen toegang krijgt tot 
zijn of haar benodigde medicijn. Dat moeten we in Neder-
land niet willen”, vult Vanhauwere aan. 

1 https://www.kwf.nl/sitecollectiondocuments/sck%20rapport%20toegankelijkheid%20van%20dure%20kankergeneesmiddelen.pdf

2 https://www.kanker.nl/uploads/file_element/content/12928/Rapport_KWF-werkgroep_finale.pdf
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We leven langer, vitaler en met een betere 
kWaliteit van leven
Wordt er op dit moment naar uw idee voldoende erkenning 
gegeven voor hetgeen de partners in de sector voor de zorg in 
Nederland kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor de MS-patiën-
ten, waar het in deze uitgave nu om gaat? 

Vanhauwere: “Ik denk dat we in Nederland zeker meer 
aandacht moeten besteden aan de baten, die geneesmiddelen 
leveren voor de zorg en maatschappij in algemene zin. In 
Nederland leven we langer, vitaler en met een betere kwaliteit 
van leven. Dat komt door onze goede zorg en daar spelen 
geneesmiddelen een belangrijke rol in. Desalniettemin kunnen 
in de behandeling van patiënten met MS nog veel stappen 
voorwaarts worden gezet”. 

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u in 2015 dicht doen en 
welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Vanhauwere: “Ik wil graag de deur dichtdoen van het ongenu-
anceerd met modder naar elkaar gooien. Daar schieten we 

niets mee op en het strookt ook niet met de werkelijkheid. Je 
draagt daarmee niets bij om tot een oplossing te komen. Je 
komt er geen centimeter verder mee. Deze deur moeten we als 
volwassen mensen in Nederland nu gewoon dichtdoen”.

“De deur die ik graag opendoe is dan ook de deur van het 
gezamenlijke en constructieve overleg. Volgens mij willen we 
allemaal hetzelfde: de zorg en gezondheid voor mensen in 
Nederland continu verbeteren en dat binnen de kaders dat 
deze betaalbaar blijft”. 

Roche is een internationale op onderzoek gerichte 
healthcare-onderneming, met de gebundelde kracht van 
geneesmiddelen en diagnostiek. Sinds de oprichting in 
1896 draagt Roche wereldwijd bij aan de verbetering van 
de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten. 
Roche is een van ’s werelds grootste biotechnologiebe-
drijven en heeft geneesmiddelen op het gebied van 
oncologie, virologie, auto-immuunziekten, metabole 
aandoeningen en ziekten van het centrale zenuwstelsel.

Bart Vanhauwere opent de deur voor 2016
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1 Jennum, P. et al., “The socioeconomic consequences of multiple sclerosis: a controlled national study.”, European Neuropsychopharmacology 22.1 (2012): 36-43.
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Toegang tot innovatie 
is niet alleen een 
wetenschappelijk 
vraagstuk maar ook
een politiek vraagstuk.

MS VERDIENT MEER AANDACHT DAN HET NU KRIJGT
In Nederland zijn er academische onderzoekscentra, zoals 
het MS Centrum in Amsterdam, dat zich specifi ek richt op 
MS-onderzoek. Ondanks dat deze hoogwaardige expertise 
aanwezig is in Nederland, is er toch nog veel inspanning 
nodig om MS een hogere prioriteit op de agenda van 
beleidsmakers en de fi nanciering van de gezondheidszorg te 
geven. Kunt u ons een aantal aanbevelingen geven hoe wij 
in Nederland MS meer ‘top of mind’ kunnen laten worden?

Bein: “Laat ik beginnen met te zeggen dat MS absoluut 
meer onder de aandacht moet worden gebracht. Vooral 
waar het bij MS-patiënten vaak gaat om jonge mensen 
(tussen de 20 en 40 jaar), die in de meeste gevallen nog 
aan het begin van hun werkzame leven staan. Wanneer 
iemand gediagnosticeerd wordt met MS dan heeft dat 
veel gevolgen voor diegene zelf, maar ook voor de eigen 
omgeving en uiteindelijk ook voor de maatschappij. 
MS-patiënten, die op jonge leeftijd te horen krijgen dat zij 
MS hebben, worden op een gegeven moment deels of 
geheel afgekeurd om te kunnen werken1”. 

Bein gaat verder: “Het belang om meer aandacht te 
schenken aan MS is dus zowel voor de patiënten erg 
belangrijk als ook voor de maatschappij, die de sociaal 
economische kosten dragen die als gevolg van de aandoe-
ning worden gecreëerd. Het gaat bij MS dus niet alleen om 
de zorgkosten als gevolg van de noodzakelijke medicatie, 

maar ook kosten gerelateerd aan ziekenhuiszorg, ouderen-
zorg en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid”.

IN NEDERLAND IS HET VOOR DE MS-PATIËNT MINDER 
GOED GEREGELD DAN OVER DE GRENS
“Wanneer we specifi ek kijken naar de situatie in Neder-
land, dan doet zich het volgende voor. In 2012 is een 
TRIBUNE onderzoek2 gedaan naar MS in verschillende 
Europese landen en welke kosten deze aandoening 
genereert in deze landen. Dan ging het in deze studie 
allereerst om het overzicht van prevalentie van de 
verschillende MS-patiëntengroepen en in welke mate zij 
met hun aandoening nog werkzaam zijn. Daarnaast geeft 
deze studie een overzicht van de directe kosten als gevolg 
van MS zoals die gemaakt worden in de zorg, maar ook de 
indirecte kosten per land zijn meegenomen. Daar gaat het 
dus om de sociaal economische kosten die ik zojuist 
noemde. Erg opvallend in deze vergelijking van landen is 
dat Nederland vrij laag scoorde voor de MS-patiënten-
groep. Dat is vooral verrassend, omdat Nederland bekend 
staat als een land met zeer goede zorgvoorzieningen. Hier 
laten we duidelijk iets liggen, als het gaat om mensen met 
MS”, legt Bein uit.

In het interview dat wij voor deze uitgave hebben 
afgenomen bij VVD Tweede Kamerlid Anoushka Schut- 
Welkzijn hebben wij deze conclusie uit het onderzoek 
besproken. Hoe het zo kan zijn dat we voor de Nederlandse 

ALFRED BEIN

Nederland is steevast van de partij als we de lijsten zien van landen 

in de wereld met de beste gezondheidszorgsystemen. Maar 

betekent dit dat iemand met MS in Nederland te allen tijde toegang 

heeft tot het medicijn wat hem of haar het beste kan helpen met 

de gevolgen van de aandoening om te gaan? Helaas wordt in deze 

uitgave van VOZ Magazine duidelijk, dat we dit niet zonder meer 

kunnen stellen. VOZ Magazine interviewt Alfred Bein, General 

Manager van Novartis Pharma in Nederland, over het ingewikkelde 

vraagstuk van de belemmeringen in de beschikbaarheid van 

medicatie voor MS-patiënten.
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2 Karampampa, Korinna,K. et al. “., Treatment experience, burden, and unmet needs (TRIBUNE) in Multiple Sclerosis study: the costs and utilities of MS patients 

in The Netherlands.”, Journal of medical economics, 16.7 (2013): 939-950. Journal of Medical Economics Vol. 16, No. 7, 2013, 939–950.

MS-patiënt zo weinig doen, als we het beschouwen vanuit het 
maatschappelijk belang. Zij gaf daarbij aan dat het bij dit 
onderzoek uiteraard afhangt wat er exact gemeten is, maar dat 
we wel kunnen zeggen dat Nederland als geen enkel ander land 
ter wereld, mensen die arbeidsongeschikt raken, voor een zeer 
lange periode tegemoetkomen met de uitkeringsperiode tot 
maximaal 10 jaar. Zij gaf daarbij aan dat mensen met een 
dergelijke tegemoetkoming wel degelijk een handreiking krijgen 
om met de middelen de zorg in te kopen die zij nodig hebben. 

Bein: “Dat is een benadering, alleen kunnen we in het geval van 
MS-medicatie vaststellen dat mensen zelf niet in de gelegen-
heid zijn om deze in te kopen. MS-medicatie moet voorgeschre-
ven worden door de arts en aan de hand van strikte criteria 
wordt door de arts vastgesteld of een bepaalde patiënt een 
specifi ek middel kan verkrijgen. Zelfs al zou een patiënt veel 
weten over zijn of haar aandoening, dan wordt in Nederland op 
basis van het oordeel van de arts bepaald of de zorgverzekeraar 
het benodigde middel voor die patiënt vergoedt”.

“Daarbij is een ander belangrijk punt de mate van progressie bij 
een MS-patiënt. We weten dat de progressie sterk afhangt van 
het tijdig en effectief behandelen van patiënten, wanneer zich 
de eerste symptomen voordoen. Het is dus van het allergrootste 
belang, juist voor mensen met MS, dat zij zo snel mogelijk in 
een vroeg stadium effectief worden behandeld. Deze mensen 
hebben dan beduidend meer kans om de progressie te vertra-
gen en daardoor langer actief te kunnen blijven participeren in 
de maatschappij. Dus om verschillende redenen, allemaal van 
groot belang, ben ik de mening toegedaan dat de aandacht voor 
MS in Nederland drastisch moet vermeerderen”.

DE VERGOEDING VAN HET MS-MEDICIJN FINGOLIMOD 
IN NEDERLAND GAAT VOLGENS UITZONDERLIJKE 
PROCEDURES
In het interview met Cynthia Zagieboylo, voorzitter van de 
Nationale MS-vereniging in de VS, hebben wij gesproken over 
de krachtige resultaten die de Nationale MS-vereniging in de VS 
heeft weten te bereiken voor mensen met MS. Ze legde uit dat 
deze organisatie in staat is dit te doen vanwege de collectieve 
kracht die wordt georganiseerd voor iedereen die wil bijdragen 
aan ‘Een wereld vrij van MS’. Wat is uw perceptie hiervan en hoe 
zou Novartis een bijdrage kunnen leveren aan de missie ‘Een 
wereld vrij van MS’ voor mensen hier in Nederland?

Bein: “Dit is inderdaad de volgende stap die we moeten zetten 
voor mensen met MS. Wanneer het ons lukt om de aandacht 
voor deze aandoening aanzienlijk te verhogen, dan hebben wij 
daar meerdere partijen voor nodig om de volgende stap in de 
missie zoals verwoord te kunnen realiseren. Als Novartis kunnen 
we daar zeker iets in betekenen, en dat kunnen wij het meest 
effectief als we dat in gezamenlijkheid doen met andere partijen 
betrokken bij dit vraagstuk. Dan denk ik aan patiëntorganisaties, 
maar ook aan de medische beroepsgroep neurologen”. 

Bein legt uit: “Juist in Nederland is de stand van de wetenschap 
op het gebied van neuroscience zeer hoog en wereldwijd als 
zodanig erkend. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat juist waar 

MS-onderzoek in Nederland toonaangevend is, de zorg voor 
mensen met MS internationaal vergeleken achter blijft. 
Bijvoorbeeld als we kijken naar de MS-medicatie fi ngolimod die 
wij als Novartis hebben ontwikkeld, dan is fi ngolimod in de 
EU-landen als tweedelijns medicijn door Europese registratie 
autoriteiten goedgekeurd, als de eerstelijns medicatie voor 
patiënten niet volstaat. In enkele landen wordt fi ngolimod 
overigens als een eerstelijns medicijn voor MS-patiënten 
ingezet en vergoed, op basis van de beoordeling van de 
behandelend arts. Nederland is een uitzondering op de 
wereldwijde dagelijks praktijk, waar MS-patiënten in ieder geval 
in de tweede instantie fi ngolimod vergoed kunnen krijgen. 
Maar zo niet in Nederland, want hier kan de behandelend arts 
niet zonder meer fi ngolimod voorschrijven, daarvoor gelden 
afwijkende procedures m.b.t. de vergoeding. Het is een vrij 
technisch verhaal, maar het komt erop neer dat MS-patiënten, 
die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit medicijn, 
eerst meerdere alternatieve eerstelijns medicaties voorschreven 
dienen te krijgen. Pas als deze alternatieve eerstelijns medicij-
nen niet effectief blijken voor de betreffende patiënt, kan de 
arts in een derde instantie fi ngolimod voorschrijven. Waar dit 
medicijn in de wereld een erkend en effectief tweedelijns 
medicijn is, geldt dus voor de Nederlandse situatie eigenlijk dat 
het wordt behandeld als een ‘derdelijns’ middel. Dat is op de 
inhoudelijke onderbouwing voor ons niet goed te begrijpen”. 

Bein vervolgt: “Dat is nu zo verbazingwekkend, omdat we het bij 
de MS-patiëntengroep hebben over mensen waar de schade die 
wordt veroorzaakt door progressie van de aandoening zulke grote 
gevolgen heeft. Het uitstellen van een effectieve behandeling 
o.b.v. andere dan medisch inhoudelijke redenen, die het reële 
gevaar op progressie van de aandoening vergroot, is onwenselijk 
en onbegrijpelijk. Het spreekt voor zich dat het vanuit mensper-
spectief onwenselijk is, maar ook bezien vanuit het maatschap-
pelijk perspectief is deze handelwijze niet ideaal. Het risico op 
verzuim wordt vergroot en daarbij ook de kans om arbeidsonge-
schikt te raken. Dit risico verkleinen of voorkomen door tijdige 
behandeling zou prioriteit nummer een moeten zijn”. 

IN GEZAMENLIJKHEID BEREIKEN WE MEER VOOR DE MS-
PATIËNT IN NEDERLAND
In het interview dat wij met dr. Hanneke Hulst hebben gehad 
gaf zij aan dat zij op dit moment binnen het VUmc bezig zijn om 
de effectiviteit van fi ngolimod te onderzoeken voor MS-patiën-
ten met cognitieve problemen. Zij beogen met dit onderzoek de 
behandelmogelijkheden voor specifi ek deze patiëntengroep te 
verruimen. Is dit een ontwikkeling die past in de lijn van hetgeen 
u beoogt met het vergroten van de toegankelijkheid van 
fi ngolimod?

Bein: “Zeker draagt dat bij. In algemene zin kunnen wij stellen 
dat er reeds jarenlange klinisch bewijs beschikbaar is voor de 
werkzaamheid van fi ngolimod voor MS-patiënten. Vanuit 
Novartis zijn wij druk bezig om voor de MS-patiënten in 
Nederland de mogelijkheden gelijk te trekken met de vergoe-
ding die in andere Europese landen voor MS-patiënten gelden. 
Wij initiëren daarvoor actief het gesprek met de overheid en 
regelgevende instanties. Maar het is duidelijk dat we in 
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gezamenlijkheid met de neurologen en patiëntenorganisatie 
meer bereiken voor de MS-patiënt in Nederland, dan dat wij als 
farmaceutisch bedrijf hier alleen in optreden”.

We constateren nu dat Nederland wereldwijd een negatieve 
uitzondering vormt voor wat betreft de toegankelijkheid van 
bepaalde MS-medicatie, in dit geval fingolimod. Daarbovenop 
is ook uit de genoemde TRIBUNE studie gebleken dat Neder-
land achterloopt in de (geldelijke) voorzieningen die voor 
MS-patiënten zijn getroffen. Hebben we in Nederland mogelijk 
te maken met het onderliggende probleem dat we niet 
voldoende opkomen voor MS-patiënten? Wordt de MS-patiënt, 
kort gezegd, in Nederland aan zijn lot overgelaten? 

Bein: “Er is zeker ruimte voor verbetering wat dat betreft. Wij 
zullen als Novartis ons blijven inzetten hiervoor. Maar de 
substantiële verbetering, die nodig is, bereiken we alleen als 
we in gezamenlijkheid optrekken. Dan doel ik op de MS-on-
derzoekscentra, de artsen, de patiëntenvereniging en belan-
genbehartigers, die actief het gesprek aangaan met de 
overheid en de zorgverzekeraars. Wij als Novartis participeren 
graag in dit gesprek”. 

Bein vult aan: “Een prioritair thema voor de gespreksagenda is 
wat ons betreft het inzichtelijk maken van de individuele 
consequenties van MS voor patiënten. Er is meer inzicht in en 
bewustzijn nodig over MS als chronische aandoening. Wat mij 
opvalt, is dat het gesprek over MS in abstracte termen wordt 
gevoerd. We zullen echt meer moeten vragen aan de MS-
patiënt zelf welke ervaring die heeft met deze aandoening, 
hoe diegene zich voelt na vijf, tien en vijftien jaar. Dat zou de 
eerste stap moeten zijn”.

“De volgende stap is dat wij dit doorvertalen naar bewustwor-
ding hoe MS-patiënten nu het zorgsysteem doorlopen en welke 
uitdagingen zij hierbij ondervinden. Vanuit dit bewustzijn 
kunnen we vervolgens met alle belanghebbenden vaststellen 
wat we beter zouden kunnen doen voor deze patiëntengroep. 
In derde instantie is het dan van belang om de lasten voor 
Nederland als samenleving als gevolg van MS in kaart te 
brengen. De vraag die dan voorligt is, kunnen wij de beste 
aanpak van MS en zorg voor de patiënten ook financieren? Wij 
zijn ervan overtuigd, zeker kijkende naar de resultaten elders in 
de wereld, dat we de optimalisatie van de behandelmogelijkhe-
den voor mensen met MS kostenneutraal voor de samenleving 
kunnen realiseren”.

Leren van internationaLe best practices 
is cruciaaL
Internationale samenwerking met betrekking tot het onder-
zoeksveld van MS-zorg is uiterst belangrijk, want alleen op die 
manier kunnen we genoeg (patiënt)gegevens analyseren en 
een beter begrip krijgen van deze ziekte. Wat is uw visie 
hierop?

Bein: “Ik was zeer verheugd te vernemen dat we in Nederland al 
in een vergevorderd stadium zijn om de patient registry voor 
MS-patiënten te starten. Dat zou op dezelfde manier succesvol 
kunnen zijn als dat nu al voor 10 jaar in Zweden gebeurt. In 
Zweden worden MS-patiënten en de medicatie die zij verkrijgen 
nu al tien jaar gevolgd, zodat we meer data beschikbaar krijgen 

uit het dagelijkse leven van mensen en niet alleen met klinische 
onderzoeksdata hoeven te werken. Deze patient registry levert 
bijvoorbeeld waardevolle informatie m.b.t. het moment waarop 
mensen het beste van een eerstelijns MS-medicijn over zouden 
moeten stappen naar een tweedelijns medicijn. De mogelijkhe-
den, om aspecten van de kwaliteit van leven van patiënten te 
verbinden aan bepaalde behandelopties, worden hiermee 
vergroot. Waarbij het uiteraard interessant is om te bezien of 
mensen inderdaad langer kunnen blijven doorwerken a.g.v. een 
bepaalde behandeling. Het spreekt voor zich dat een dergelijk 
instrument niet alleen voor MS-patiënten in Zweden belang-
wekkend is. We kunnen dus veel van elkaar leren in internatio-
naal verband”.

In het laatste nummer van VOZ Magazine hebben wij aan-
dacht besteed aan het feit dat in Nederland de middelen voor 
onderzoek t.b.v. de zorg afnemen, terwijl deze vanuit de EU 
juist toenemen. In het interview dat wij voor die betreffende 
uitgave hebben afgenomen bij VVD Europarlementariër Cora 
van Nieuwenhuizen, gaf zij aan voorstander te zijn van de 
Triple Helix benadering. Innovatie en de funding daarvan zou 
niet alleen een verantwoordelijkheid zijn van de overheid, 
maar een gezamenlijke taak voor onderzoekscentra, industrie 
en overheid. Wat is uw visie hierop?

Bein: “Daar ben ik het volledig mee eens. Dat is nu trouwens 
niet de reguliere werkwijze. Onderzoek en de financiering 
daarvan gebeurt nu meestal vanuit een bepaalde partij, die dan 
ook vaak een ‘silo’-benadering toepast. Vanuit Novartis 
perspectief, onze multinational organisatie, investeren wij 
jaarlijks 10 miljoen dollar in Nederland voor R&D. Dat doen wij 
omdat wij Nederland als een toonaangevend land zien voor 
onderzoek in de zorg. De redenen hiervoor zijn dat Nederland 
een hoog wetenschappelijk niveau heeft bereikt, een goede 
zorginfrastructuur heeft neergezet, goed opgeleide artsen en 
onderzoekers beschikbaar kan maken en geavanceerde 
onderzoekscentra heeft staan. Als Novartis willen wij dat blijven 
doen, maar onze rol hierin is vooral inhoudelijke voortuitgang 
stimuleren en meer kunnen doen voor de patiënt. Willen wij 
onze innovaties, zoals ons MS medicijn, voor een bredere groep 
MS-patiënten toegankelijk krijgen, dan kunnen wij dat niet 
alleen. Daarvoor hebben wij onze partners zoals de onderzoeks-
centra, de artsen en patiëntvereniging nodig om het gesprek 
met de overheid en de zorgverzekeraar te faciliteren. Beschik-
baarheid van effectieve medicatie is niet alleen een inhoudelijk 
vraagstuk, maar ook een politiek vraagstuk”.

nederLand zou haar positie van de negatieve 
uitzondering voor haar zorg van Ms-patiënten 
teniet Moeten doen
Voor deze uitgave hebben wij Eric Schreur geïnterviewd, 
inmiddels meer dan 12 jaar MS-patiënt. Hij heeft met ons zijn 
ervaring gedeeld over de succesvolle behandeling met fingoli-
mod. Hij was zeer verheugd om te worden opgenomen in de 
trial van dit geneesmiddel, omdat het een aanzienlijke verbete-
ring is geweest in vergelijking met andere medicijnen die hij 
daarvoor gebruikte. Toen fingolimod daarna echter werd 
toegelaten, was de zorgverzekeraar op dat moment niet in 
staat om dit medicijn ook voor hem te vergoeden. Dit was een 
hele grote teleurstelling voor de heer Schreur en daarom heeft 
hij vervolgens alles op alles gezet om de vergoeding hoe dan 
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ook geregeld te krijgen vanuit de zorgverzekeraar. Na heel wat 
tijd en inspanning van zijn kant, heeft de verzekeraar uiteinde-
lijk de vergoeding voor de heer Schreur in orde kunnen maken, 
omdat in loop van de tijd voor dit medicijn een aantal aanpas-
singen in de criteria voor de indicatie was doorgevoerd. Hij is 
blij dat de situatie voor hem nu is gecorrigeerd, maar zou 
graag zien dat effectieve behandelingen, zoals fingolimod dat 
is voor hem, in algemene zin meer toegankelijk worden 
gemaakt voor MS-patiënten. Bent u het ermee eens dat er een 
probleem is t.a.v. de toegankelijkheid, als het gaat om be-
staande MS-medicatie voor patiënten die daar baat bij zouden 
kunnen hebben?

Bein: “Dat klopt, zoals ik eerder ook aangaf is Nederland op dit 
moment de uitzondering op de regel. Fingolimod is door de 
European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products 
for Human Use goedgekeurd als tweedelijns behandeling. Sinds 
deze goedkeuring wordt fingolimod in Europa door artsen al 
jaren op deze wijze voorgeschreven voor MS-patiënten, die daar 
baat bij hebben. Nederland is nu het enige land dat deze richtlijn 
niet volgt. Zeer tegen de wens in van artsen ook, die ook aan de 
bel hebben getrokken dat ze sneller zouden willen overschakelen 
op fingolimod als een patiënt daar naar hun oordeel veel baat bij 
zou hebben. Toch wel van belang om op deze plaats te onder-
strepen dat de afwijkende procedure, die hier geldt bij het 
voorschrijven van fingolimod, niet gebaseerd is op evidence 
based onderzoek of klinische trials. Eerder spreken deze afwij-
kende procedures de beschikbare evidence tegen, die juist tijdige 
behandeling met fingolimod voorstaan om (vroegtijdige) 
progressie bij patiënten te voorkomen of vertragen. Het minimale 
wat Nederland nu zou moeten doen is de ongelijkheid voor 
MS-patiënten t.a.v. de vergoeding van bepaalde medicatie, 
vergeleken met MS-patiënten wereldwijd, corrigeren. Nederland 
zou haar positie van de negatieve uitzondering voor haar zorg 
van MS-patiënten teniet moeten doen”. 

Zoals genoemd hebben wij in onze vorige uitgave aandacht 
besteed aan het feit dat in Nederland de financiering voor 
onderzoek in de zorg in algemene zin afneemt. In het interview 
dat wij bij PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos hebben afgeno-
men, gaf zij aan dat zij hoopt dat er substantiële vooruitgang 
in het onderzoek komt juist voor de mensen met MS. Hoe 
verhoudt zich dat wat u betreft tot het gegeven dat reeds 
bestaande medicatie voor MS-patiënten juist in Nederland niet 
optimaal toegankelijk is?

Bein: “Heel goed dat zij hier aandacht voor vraagt, dat zou 
meer moeten gebeuren. Om meer te kunnen doen voor 
mensen met MS is het goed dat we over deze aandoening 
concreet worden en niet in abstracte termen praten. Het is zo 
dat het beeld is, dat er niet veel gedaan kan worden aan MS. 
Toch als we kijken naar de vooruitgang die we hebben bereikt 
vergeleken met 15 jaar geleden, dan is dat zeker substantieel 
te noemen. We kunnen nu echt veel meer bieden, maar 
uiteraard, is er ook nog genoeg te doen de komende vijf tot 
tien jaar. Het gezamenlijk optrekken met alle belanghebben-
den beschouw ik hierin als de kritische succesfactor”.

NeuroscieNce blijft eeN belaNgrijk 
aaNdachtsgebied voor Novartis
Kunt u ingaan op overige ontwikkelingen op het gebied van 
MS bezien vanuit Novartis? 

Bein: “Onze R&D inspanningen op het gebied van neurosci-
ence zijn al meer dan 60 jaar binnen Novartis altijd van 
groot belang geweest. Naast MS richten wij ons ook op 
onderzoek naar Alzheimer en Parkinson. In de toekomst 
willen wij daar de aandoening Migraine aan toevoegen. 
Specifiek voor MS hebben we een aantal nieuwe ontwikke-
lingen in de medicatie en behandeltechnieken, waar we ook 
de onderzoekscentra in Nederland bij willen betrekken. 
Specifiek m.b.t. fingolimod zijn daar ook nog interessante 
toepassingsmogelijkheden, waar we naar kijken. Een 
voorbeeld hiervan is dat we fingolimod ook voor kinderen 
beschikbaar willen maken. Voor deze innovatie werken we 
samen met Erasmus MC”.

Bein vult aan: “Op het gebied van MS zijn er naast de 
inhoudelijke ontwikkelingen voor de MS-medicatie ook 
belangwekkende projecten, waar wij mee aan de slag zijn 
voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Thema’s die 
wij nu oppakken hebben betrekking op ‘early detection and 
diagnosis’, monitoring, patient registries en toepassing van 
technologie, zogenaamde wearables. Die laatste is erg 
interessant, omdat we willen onderzoeken op welke wijze 
m.b.v. techniek wij de interactie tussen patiënt en arts 
kunnen faciliteren op zodanige wijze, dat de zorg optimaal 
kan worden afgestemd. Dat het zelfs mogelijk is om door 
inzet van sensors al een trigger te kunnen waarnemen bij de 
patiënt, dat hij of zij zorg nodig heeft en de arts dit ook 
actief op afstand kan signaleren. Zeer boeiend, waar we ook 
veel van verwachten”.  

Welke deur zou u voor 2015 willen dichtdoen en welke zou u 
juist voor 2016 willen openen? 

Bein: “Ik zou graag de deur van 2015 willen dichtdoen waar 
we onafhankelijk van elkaar acteren en het silo-denken 
daarbij nog veel te veel toepassen. De deur die ik dan vooral 
wil openen is dat we werken vanuit een intensieve dialoog, 
om te onderzoeken wat we beter kunnen doen voor patiën-
ten. En de stap daarna is dat we concreet worden over wat 
die bijdrage van een ieder kan zijn, aansluitend op diens 
expertise en mogelijkheden. Of je nu arts bent, patiënt, 
onderzoeker, zorgverzekeraar, politicus of een farmaceutisch 
bedrijf, we kunnen allemaal in dialoog die bijdrage leveren. 
Veel meer nog dan we nu doen”.

Alfred Bein opent de deur voor 2016
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Michel (links) en Ronald Mulder (rechts)

“Je wordt je veel meer 
bewust dat het niet zo 
vanzelfsprekend is om 
alles maar te kunnen.” 

DOOR: MARIKA MARKU

MICHEL EN RONALD MULDER 

Multiple sclerose heeft een grote impact op het leven van mensen. In deze uitgave van 

VOZ Magazine komen verschillende mensen aan het woord, die MS hebben en op een 

waardige manier een bijdrage leveren aan de maatschappij en de bewustwording rond 

deze chronische aandoening. Maar MS raakt ook de dierbaren van de patiënt en vraagt 

ook van hen geduld en begrip. VOZ Magazine interviewt schaatstweeling Michel en 

Ronald Mulder, ambassadeurs van Stichting MS Research, naar hun inzet en 

bevlogenheid voor mensen met MS.

SCHAATSTWEELING EN AMBASSADEURS 
STICHTING MS RESEARCH
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Gasthoofdredacteur Dorinda Roos geeft aan dat bevlogen-
heid centraal staat bij het werken voor mensen met MS. Deze 
bevlogenheid is ook sterk bij jullie aanwezig en jullie dragen 
dat ook actief uit. Dat blijkt ook uit het feit dat jullie in 2013 
zelf Stichting MS Research benaderd hebben en ambassadeur 
zijn geworden, om zo de inzet op onderzoek te versterken. 
Kunnen jullie daar iets over vertellen, welke gedachten jullie 
daarbij op dat moment hadden?

Michel en Ronald: “Ja, daar kunnen we zeker iets over 
vertellen. Op het moment dat wij vaker in beeld kwamen bij 
het grote publiek, natuurlijk ook vanwege het schaatsen, 
werden wij steeds meer benaderd of wij bereid zouden zijn 
om ons in te zetten voor een goed doel. Wij hebben toen bij 
elkaar gezeten en gedacht, laten we niet zomaar iets kiezen, 
maar echt kijken wat wij zelf ook willen daarin. Wij hebben 
toen besloten dat wij ons voor MS willen inzetten, juist 
omdat dit zo dichtbij onszelf staat. We hebben toen uitge-
zocht welke organisatie goed zou aansluiten op onze wens 
ons in te zetten voor MS, en daarbij leek Stichting MS 
Research (MSR) goed te passen. Zo hebben wij toentertijd 
inderdaad zelf contact opgenomen met Stichting MSR”.

Michel en Ronald vullen aan: “Toen wij defi nitief besloten 
hadden om ons als ambassadeurs aan Stichting MSR te 
verbinden hebben wij ook gelijk gezegd dat wij exclusief voor 
MS als goed doel kiezen. Dat gaf ons rust”.

De impact die MS kan hebben op het leven van mensen en 
het gezin eromheen is groot. Jullie moeder is 25 jaar geleden 
gediagnosticeerd met MS. Jullie verhaal daarbij, zoals we dat 
ook hebben kunnen zien bijvoorbeeld bij RTL Late Night, 
maakt dat duidelijk. Kunnen jullie, elk vanuit de eigen 
beleving, beschrijven hoe deze impact voelbaar was? 

Michel en Ronald: “Dit is best een moeilijke vraag om te 
beantwoorden. Wij waren jong toen onze moeder werd 
gediagnosticeerd. In het begin heeft zij zoveel mogelijk ook 
zelf opgevangen wat betreft de symptomen van MS, dus 
zou je kunnen zeggen dat het relatief stabiel was. We 
hebben wel ons huis moeten aanpassen, daar zag je het wel 
aan. Maar de laatste jaren wordt het wel steeds zichtbaar-
der. Wij wonen al jaren niet meer thuis en als je dan op 
bezoek komt valt het wel op, dat het allemaal wat moeilijker 
gaat. Bijvoorbeeld ook bij het koken. Dat is voor een groot 
deel nu wel bij onze vader terecht gekomen”.   

Ronald: “Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat onze vader 
fulltime mantelzorger is”.

Michel: “Ja onze vader doet het inderdaad erg goed, om haar 
te ondersteunen. Hij klaagt daar ook nooit over. Waar het ook 
heel zichtbaar was dat onze moeder te kampen had met de 
gevolgen van MS was tijdens de vliegreis naar Vancouver, 
toen Ronald daar moest schaatsen voor de Olympische 
Spelen. Zo’n afstand is voor haar een grote uitdaging”.

Ronald vult aan: “En dat is eigenlijk ook de eerste keer 
geweest dat zij gebruik heeft moeten maken van een 
scootmobiel. Dat is ook wel goed, om daar nog even over te 
hebben, zo’n scootmobiel. Voor mensen met MS komt er 
mogelijk een moment dat je niet makkelijk meer zonder 
ondersteuning onder de mensen kunt komen. Dat is voor hen 
ook een grote stap, die ze ineens moeten nemen. Dan komen 
ze in een tussenfase van acceptatie van dat nieuwe gegeven. 
Maar het is juist erg belangrijk om onder de mensen te 
blijven komen! Als iemand dan een oordeel heeft over een 
persoon in een scootmobiel, zeggen wij dan vaak, dan is dat 
een probleem van diegene zelf en van niemand anders”.   

Heeft het feit dat jullie moeder MS heeft in bepaalde opzich-
ten ook een rol gespeeld bij jullie kijk op het leven?

Michel: “In de beginjaren speelde dat dus niet zo erg, maar 
de laatste jaren heeft het wel iets gedaan. Je begrijpt veel 
beter wanneer iemand hulpbehoevend is, ook mensen op 
straat, dat je daar echt anders tegenaan kijkt. Je accepteert 
mensen veel meer en je legt ook eerder een verband dat 
mensen het op zo’n moment moeilijk genoeg hebben. Je 
wordt je veel meer bewust dat het niet zo vanzelfsprekend is 
om alles maar te kunnen”. 

Dit jaar hebben jullie in mei ‘Skate for MS’ rondom Wereld MS 
Dag georganiseerd, een benefi ettocht van 25 kilometer door 
Utrecht waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan 
Stichting MS Research. Dat is een enerverende manier om MS 
onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd met de 
opbrengsten van de tocht het onderzoek naar MS te kunnen 

DOOR: MARIKA MARKUDOOR: MARIKA MARKU

MICHEL EN RONALD MULDER SCHAATSTWEELING EN AMBASSADEURS 
STICHTING MS RESEARCH

Ronald Mulder 

Persoonlijk levensthema: “Optimaal je talenten benut-
ten, in mijn geval sporten”.
Plek om te zijn: “Lake Louise, Rocky Mountains Canada”.
Grote inspiratiebron: “Ben niet zo van de idolen, was wel 
fan van Jeremy Wotherspoon”.
Ware spreuk: “Heb je naaste lief als jezelf”.
Ik sta voor: “Degene achter me”.
Ik heb bewondering voor: “Zoveel dingen, geen specifi ek 
iets”. 
Lekkere geur: “Zwitsal”.
Dierbare herinnering: “Samen met Michel op het podium 
in Sochi op Medal Plaza en dan alle (voor mij) dierbare 
mensen zien glunderen van oor tot oor, onbeschrijfe-
lijk!”.
Indringende muziek: “Matt Maher - My Only Love, 
prachtig nummer”.
Bijzonder aandenken: “Dan ga ik toch voor de Olympi-
sche medaille, al is de Worldcup ook mooi… en die is niet 
omdat ik derde was. Winnen is altijd leuker”. 
Favoriet kinderboek: “Alle boeken van Pinkeltje”.
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ondersteunen. Hebben jullie het idee dit type activiteiten vaker 
te gaan doen?

Ronald: “Dat was inderdaad een heel groot succes. Dwars 
door de binnenstad van Utrecht! Van tevoren weet je niet 
precies hoeveel mensen mee zullen gaan, maar uiteindelijk 
waren we dus met 850 man! En het mooie hiervan was dat 
we ons van tevoren afvroegen, wat zouden we kunnen doen 
voor MS? Wat is een mooie manier om mensen in beweging 
te laten komen voor ons goede doel? En ook hier zijn we weer 
bij onszelf gebleven en wilden we met mensen gaan ‘Skaten 
voor MS’!”.

Michel: “Iedereen was erg enthousiast en het zou mij niet 
verbazen dat als we het weer gaan doen, ze allemaal weer 
mee skaten. En dat is ook belangrijk om aan te geven, dat we 
naast het doel van geld inzamelen voor MS ook op deze 
manier aandacht weten te krijgen voor de aandoening. Dat is 
ook echt nodig”.   

Ronald: “En zeker willen we dit nog een keer doen, maar dan 
zouden we het aardig vinden als dat weer op een soortgelijke 
wijze kan, waarbij een partij als Beslist.nl het evenement wil 
steunen. Dan kunnen we het geld wat we inzamelen volledig 
beschikbaar stellen voor MS”.

Is er naar jullie idee voldoende ‘maatschappelijk besef’ rond MS? 

Michel: “Je moet altijd kijken naar wat haalbaar is en wat 
jouw eigen rol kan zijn in het bijdragen hieraan. Wij vinden 
dat deze rol die we nu vervullen ons goed past en dichtbij ons 
staat”.

Ronald: “Wij zijn gelukkig ook niet de enige ambassadeurs 
voor MS, Wolter Kroes levert bijvoorbeeld ook een bijdrage 
hieraan. En zo doet een ieder het steeds vanuit de bijdrage 
die hem of haar het beste past”.   

Vinden jullie dat er vanuit de politiek voldoende aandacht  
wordt besteed en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn 
voor onderzoek naar MS? 

Michel en Ronald: “Ja dat is een lastige vraag om te beant-
woorden. Je kunt wel zeggen dat er meer aandacht of geld 
naar MS onderzoek moet, maar daar tegenover staan andere 
mensen (of organisaties) die dat voor hun eigen ziektebeeld 
ook vinden. Wat we hopen is dat op een gegeven moment in 
de tijd door nieuwe onderzoeksresultaten MS te genezen zou 
zijn. Maar dat willen anderen voor hun chronische ziekte 
natuurlijk ook. Belangrijk vinden wij wel dat mensen weten 
wat MS is en wat het betekent als iemand dat heeft”. 

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur willen jullie, elk vanuit eigen 
beleving, in 2015 dicht doen en welke deur in 2016 juist openen?

Ronald: “Voor mij zou het aardig zijn als ik in 2015 de last die 
ik heb gehad met blessureleed achter mij kan laten. In 2016 
wil ik dus graag echt weer competitief meedoen”. 

Michel: “Als ik deze vraag meer in lijn beschouw met het 
onderwerp MS, zou ik zeggen dat waar we in 2015 nog niet 
een oplossing hebben kunnen vinden, dat we in 2016 weer 
een goede stap richting een oplossing voor mensen met MS 
gezet kunnen hebben!”.

Michel en Ronald openen de deur voor 2016

Michel Mulder   

Persoonlijk levensthema: “Beste uit mezelf halen in de sport”.
Plek om te zijn: “Thuis. We zijn vaak op pad en dan is thuis 
zijn heerlijk”.
Grote inspiratiebron: “Ik heb geen inspiratiebron of idool. 
Ik word door meerdere mensen en op verschillende 
manieren geïnspireerd!”.
Lekkere geur: “Boslucht!”.
Dierbare herinnering: “Samen met Ronald op Olympisch 
podium staan”.
Indringende muziek: “Ik luister graag singer-songwriters. 
Kan dat niet indringend noemen, maar dan luister ik nooit 
indringende muziek”.
Bijzonder aandenken: “Olympisch gouden medaille Sochi”.
Favoriet kinderboek: “Rob van de Rovers”.
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DOOR: MARIKA MARKUDOOR: MARIKA MARKU

“Onderzoek op het gebied van 

cognitieve revalidatie verdient 

een hoge prioriteit. 50 tot 70% 

van de mensen met MS ervaart 

op een bepaald moment tijdens 

de ziekte cognitieve problemen.”
Dr. Hanneke Hulst, neurowetenschapper, senior researcher bij het MS Centrum Amsterdam, VUmc, zet 

zich al jaren in voor mensen met MS die cognitieve problemen ondervinden als gevolg van hun 

aandoening. Zij laat haar bevlogenheid duidelijk zien door de innovatieve onderzoeksprojecten die zij 

samen met haar collega’s initieert vanuit het MS Centrum. Naast haar inhoudelijke drive voor dit 

onderzoeksgebied, heeft zij zelf ook van dichtbij meegemaakt wat voor invloed MS op iemands leven kan 

hebben. VOZ Magazine interview dr. Hanneke Hulst over de eventuele behandeling(en) van cognitieve 

problemen bij MS en haar persoonlijke betrokkenheid bij mensen met MS.

COGNITIEVE INTERVENTIES KUNNEN MOGELIJKHEDEN 
BIEDEN VOOR MS-PATIËNTEN, MISSCHIEN ZELFS IN 
PREVENTIEVE ZIN.
In deze uitgave van VOZ Magazine, waarbij Dorinda Roos onze 
gasthoofdredacteur is, willen wij stil staan bij het belang van 
wetenschappelijk MS-onderzoek en -zorg. Dorinda Roos heeft 
aangegeven uw bijdrage hierin mee te willen nemen, enerzijds 
vanwege uw inzet als neurowetenschapper t.b.v. MS en aanvul-
lend hierop uw persoonlijke betrokkenheid rond dit thema. Kunt 
u voor onze lezers beschrijven wat uw focus binnen MS-
onderzoek precies inhoudt? 

Hulst: “Mijn focus binnen het MS-onderzoek richt zich op de 
cognitieve problemen die kunnen optreden bij mensen met MS. 
Dan hebben wij het over problemen op het gebied van geheu-
gen, aandacht en concentratie. De afgelopen jaren heb ik mij 
vooral bezig gehouden met onderzoeken wat er nu precies 
misgaat in de hersenen bij mensen met MS mét cognitieve 
problemen in vergelijking met MS-patiënten, die deze proble-
men niet ondervinden. In dit onderzoek maken wij gebruik van 
MRI scans, waar wij niet alleen kijken naar laesies en verlies van 
hersenweefsel, maar ook naar hoe goed de hersenen functione-
ren bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een geheugentaak. We 
kunnen dan precies zien welke hersengebieden actief zijn bij 
een geheugentaak en hoe dit verschilt tussen mensen met MS 
mét en zonder cognitieve problemen”.

“Het tweede waar ons onderzoeksteam zich op richt m.b.t. 
cognitie is het zoeken naar cognitieve interventies. We weten nu 
op hoofdlijnen wat er misgaat in de hersenen, maar alle details 
hebben we nog niet omdat het zo’n enorm complex onder-
zoeksgebied is. Er moet dus nog zeker meer onderzoek gedaan 
worden naar waarom en wanneer cognitieve problemen 
ontstaan bij mensen met MS. Desondanks vinden wij dat de tijd 
is aangebroken om te onderzoeken wat we nu al kunnen doen 
tegen de cognitieve klachten van mensen met MS, als het gaat 
om de mogelijkheden van cognitieve interventie. Ook de 
effecten van de cognitieve interventies zullen worden gemeten 
met MRI. Dit zijn eigenlijk twee vliegen in een klap: enerzijds 
proberen we verschillende cognitieve interventies uit (zoektocht 
naar de geschikte behandeling) en anderzijds krijgen we ook 
meer inzicht in hoe de hersenen reageren op bepaalde inter-
venties (begrip van cognitieve problemen bij MS)”, legt Hulst uit. 

DE KANSEN VAN GEDRAGSMATIGE INTERVENTIES
Wanneer we het hebben over cognitieve interventies, kan 
gedacht worden aan behandeling met ‘pillen’ (medicatie), maar 
waar ik mij op richt zijn behandelvormen waar de cognitieve 
functies van MS-patiënten worden getraind door middel van 
gedragsmatige interventies. Momenteel onderzoeken wij de 
effecten van een aandachtstraining, die mensen zeven weken 
lang een uur per week thuis moeten doen op de computer”, legt 
Hulst uit.

NEUROWETENSCHAPPER, SENIOR RESEARCHER BIJ HET MS CENTRUM VUMC 
EN MANAGER VAN STICHTING BREIN IN BEELDDR. HANNEKE HULST
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“We weten uit onderzoek dat een dergelijke aandachtstraining 
verbeteringen laat zien bij mensen met een hersentumor (glioom). 
De cognitieve klachten die mensen met een hersentumor hebben, 
lijken op de cognitieve klachten die mensen met MS ervaren. 
Hierdoor denken wij dat deze aandachtstraining ook een positief 
effect zou kunnen hebben bij MS-patiënten met cognitieve 
problemen. We beogen hiermee de cognitieve problemen te 
verminderen bij patiënten, maar mogelijk kunnen dit soort 
interventies ook voorkomen dat klachten ontstaan in de toekomst. 
Dit laatste zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn”.  

Hulst gaat verder: “Cognitie bij MS is een belangrijk onderzoeks-
gebied, omdat 50 tot 70% van de mensen met MS op een bepaald 
moment tijdens hun ziekte cognitieve problemen zal ervaren. Een 
belangwekkend aspect hierin is dat wanneer mensen deze 
problemen krijgen, dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor 
bijvoorbeeld het behouden van hun baan. Anders dan bij een 
fysieke belemmering, bestaan er voor de cognitieve belemmerin-
gen niet direct hulpmiddelen, die we makkelijk beschikbaar 
kunnen stellen, zodat mensen daarmee aan het werk kunnen 
blijven. Dat onderstreept het belang van dit onderzoeksgebied”.

Er zijn wEinig complicErEndE factorEn. 
mEnsEn mEt ms zijn toEgEwijd!
Spelen er ook complicerende factoren bij de uitvoering van dit 
onderzoek? 

Hulst: “Eigenlijk zijn er weinig complicerende factoren. Het animo 
voor cognitieve interventies is groot, zowel binnen VUmc als op 
andere plaatsen in Nederland. Vanuit artsen maar vooral ook vanuit 
patiënten. Het is een redelijk intensief onderzoek. Deelnemers 
moeten een MRI scan ondergaan en een uitgebreid neuropsycho-
logisch onderzoek doorlopen. Dit moet voordat de interventie is 
begonnen, maar ook weer nadat de interventie is afgelopen. Toch 
zijn er weinig patiënten die als gevolg hiervan zich terugtrekken uit 
de studie. Het belang wordt gelukkig bij de mensen zelf ook sterk 
gevoeld, MS-patiënten zijn erg toegewijd. De resultaten moeten 
nog worden vastgesteld, maar vanuit verschillende mensen krijgen 
we nu al hele positieve reacties. Enkele MS-patiënten hebben 
aangegeven de krant weer te kunnen lezen, beter te kunnen 
focussen en makkelijker de boodschappen te kunnen doen. Dat is 
heel inspirerend. Hopelijk kunnen we dit als de studie is afgerond 
ook wetenschappelijk aantonen!”.

“Voor mijzelf is een complicerende factor van eigenlijk elk 
onderzoek, dat het altijd langzamer gaat dan je zou willen. In deze 
studie nemen bijvoorbeeld 85 MS-patiënten deel, die allemaal 
eerst zeven weken lang getraind moeten worden, voordat je de 
verwachte verbeteringen ook daadwerkelijk kunt meten. Maar dat 
is nu eenmaal de onderzoeksopzet die we hebben gekozen, waar 
we veel van verwachten”.

ms is onvoorspElbaar 
Voor deze uitgave van VOZ Magazine hebben wij de schaats-
tweeling Michel en Ronald Mulder geïnterviewd. Zij hebben een 
moeder met MS en zetten zich actief in om MS meer op de kaart 
te zetten. Uw moeder heeft ook MS gehad. Kunt u beschrijven 
hoe de impact van MS op haar leven is geweest en ook hoe dat 
invloed heeft gehad op het gezin? 

Hulst: “Dit is best een lastige vraag. Mijn moeder probeerde altijd 
een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ondanks dat moesten 
we regelmatig rekening met de MS houden, meestal doordat ze 
dan onverwachts te moe was (energiegebrek). Concreet bete-
kende dit dat wij vaak overdag naar bijvoorbeeld een balletvoor-
stelling gingen. Als puber heb je daar weleens moeite mee, omdat 
je ook weleens de stad in de avond mee wilt maken, maar 
eigenlijk hebben wij toch alles wel kunnen doen als gezin, al dan 
niet in een aangepaste vorm”.

“Vanwege het onvoorspelbare karakter van MS, merkte ik wel dat 
mijn moeder moeite had met het accepteren van nieuwe sympto-
men die plotseling optraden. Dat ging in bepaalde periodes ook 
gepaard met een verblijf in het ziekenhuis. Als kind wil je dan 
graag op bezoek bij je moeder, maar soms was ze dan zo moe en 
uitgeput dat ze niet wilde dat wij (de kinderen) haar zo zagen. Dat 
is misschien een keer voorgekomen, maar heeft wel veel indruk 
gemaakt op mij. Er waren overigens ook positieve dingen aan 
haar ziek zijn. Mijn moeder was altijd thuis als wij uit school 
kwamen. Zij zat dan op ons te wachten met thee en een choco-
lade toffee. Ik vond het altijd heerlijk om de gebeurtenissen van 
de dag direct met haar te kunnen bespreken”, vertelt Hulst.   

Uw keuze om verder te gaan in wetenschappelijk onderzoek, juist 
in de richting van neurodegeneratieve aandoeningen, is deze ook 
beïnvloed door het feit dat u de ziekte van dichtbij heeft meege-
maakt? 

Hanneke Hulst opent de deur voor 2016
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Dr. Hanneke Hulst 

Persoonlijk levensthema: Misschien wel een beetje cliché: 
Carpe Diem. Genieten van elke dag en de mooie (kleine) 
dingen die gebeuren. 
Plek om te zijn: Op onze boot. Op het water kan ik een enorm 
gevoel van vrijheid en privacy ervaren. Gewoon even weg van 
de bewoonde wereld, het gevoel hebben alleen op de wereld 
te zijn. Een plek waar nieuwe ideeën heel makkelijk lijken te 
ontstaan.
Grote inspiratiebron: Ik heb altijd het gevoel dat ik een 
‘beroemdheid’ moet noemen. Toch ligt voor mij een grote 
inspiratiebron heel dichtbij. Jeroen Geurts (promotor, 
afdelingshoofd Anatomie en Neurowetenschappen en 
groepsleider van het team klinische neurowetenschappen) is 
een zeer energiek persoon, die veel ideeën heeft en mensen 
weet te motiveren. Zijn onuitputtelijke energie gecombineerd 
met zijn enthousiasme, inzicht en kennis maken het fantas-
tisch om met hem te werken. Ik hoop dat ik van hem kan 
blijven leren en dat ik op een dag zo’n soortgelijk gevoel kan 
losmaken bij mensen.
Ware spreuk: Dit is een quote van John Lennon. ‘Everything 
will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end’. 
Ik sta voor: De drie L’s: Leven, Lol, Loyaliteit. 
Ik heb bewondering voor: Mijn moeder. Zij heeft in haar leven  

behoorlijk wat tegenslagen gehad op meerdere vlakken. Toch 
wilde zij altijd vooruit. Haar enorme kracht en groot  
doorzettingsvermogen maakte dat zij zo’n tegenslag weer de 
baas werd. Hoe ziek ze ook was, zij was en bleef onze moeder. 
Echt een powervrouw. Daar heb ik heel veel bewondering 
voor, ik hoop dat ik iets van deze attitude heb meegekregen.  
Lekkere geur: De geur van een net gebakken appeltaart; een 
geur van gezelligheid. 
Dierbare herinnering: De bezoekjes aan het muziektheater om 
naar de klassieke stukken van het Nationale ballet te kijken 
samen met mijn moeder. We begonnen daarmee toen ik 5 
jaar oud was en zijn dat blijven doen totdat zij overleed. Dat 
waren echt ‘onze’ momenten.
Indringende muziek: Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete 
- l àpres-midi.
Bijzonder aandenken: Een schilderij van mijn hond, wat mijn 
ouders voor mij hebben laten maken als cadeau voor het 
afstuderen aan de universiteit. Tijdens de middelbare school 
periode was die hond alles voor mij, een maatje in voor- en 
tegenspoed. Mijn ouders wisten dit en hebben haar laten 
vereeuwigen in het schilderij. 
Favoriet kinderboek: Matilda van Roald Dahl. Als kind wilde ik 
altijd net zo briljant zijn als zij!

Hulst: “Ik ben niet neuroscience gaan studeren om onderzoek 
te doen naar MS. Mijn moeder zei zelfs, toen duidelijk werd dat 
ik die kant op zou gaan: ‘Kun je niet een andere aandoening 
kiezen om te onderzoeken, waarom zou jij je nu weer bezig 
moeten houden met MS?’. Nee, dat het uiteindelijk zo gelopen 
is, is als volgt gegaan: nadat ik mijn studie gezondheidsweten-
schappen had afgerond wilde ik graag de diepte in. Ik heb dus 
heel bewust na mijn studie ervoor gekozen om de Master of 
Neuroscience te volgen. Mijn hart ligt echt bij het werken met 
mensen, dus in verschillende stapjes kwam ik op een gegeven 
moment voor de keuze om verder te gaan richting het Alzhei-
meronderzoek of onderzoek naar MS. Dat was wel een moment 
waarop mijn bekendheid met de aandoening een rol speelde bij 
mijn uiteindelijke beslissing, om verder te gaan in de richting 
van MS. Deze ziekte staat dichtbij mij en ik heb zelf ervaren met 
mijn moeder wat de gevolgen hiervan voor mensen met MS 
kunnen zijn”. 

Hoe worden in uw ogen de resultaten van uw onderzoekswerk 
belangrijk voor de mensen met MS? 

Hulst: “Deze vraag doet mij denken aan mijn moeder die 
geregeld aan mij vroeg: leuk dat je dat nu allemaal weet, maar 
wat hebben wij als mensen met MS daar nu aan? De resultaten 
van mijn promotieonderzoek zijn voor mensen met MS eigenlijk 
vooral inzicht gevend. De klachten die men ervaart, kunnen 
worden verklaard door veranderingen die gemeten kunnen 
worden in de hersenen. Met de stap die we nu zetten, met de 
cognitieve interventies, wordt een veel concretere vertaalslag 
gemaakt naar het leven van de patiënt: mogelijke behandeling 
van de cognitieve problemen met een reëel potentieel voor 
verbetering van kwaliteit van leven”.

Dance4HealtH
Dorinda Roos attendeerde ons ook op het vernieuwende onder-
zoeksproject Dance4Health, dat u in het nieuwe jaar gaat 
beginnen. Kunt u daar iets over vertellen?

Hulst: “Dat is inderdaad een nieuwe toepassing van een mogelijke 
interventie voor MS-patiënten met cognitieve problemen. Hierbij 
gaat het om een 8 weken durend dansprogramma, dat speciaal is 
ontworpen om bij deze patiëntengroep het geheugen te trainen. 
De mensen die deelnemen aan deze studie zullen twee keer per 
week een uur dansen en dat dan 8 weken achter elkaar. Het is 
vanuit de wetenschap bekend dat bewegen een gunstig effect 
heeft op de ‘fitheid’ van de hersenen. Wij gaan hier tevens uit van 
een positieve invloed op het geheugen door het toepassen van 
een specifieke choreografie tijdens de danslessen. Patiënten 
vinden dit ook echt leuk om te doen”. 

In 2016 wIllen wIj De eerste resultaten oogsten.
Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u in 2015 dicht doen en 
welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Hulst: “In de wetenschap willen we meestal geen deuren 
dichtdoen, want je bouwt altijd voort op kennis die eerder is 
vergaard. Mijn antwoord op deze vraag is dus dat ik de deur 
graag op een kier laat. Maar voor de deur die ik in 2016 open wil 
doen, heb ik een duidelijke verwachting. Voor mij is 2016 het jaar 
waarin de eerste resultaten van onze cognitieve interventies 
beschikbaar zullen komen. Zowel de aandachtstraining als 
Dance4Health zijn daarin belangrijke onderzoeksprojecten, waar-
bij ik erg uitkijk naar de uitkomsten en wat we daarmee kunnen 
doen voor de mensen met MS”.

Hanneke Hulst opent de deur voor 2016
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V.l.n.r. Inge Huitinga, Tanja Deurloo en Harrie van Leeuwen

In deze uitgave van VOZ Magazine geven wij wetenschappers en innovatie experts op het 

gebied van MS ruim baan. Dat is ook nodig, want er is nog veel te ontdekken als het gaat 

om deze chronische aandoening en hoe de kwaliteit van leven voor mensen met MS te 

verbeteren. Dat het daarbij van essentieel belang is om ook buiten de gebaande paden te 

denken, blijkt uit het interview dat VOZ Magazine heeft met dr. Inge Huitinga, directeur 

Nederlandse Hersenbank, en Tanja Deurloo, oprichter Annindriya geurexperts. 

Buiten de gebaande paden 
denken is ook bij MS-
onderzoek van groot belang

DUBBELINTERVIEW
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INNOVATIE IN MS-ONDERZOEK MOET ZOVEEL 
MOGELIJK ONDERSTEUND WORDEN
Vraag voor Inge: U kreeg jaren geleden als een van de 
eersten een speciale MS-onderzoeksbeurs, het MS Fel-
lowship. Dat gaat om een beurs van enige honderdduizen-
den euro van de Stichting MS Research – de enige Neder-
landse particuliere subsidieverstrekker op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak van en oplossing 
voor MS. Kunt u iets vertellen over uw inzet voor onderzoek 
naar MS vanuit dit vertrekpunt en op welke wijze dit 
verband houdt met uw huidige functie, met andere 
woorden, vindt u stimuleringsbeurzen essentieel voor 
wetenschappelijk onderzoek?

Inge: “Ik begin met de conclusie: ja, het is een heel belang-
rijke en nuttige beurs voor jonge onderzoekers, omdat ze 
hun onderzoek na hun promotie kunnen voortzetten. Het 
biedt een doorstart voor een verdere carrière. Ik werkte in 
het buitenland en wilde graag terug naar Nederland, waarbij 
ik hoopte klinisch onderzoek te combineren met fundamen-
teel wetenschappelijk hersenonderzoek. Dankzij die beurs 
kon ik dat onderzoek hier starten. Het feit dat ik deze cruciale 
fellowship kreeg leidde er weer toe dat ik een vaste aanstel-
ling hier aan de Hersenbank kreeg. Het is in de onderzoeks-
wereld heel moeilijk om een vaste baan te krijgen. Daardoor 

kan de continuering van je onderzoeksvraagstelling onder 
druk komen te staan. Dus ik was erg gelukkig met mijn 
fellowship”.

Tanja: “Mag ik vragen of de Hersenbank, toen jij daar ging 
werken, al onderzoek deed naar MS?”.

Inge: “Ja, de Hersenbank is in 1950 opgericht door Dick Swaab, 
die al snel is gestart met onderzoek naar MS. Toen ik kwam 
was hij lid van de adviesraad van Stichting MS Research”. 

Vervolgvraag voor Inge: U heeft eerder aangegeven dat er 
veel meer zuiver wetenschappelijk onderzoek nodig is voor 
MS. Kunt u toelichten hoe u dat ziet en wat hiervoor nodig 
is om dit te realiseren? Welke specifi eke rol ziet u daarbij 
voor de MS-Hersenbank?

Inge: “Kennis over hoe wij denken, bewegen en hoe onze 
hersenen werken, hebben wij nodig om zicht te krijgen op 
hersenziekten. Omgekeerd kan deze kennis weer leiden tot 
toepassingen, bijvoorbeeld om in de toekomst met robotica 
de werking van de hersenen te simuleren. Recent was er een 
mooi voorbeeld in ons instituut, waarbij iemand bezig was 
om na te gaan hoe zenuwcellen vuren. En wat daarbij de rol 
is van de isolerende werking van myeline om de uitlopers 
van zenuwcellen (zoals een elektriciteitskabel wordt 
geïsoleerd door een plastic mantel). Het blijkt dat er een 
bepaalde ruimte moet zijn van tien nanometer tussen de 
myeline laag en de uitloper. Als dat niet goed zit, bijvoor-
beeld als er te weinig ruimte is, dan gaat het mis en moet de 
zenuwcel veel te hard werken. Dat leidde in ons lab tot 
nieuwe hypothesen, die ons op een ander spoor zetten dan 
waar we vanuit het gangbare immunologische paradigma 
mee werken. Je moet weten dat bijna alle MS-onderzoekers 
immunoloog zijn. Dus dit is een mooi voorbeeld van 
fundamenteel onderzoek, dat bestaande denkpatronen kan 
doorbreken en tot nieuwe klinische hypothesen kan leiden”. 

DE INVLOED VAN GEUR OP MS-ZORG VOOR PATIËNTEN 
In de vorige uitgave van VOZ Magazine, waarin de thema’s 
onderzoek en innovatie centraal stonden, heeft prof. dr. Yvo 
Smulders, hoogleraar interne geneeskunde aan het VUmc, 
ons duidelijk gemaakt dat we voor echte innovatie ook 
buiten de gebaande paden moeten durven treden. 

Vraag voor Tanja: In dat kader is het zeer interessant 
nader in te gaan op de innovatie die u geïnitieerd heeft in 
samenwerking met Nieuw Unicum, in relatie tot een 
belangrijk onderdeel van zorg voor MS-patiënten. Uw 
onderzoeksgebied betreft de invloed van geur op het 
welbevinden van patiënt, omgeving en behandelaar, in 
relatie tot katheters. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Tanja: “Ik ben een geurexpert met een achtergrond als 
chemicus. Als kind had ik al een fascinatie voor alles dat 
zintuiglijk is. Hoe ruiken werkt en de verwondering wat de 
impact van geur is. Dat is nog erg onderbelicht. Op het 
ogenblik zijn er twee dominante theorieën over hoe 

DOOR: HARRIE VAN LEEUWENDOOR: HARRIE VAN LEEUWEN

DUBBELINTERVIEW DR. INGE HUITINGA, DIRECTEUR NEDERLANDSE HERSENBANK, 
 EN TANJA DEURLOO, OPRICHTER ANNINDRIYA.
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reuk tot stand komt. In 2004 is de Nobelprijs naar Buck en Axel1 
gegaan voor hun onderzoek naar geurreceptoren en de organisa-
tie van het geurzintuig. De geur van een molecuul wordt bepaald 
door de omvang, de vorm en de functionele groepen van het 
molecuul. Daardoor passen ze als een sleutel in een bepaald slot 
en vormen samen een unieke combinatie of code. Een andere 
onderzoeker, Luca Turin, stelt dat het niet om een sleutel-slot 
principe gaat, maar om een trilling van moleculen, die vibratio-
nele energie geeft aan receptoren. De trillingen leiden tot een 
bepaald akkoord. En zo’n akkoord gaat naar je hersenen, waar het 
weer wordt gedecodeerd en gekoppeld aan een herinnering. Dat 
is bepalend voor de geur die je ruikt en de beleving ervan. Ik ben 
ervan overtuigd dat het niet of of, maar èn èn is”. 

Tanja gaat verder: “Het reukorgaan is enorm complex. Mensen 
zouden tussen 80 miljoen en een miljard verschillende geuren 
kunnen ruiken. Dit raakt aan nog weinig ontgonnen toepassin-
gen in de psychologie”. 

Inge: “Ja, je zou kunnen conditioneren met geur, zoals nu met 
geluid gebeurt in de Pavlov reflex”. 

Tanja: “Dat doen we ook, priming noemen we dat dan. Een 
voorbeeld: een nieuw parfum pas gaan dragen voor een heel 
gelukkig moment, zoals het romantische weekend weg. Later in 
de tijd kan dat gevoel weer opgeroepen worden door die 
specifieke geur opnieuw te gebruiken. Geluk in een flesje! Maar 
er zijn ook andere voorbeelden, bijvoorbeeld het onderzoek om 
alertheid bij autorijders te beïnvloeden met geur of het 
vermogen van geur om het lerend effect op scholen te verbete-
ren. Dat laatste zou bijvoorbeeld kunnen door het leren en 
reproduceren plaats te laten vinden met toepassing van 
dezelfde geur”.

Diagnostiek van De kwaliteit van reuk zou meer 
aanDacht moeten krijgen
Tanja gaat verder: “Diagnostiek van de kwaliteit van reuk zou 
belangrijk moeten zijn, zoals bijvoorbeeld bij ouderen die hun 

reuk verliezen; dit kan een van de eerste symptomen zijn van 
Alzheimer. Vrouwen in de overgang verliezen ook vaak aan 
reukvermogen, hetgeen mogelijk weer kan worden gerelateerd 
aan het ontstaan van somberheid”. 

Inge: “Hersenonderzoek heeft ook laten zien dat schade aan het 
reukorgaan, het olfactoire epitheel, kan leiden tot activiteit in de 
hersenen op allerlei verschillende plaatsen. Zo uitgebreid zijn die 
verbindingen dus. Dat maakt die kwetsbaarheid ook aannemelijk”.

Tanja: “Nu wat betreft ons onderzoek in relatie tot de gezond-
heidszorg en katheters. Het viel ons op dat er in de gezond-
heidszorg heel nuchter en stoer wordt omgegaan met stank. 
Mensen zeggen heel snel: ‘Dat is nu eenmaal zo. Wij zijn 
kordaat en doen niet flauw’. Er treedt ook een zekere adaptatie 
op, waardoor men het minder scherp waarneemt. Maar indirect 
geef je dus ook het signaal dat de patiënt en de omgeving het 
niet waard zijn om er iets aan te doen”.

“Een van de meest uitdagende situaties in het ziekenhuis, in 
termen van geurperceptie, is de endoscopie. Alle lichaamssap-
pen worden weggezogen en komen in een grote zak terecht en 
die zak moet ook worden vervangen. Daarbij is het ons gelukt 
om die negatieve geurbeleving weg te nemen. Je kan het 
probleem bijvoorbeeld bij de bron aanpakken met enzymen, de 
geur neutraliseren en tegelijkertijd kan een negatieve geur op 
een intelligente manier worden ingebouwd in een positieve 
geur of overdekt”, legt Tanja uit. 

Vervolgvraag voor Tanja: Dit innovatieve concept, waarbij door 
toepassing van geur het gebruik van een katheter t.b.v. de zorg 
aan MS (en uiteraard bij bewezen succes mogelijk ook andere) 
patiënten verbetert, gaat u testen in een pilot in samenwerking 
met Nieuw Unicum. Aan wat voor opzet denkt u? En hoe zou u, bij 
een positieve uitkomst, deze innovatie verder willen uitbreiden? 

Tanja: “Katheters (voor de blaas of darm) kennen ook dit 
probleem van negatieve geurbeleving. Verpleegsters in Nieuw 
Unicum zeggen met het oog op het ongemak en impact voor de 
patiënt: ‘Alles beter, dan een katheter’. Er hangt vaak een 
continue zweem van urine, om mensen die een katheter 
dragen. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van leven kan 
verbeteren als we hier iets aan kunnen doen. Dit zal een positief 
effect hebben op het welbevinden, het zelfvertrouwen, gevoel 
van eigenwaarde en het sociale leven. We zitten nu in de 
ideeën- en haalbaarheidsfase, ter voorbereiding op een pilot in 
Nieuw Unicum. Hierbij hoort een uitgebreide inventarisatie bij 
patiënten, medici en leveranciers natuurlijk, maar ook discussies 
met uitvinders en andere innovatieve denkers. We streven naar 
een technologische innovatie die ook internationaal een grote 
impact kan hebben. Mede daarom zijn verschillende onder-
zoeksubsidies en financiële bronnen een realistische optie”. 

Kunt u in algemene zin iets vertellen over hetgeen geur doet bij 
mensen en hoe geur in de hersenen werkt? 

Tanja: “Omdat de koppeling er is aan het geheugen in het limbisch 
systeem, het oerbrein of reptielenbrein, leidt reuk tot pre-reflec-
tieve reacties, zoals aantrekken, afkeer, lust, vluchten etc. Pas 
daarna gaan we nadenken. Ruiken is voelen. Geur verandert ook 
iets in je cognitieve instelling, maar we zijn ons er niet van bewust. 

tanja Deurloo

Persoonlijk levensthema: Omarm het leven.
Plek om te zijn: Dicht bij mezelf.
Grote inspiratiebron: De verwondering over de impact 
van geur. De kruisbestuiving tussen chemie, psychologie, 
natuur, intuïtie en creativiteit.
Ware spreuk: “The best way to predict your future, is to 
create it.”
Ik sta voor: Echtheid en verbinding.
Ik heb bewondering voor: Echte mensen, met kracht en 
kwetsbaarheid.
Lekkere geur: De nekjes van mijn kinderen (zelfs nu als 
pubers); iris pallida, palo santo.
Dierbare herinnering: Oesters eten onder Grand Central 
in NY met man.
Indringende muziek: Akhnaten, Philip Glass; 3e piano-
concert, Rachmaninov.
Bijzonder aandenken: Handgebreide babytruitjes; stenen 
meegenomen van dierbare reizen.
Favoriet kinderboek: De Geheime Tuin (1911) Burnett.

1 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/
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Als je geboren wordt heb je nog een 
vrijwel lege geurbibliotheek. Alleen de 
geur van je moeder is dominant aanwezig, 
de moederborst wordt gevonden op geur. 
Het helpt bij het bewust worden van het 
belang van geur ook niet dat onze 
Nederlandse taal zo armoedig is wat 
betreft woorden met betrekking tot geur. 
We hebben eigenlijk alleen het woordje 
muf. Verder zijn er bijna geen specifieke 
termen die geuren in de Nederlandse taal 
beschrijven, maar analogieën en associa-
tieve termen zoals ‘het ruikt als gemaaid 
gras’ of ‘een scherpe geur’”.

InnovatIef hersenonderzoek 
m.b.v. het donorprogramma
Vraag voor Inge: Binnen de Nederlandse 
Hersenbank bestaat er een donorprogram-
ma. Kunt u toelichten wat dit donorpro-
gramma precies inhoudt en waarom het 
cruciaal is voor MS onderzoek?

Inge: “Als een van de weinige weefselbanken ter wereld 
hebben wij een prospectief hersendonatie programma, 
waarbij mensen bij leven al hersendonor kunnen zijn. Daar-
door hoeft na het overlijden niet alsnog toestemming te 
worden gevraagd. Dat is belangrijk, omdat men zich samen 
met een naaste registreert. Hierdoor kan deze naaste de 
Hersenbank bellen als de donor overlijdt, of in geval van 
euthanasie, voor het overlijden. In combinatie met de kleine 
geografische afstanden in Nederland kunnen we er dus heel 
snel bij zijn. Hierdoor is het post mortem delay maar 6 uur en 
dat is wereldwijd het kortste delay”. 

Inge gaat verder: “Bij MS gebeurt de analyse van de hersenen 
door plakjes van de hersenen te scannen. Dat geeft een 
gedetailleerd beeld. We hebben er veel belang bij om een beeld 
te krijgen hoe de ziekte huishoudt in de hersenen op structu-
reel, maar ook op cellulair en moleculair niveau. Er blijkt een 
grote diversiteit te zijn in hoe de hersenen van patiënten eruit 
zien. We hebben nu een grote databank van hersenen van 
MS-patiënten, ik kijk er zelf continu naar. Op den duur ga je toch 
patronen zien. Binnenkort gaan we samen met andere banken 

kijken of we subgroepen kunnen onderscheiden. Iedereen kan 
wereldwijd overigens van onze hersenbank gebruik maken”. 

Binnen de Nederlandse Hersenbank is een deel speciaal ingericht 
voor MS, m.b.v. subsidie vanuit Stichting MS Research. MS was 
tevens het eerste programma in uw organisatie, wat er toe heeft 
geleid dat inmiddels een groot deel van uw donorbestand 
bestaat uit donoren met MS. Onderzoekers naar MS hebben 
behoefte aan hersenweefsel met dit ziektebeeld. Door de 
innovatieve technieken, die uw organisatie gebruikt, kan 
waardevolle informatie worden verzameld om vooruitgang in 
de wetenschap te ondersteunen. Kunt u aangeven hoe u de visie 
en missie ziet van uw organisatie specifiek aangaande MS en 
het bevorderen van onderzoek?

Inge: “Ons doel is het verzamelen van hersenweefsel voor 
onderzoek, wereldwijd. Dat is de enige manier om erachter te 
komen wat de oorzaak is. Onze missie is het oplossen van de 
vraag hoe MS ontstaat en hoe we de ziekte kunnen stoppen en 
voorkomen. Op dit moment kunnen we nog geen enkele 
hersenziekte genezen. De ziekte van Parkinson een heel klein 
beetje, Schizofrenie en Alzheimer nog niet, maar ik denk dat MS 
een van de eerste ziekten is waar we verder mee komen. Je ziet 
al een enorme toename van geneesmiddelregistraties voor MS. 
Het zal hoop ik een oplossing zijn voor de volgende generatie 
patiënten”. 

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u, elk vanuit eigen 
perspectief, in 2015 dicht doen en welke deur wilt u in 2016 juist 
openen?

Samen zijn ze het snel eens: “De deur dicht voor wantrouwen, 
negativiteit, kleingeestigheid en middelmatigheid”.

“De deur open doen voor zelfvertrouwen, positieve toenade-
ring, groei, daadkracht en opbouwen”.

Inge huitinga     
  
Persoonlijk levensthema: Genieten.
Plek om te zijn: Op het strand.
Grote inspiratiebron: Confucius
Ware spreuk: “Wie van zijn werk houdt, hoeft nooit meer 
te werken.”
Ik sta voor: Vrijheid.
Ik heb bewondering voor: Wijlen Nelson Mandela.
Lekkere geur: Dennenbos.
Dierbare herinnering: Joris. 
Indringende muziek: Maria Callas.
Bijzonder aandenken: Ketting.
Favoriet kinderboek: Kruimeltje.

Inge en Tanja openen de deur voor 2016 
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Je hebt wel 
een beperking, 
maar je bent 
het niet.
Anoushka Schut-Welkzijn, Tweede Kamerlid voor de 

VVD, vraagt actief aandacht voor het vraagstuk hoe 

wij in Nederland mensen met een (chronische) ziekte 

zoveel mogelijk kunnen laten participeren in het 

arbeidsproces. “Het gaat erom dat we kijken naar 

wat wel mogelijk is, omdat werk voor het welzijn van 

mensen essentieel is”. VOZ Magazine interviewt dit 

bevlogen Kamerlid over haar ambitie om mensen 

met een aandoening, zoals MS, niet onnodig langs 

de kant te laten staan.

Een belangrijk element in de ondersteuning en zorg 
voor MS-patiënten, is dat zij zoveel mogelijk maat-
schappelijk blijven participeren. Kunt u toelichten op 
welke wijze naar uw idee de kansen voor mensen met 
een chronische aandoening als MS toch zoveel 
mogelijk benut kunnen worden, zodat ook MS-
patiënten actief kunnen blijven in het arbeidsproces? 

Schut-Welkzijn: “Het is goed om hier stil te staan bij 
specifi ek de aandoening MS, waarbij dit vaak mensen 
treft die relatief jong zijn en nog middenin het leven 
staan. Wij gaan er dan in dit geval vanuit dat veel 
mensen, wanneer zij de diagnose MS krijgen, al een 
baan hebben. Dan moeten werkgever en werknemer 
samen om de tafel zitten om eruit te komen, de 
werkgever heeft er belang bij om de werknemer aan 
het werk te houden. De werkgever is verantwoorde-
lijk voor de loondoorbetaling en re-integratie. Het 
eerste aanspreekpunt voor de werknemer is de 
bedrijfsarts. Het gaat er dan om, om duidelijk af te 
spreken wat de werknemer nodig heeft om goed te 
kunnen blijven functioneren. Denk daarbij aan 

aanpassingen op de werkplek, of aan bepaalde uren 
voor iemand die vanuit huis zou kunnen werken”.

“Vanuit de VVD zijn we heel helder, ook voor mensen 
met een chronische aandoening als MS: Je hebt een 
beperking, je bent geen beperking. De VVD wil niet 
dat mensen voor het leven worden afgeschreven, als 
ze een gebrek hebben. Het is voor mensen zelf van 
belang dat ze aan het werk blijven. Onderzoek heeft 
aangetoond dat mensen die blijven werken gezonder 
en gelukkiger zijn. Zij blijven daarmee in het leven 
staan. Op het moment dat zij toch uit het arbeidspro-
ces geraken, gaan er vaak meer dingen spelen. Naast 
de symptomen van de aandoening, worden mensen 
depressief en kunnen zich dan afgeschreven voelen. 
Dat moeten we echt voorkomen”, geeft Schut-Welk-
zijn aan.  

Schut-Welkzijn vult aan: “In Nederland is het zo 
ingericht dat ook de werkgever er alle belang bij 
heeft om zijn werknemers aan het werk te houden, 
ook in geval van ziekte. Het beleid dat we hiervoor 

Anoushka Schut-Welkzijn

INTERVIEW ANOUSHKA SCHUT-WELKZIJN
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1 http://www.anoushkaschut.nl/media/Initatiefnota-activering-uit-arbeidsongeschiktheid.pdf

hebben vastgesteld zorgt ervoor dat de werkgever bij ziekte het 
loon doorbetaalt. Ook als de werknemer in een later stadium 
afgekeurd zou worden, dan wordt voor de periode van tien jaar de 
uitkering van deze werknemer doorbetaald. Dit beleid is erop 
toegespitst, om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen er belang bij 
hebben dat mensen blijven participeren in het arbeidsproces”. 

“Vanuit de overheid is nu ook geregeld dat wanneer iemand door 
een ziekte als MS voor een deel is afgekeurd, maar toch graag wil 
werken, dat er voor de werkgever een no-risk polis bestaat. Deze 
polis ontlast de werkgever in het geval een medewerker in de loop 
der tijd een verslechtering laat zien in het ziekteverloop. Daarmee 
beogen wij de drempel te verlagen voor werkgevers, om mensen 
die door hun ziekte voor een bepaald percentage zijn afgekeurd, 
toch aan te nemen”.

Mensen met een chronische aandoening, die graag aan het werk 
willen blijven, hebben vaak veel vragen. Vanuit de patiëntenvereni-
ging MS Vereniging Nederland is het thema ‘MS en Werk’ hoog op 
de agenda gezet. Patiënten kunnen voor verschillende vragen, zoals 
het overleg met de werkgever maar ook t.a.v. de rechten en plichten 
van de MS-patiënt, terecht bij de patiëntenvereniging. Hoe ziet u de 
rol voor de overheid hieromtrent? Is voor deze groep chronisch 
zieken voldoende helder waar zij terecht kunnen met vragen of 
ondersteuning bij het actief blijven in het werk?

Schut-Welkzijn: “De patiëntenvereniging voor MS heeft inderdaad 
al veel gedaan op dit vlak en zij hebben ook coaches, om mensen 
te ondersteunen. Dat kan zeker waarde toevoegen. Iemand die 
dezelfde ziekte heeft als jezelf hebt, kan je ondersteunen bij wat 
het betekent om MS te hebben. En wat je moet regelen met je 
werkgever en hoe je dat het best kunt aanpakken. Een groot 
probleem, wat nu nog steeds aan de orde is, als we het hebben 
over de groep mensen die door ziekte is afgekeurd, is dat zij na 
hun afkeuring vrijwel geheel uit beeld raken. Daarom heb ik de 
initiatiefnota ‘Activering uit arbeidsongeschiktheid’1 geschreven, 
met daarin een aantal concrete maatregelen om mensen te 
activeren. Deze nota is 28 september jl. in de Tweede Kamer 
behandeld en de Kamer heeft met algemene stemmen een motie 
aangenomen om de achterstanden in herbeoordelingen op te 
lossen. Het gaat er hierbij om dat een arts mensen in zicht houdt, 
hen blijft volgen zodra mensen twee jaar ziek zijn en arbeidsonge-
schikt raken. Hiertoe moeten zij geregeld worden herbeoordeeld 
door een arts van het UWV. Als mensen nog in dienst zijn dan kan 
dat vanuit de bedrijfsarts geregeld worden dat hun ziekteverloop 
en hun arbeidscapaciteit wordt gevolgd”.

“Het is van groot belang, omdat mensen die ziek worden door hun 
aandoening voor een bepaalde tijd niet kunnen werken, maar 
soms later weer wel. Daarom is een herbeoordeling ook belangrijk. 
Het is eigenlijk gek dat van de mensen die sinds 2006 zijn 
afgekeurd, slechts 25% daarna nog een keer is gezien voor een 
herbeoordeling”. 

Schut-Welkzijn: “We kunnen stellen dat we wel veel meer 
aandacht moeten hebben voor duurzame inzetbaarheid. Mensen 
blijven volgen, dat het kijken naar wat mensen aan arbeidsbelas-

ting aankunnen verbetert en mensen actief re-integreren naar 
werk zodra dat weer mogelijk is. Er is een re-integratie industrie 
ontstaan, die weinig resultaat levert. Naar ons idee wordt er nu 
vanuit het UWV teveel met standaardtrajecten gewerkt en dat zou 
anders moeten, meer maatwerk”.  

“Als mensen niet de oproep voor een herbeoordeling willen 
afwachten en zelf hiertoe het initiatief zouden willen nemen, dan 
kunnen ze bij het UWV een herbeoordeling aanvragen. Daar kan 
dan een arbeidsgeneeskundig onderzoek worden ingepland”, 
geeft Schut-Welkzijn aan. 

In deze uitgave komt de heer Eric Schreur aan het woord, die 
vanwege passende medicatie in staat is om zijn activiteiten als 
ondernemer goed te kunnen blijven ontplooien. Wat is uw visie op 
het belang van onderzoek naar en investeren in passende behandel-
mogelijkheden, ook voor aandoeningen waar in het wetenschap-
pelijk onderzoek nog veel stappen moeten worden gezet? 

Schut-Welkzijn: “Als VVD vinden wij dat er altijd moet worden 
geïnvesteerd in innovatie en nieuwe medisch technologische 
ontwikkelingen. Als het gaat om innovatieve geneesmiddelen dan 
doet de farmaceutische industrie heel veel. Op deze plaats is het 
wel goed om nogmaals te benadrukken dat wij elk jaar weer vele 
nieuwe evidence-based geneesmiddelen toelaten tot het 
basispakket van de zorgverzekering. Dat is niet voor iedereen even 
helder dat het basispakket steeds wordt uitgebreid. Als VVD 
vinden wij het ook erg goed dat bewezen medicijnen worden 
opgenomen, omdat we de beste gezondheidszorg willen voor 
iedereen. De Nederlandse gezondheidszorg staat gelukkig qua 
kwaliteit in de top van de wereld. Dan is het natuurlijk ook fi jn 
voor mensen zelf en de maatschappij als geheel dat als onze 
kwaliteit van leven toeneemt we ook langer blijven werken”.

Specifi ek kijkend naar de chronische aandoening MS: uit enkele 
interviews die wij hebben gevoerd met de internationale organisa-
ties de MS International Federatie, National MS Society US en de 
European Multiple Sclerosis Platform, blijkt dat Nederland niet 
voorop loopt ten aanzien van overheidsbeleid en fi nanciering voor 
MS in vergelijking met de Scandinavische landen en ook Luxem-
burg. Heeft de overheid de intentie om het beleid op termijn aan te 
vullen met de bijbehorende middelen?

Schut-Welkzijn: “Het hangt er uiteraard vanaf wat er exact 
gemeten is, maar we kunnen wel zeggen dat Nederland als geen 
enkel ander land ter wereld, mensen die arbeidsongeschikt raken, 
voor een zeer lange periode tegemoetkomt met twee jaar 
loondoorbetaling bij ziekte en een WIA-uitkering van 10 jaar en 
soms tot de AOW gerechtigde leeftijd. Dan hebben we het niet 
over zorg, maar over inkomen. Daarnaast is het basispakket in 
Nederland heel breed en de solidariteit binnen de curatieve zorg 
zeer groot, omdat zowel mensen die ziek zijn als gezond dezelfde 
premie betalen en ook mensen met een kleine beurs verzekerd 
zijn van alle specialistische zorg die ze nodig hebben. Het zal 
waarschijnlijk gaan om een defi nitiekwestie of over niet evidence-
based zorg, want ik kan me dus niet voorstellen dat wij in 
Nederland achterblijven”. 

Anoushka Schut-Welkzijn

INTERVIEW ANOUSHKA SCHUT-WELKZIJN TWEEDE KAMERLID VOOR DE VVD, 
WOORDVOERDER SOCIALE ZAKEN WERKGELEGENHEID & ZORG.
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Hennie Henrichs 

“We werken aan een 
betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS.”

HENNIE HENRICHS GENERAL MANAGER TEVA NEDERLAND, 
BENELUX EN NORDICS

Bij het denken over multiple sclerose voor deze uitgave van VOZ Magazine, 

hadden wij het beeld dat er voor mensen met MS nog veel ontwikkeld moest 

worden, om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een verbeterde zorg. 

Dit beeld wordt inderdaad bevestigd, maar tegelijkertijd worden wij ook 

aangenaam verrast. Er is veel energie, en ja bevlogenheid, bij de onderzoekers en 

ook de partners in de industrie. Zo is ook Hennie Henrichs, General Manager Teva 

Nederland, Benelux en Nordics, positief en verwachtingsvol over de toekomst. 

VOZ Magazine interviewt Henrichs over de belangwekkende ontwikkelingen rond 

medicatie en zorg voor mensen met MS. 
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WE KUNNEN NU AL VEEL BETEKENEN 
VOOR MENSEN MET MS
In deze uitgave van VOZ Magazine, 
waarbij Dorinda Roos onze gasthoofdre-
dacteur is, willen wij stil staan bij het 
belang van MS-zorg en -onderzoek. In dit 
kader is het essentieel dat we de ontwik-
kelingen op het gebied van medicatie 
voor MS-patiënten delen met onze lezers. 
Want hoewel bekend is dat er nog veel te 
onderzoeken is voor mensen met MS, 
willen we ook goed inzicht verkrijgen in 
hetgeen nu wel al beschikbaar is. En of 
het potentieel van de bestaande medica-
tie voldoende wordt ingezet.

Teva heeft voor de aandoening MS glatira-
meeracetaat ontwikkeld, wereldwijd het 
meest gebruikte medicijn voor mensen met 
MS. Het is geïndiceerd voor de behandeling 
van patiënten die voor de eerste keer 
symptomen hebben gehad, die wijzen op 
een hoog risico op het ontwikkelen van MS, 
en daarnaast voor mensen met relapsing 
remitting MS. Glatirameeracetaat wordt 
gebruikt om het aantal aanvallen van MS 
(recidieven) te verminderen. Kunt u de 
kansen en mogelijkheden van dit medicijn 
toelichten vanuit patiënt perspectief?  

Henrichs: “Teva is al meer dan twintig jaar gecommitteerd aan 
het ontwikkelen van effectieve en veilige behandelingen voor 
mensen met MS en we zijn dan ook verheugd dat we met 
glatirameeracetaat al zolang, zoveel voor mensen met MS 
wereldwijd kunnen betekenen. Onze kennis en ervaring met 
MS en glatirameeracetaat is substantieel, zeker als we ons 
beseffen dat we inmiddels meer dan twee miljoen patiëntja-
ren met dit medicijn hebben gerealiseerd voor MS-patiënten 
die daar baat bij hebben, een ongeëvenaard aantal”.

“De kansen voor patiënten, die m.b.v. glatirameeracetaat 
kunnen worden benut, bevinden zich op verschillende 
gebieden. Natuurlijk hebben we het dan over de kwaliteit 
van leven en welbevinden van mensen met MS, maar denk 
ook aan de waarde die wij toevoegen vanuit maatschappe-
lijk sociaal economisch perspectief. Het is uiteraard wel voor 
elke MS-patiënt verschillend welke behandeling daarbij het 
beste past. Vanuit Teva zijn we zeker verheugd dat we voor 
zoveel patiënten een bijdrage kunnen leveren aan hun 
kwaliteit van leven”, legt Henrichs uit. 

Henrichs: “Omdat de ontwikkeling van onze geneesmiddelen 
nooit stil staat, willen wij graag blijvend onderzoeken naar 
wat we echt effectief kunnen betekenen voor de individuele 
MS-patiënt. In dat kader is in samenwerking met een 
externe partij, gespecialiseerd in thuisbehandeling, een 
patiënt service programma ontwikkeld. Aan dit programma 

kunnen mensen met MS, die glatirameeracetaat gebruiken, 
meedoen. Het bestaat o.a. uit een team van gespecialiseerde 
verpleegkundigen dat MS-patiënten informeert en begeleidt 
bij hun behandeling met glatirameeracetaat. Zo beogen wij 
extra waarde te creëren”. 

“Een belangrijk element voor ons als Teva is dat wij met 
glatirameeracetaat mensen met MS graag ondersteunen, 
om zoveel mogelijk te kunnen blijven functioneren in de 
maatschappij. Mensen hebben een bepaalde kwaliteit van 
leven bereikt en worden dan ineens geconfronteerd met een 
terugval. Wij willen deze mensen ondersteunen op zodanige 
wijze dat zij ook in de veranderde situatie rond de eigen 
gezondheid zoveel mogelijk uit het leven kunnen halen”, 
geeft Henrichs aan.

TEVA GAAT VOOR EFFECTIEF EN VEILIG, DE PATIËNT 
STAAT CENTRAAL
Tijdens het jaarlijks, wereldwijde ECTRIMS congres, waar 
inmiddels zo’n 10.000 wetenschappers, neurologen en 
andere direct betrokken professionals bij elkaar komen om 
de laatste inzichten op het gebied van MS te delen, heeft 
Teva ook aandacht gevraagd voor de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van bestaande en nieuwe therapieën. Kunt u 
iets vertellen over de ontwikkelingen en welk potentieel hier 
voor de patiënten ligt?

Henrichs: “Teva initieert en ondersteunt vele wetenschappe-
lijke internationale en nationale studies. Naast het onderzoe-
ken van nieuwe mogelijke therapieën wordt ook gekeken naar 
het optimaliseren en personaliseren van de bestaande thera-
pie. Daarbij staat voor Teva de patiënt centraal, zoals ik aangaf 
staan wij als Teva voor effectieve en veilige medicijnen”.    

TOEGANKELIJKHEID VAN EEN BEHANDELING VERSUS 
KOSTEN IS EEN BEKEND SPANNINGSVELD 
In deze uitgave van VOZ Magazine komen naast onderzoe-
kers, zorgverleners, patiëntorganisaties en de farmaceutische 
industrie werkzaam op het gebied van MS, ook enkele 
patiënten aan het woord. Dit zijn belangwekkende artikelen, 
waarin de beleving van de mensen met MS centraal staat. In 
een van deze interviews kwam het punt naar voren, dat de 
beschikbaarheid van MS-medicatie in Nederland soms 
belemmerd wordt, omdat de vergoedingsrichtlijnen vanuit 
zorgverzekeraars te strak zijn opgesteld. Herkent u deze 
problematiek?

Henrichs: “Wij herkennen deze problematiek inderdaad. Het 
is een bekend spanningsveld; voor elke patiënt moet die 
behandeling toegankelijk zijn, die voor hem of haar meest 
effectief is, en tegelijkertijd moet de zorg in het geheel ook 
betaalbaar blijven. Om dit vraagstuk goed op te kunnen 
lossen zouden we, in het geval van medicatie, niet alleen 
naar de directe kosten en besparingen moeten kijken. Juist 
door effectieve behandelingen met medicijnen, kunnen we 
ook veel indirecte kosten besparen. Denk maar aan concrete 
kostenbesparingen zoals het vermijden van ziekenhuisop-
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names, MRI-scans, maar ook een hele andere richting op 
denkend, zoals het voorkomen van arbeidsverzuim. Vanuit 
Teva zien wij dus heel veel toegevoegde waarde in de 
benadering van personalized medicine; welke behandeling 
past het beste bij die individuele patiënt in termen van 
effectiviteit, veiligheid en kosten?”.

“Onze verwachting is dat ook zorgverzekeraars op deze 
manier tegen de materie aan willen kijken. Wanneer een 
bepaalde patiënt goed reageert op glatirameeracetaat, dan 
is het goed dat die persoon bij dit medicijn kan blijven”, 
geeft Henrichs aan.

“Daarbij vinden wij het ook van belang dat, wanneer het 
gaat over de vergoedingsrichtlijnen en bijbehorende criteria, 

het niet zo zou moeten zijn dat deze kunnen verschillen 
tussen de zorgverzekeraars”, vult Henrichs aan.  

Ontwikkelen naar een breed gedragen beeld 
rOnd MS
In deze uitgave hebben wij ook Cynthia Zagieboylo, voorzit-
ter van de Progressive MS Alliance’s Executive Committee, 
CEO van de National MS Society in de VS en bestuurslid 
MSIF, en John Golding, progressieve MS patiënt, MS Society 
van Noorwegen, bestuurslid European Multiple Sclerosis 
Platform en bestuurslid MSIF, geïnterviewd. Beide hebben 
aangegeven dat internationale samenwerking als het gaat 
om MS onderzoek, van cruciaal belang is. Alleen op deze 
wijze wordt de expertise wereldwijd gebundeld en kan een 
substantiële stap voorwaarts worden gemaakt voor mensen 

 56    Voor Ondernemende Zorg en Public Affairs

54-57.indd   56 09-12-15   10:14



met MS. Wat is uw visie op het belang van internationale 
samenwerking, juist waar het gaat om de chronische 
aandoening MS?

Henrichs: “In algemene zin en voor MS in het bijzonder, is 
onderzoek doen in een internationale context van groot 
belang. Als Teva, van huis uit internationaal georiënteerd, 
onderstrepen wij het belang van goed opgezette studies, 
die de veiligheid van MS-patiënten borgen. We willen 
graag onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen, vooral als het gaat om innovaties voor 
mensen die nu niet ef fectief behandeld kunnen worden, 
zoals bij de progressieve MS-patiëntengroep. Toch in dit 
verband belangrijk om nogmaals te benadrukken dat wij 
daarbij het veiligheidsprofiel van een medicijn als primair 
uitgangspunt nemen”.    

“Als we het hebben over een complexe chronische aan-
doening als MS dan streven wij ook naar de ontwikkeling 
richting een internationale community, waarin alle 
betrokkenen hun steentje bijdragen aan het optimaliseren 

van de inzichten rond MS. Een community waarin alle 
belanghebbenden deelnemen zoals patiënten, weten-
schappers, overheid, zorgverzekeraars en ook wij als Teva. 
Mensen met MS zijn ermee gediend als er een breed 
gedragen beeld ontstaat over wat MS is, wie de patiënten 
zijn en wat we voor hen kunnen betekenen”, legt  
Henrichs uit.

Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstel-
lingen voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u in 2015 
dicht doen en welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Henrichs: “Ik wil graag de deur nog verder openzetten voor 
patiënten en hun welzijn. Dan denk ik aan ef fectieve en 
veilige medicatie, die ook op de persoon is toegespitst, die 
deur vind ik van groot belang”.

“Ik zie niet direct welke deur ik dicht zou willen doen, want 
ik ga ervanuit dat we allemaal hetzelfde doel nastreven en 
dat is dat we werken aan een betere kwaliteit van leven 
voor mensen”, sluit Henrichs af.

Hennie Henrichs opent de deur voor 2016
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DOOR: HARRIE VAN LEEUWENDOOR: HARRIE VAN LEEUWEN

Wanneer iemand de diagnose MS krijgt, staat zijn of haar leven 

op z’n kop. Het vergt tijd om dit te accepteren. Deze chronische 

aandoening hoeft echter niet te betekenen dat je aan de zijlijn 

komt te staan. Er is immers veel te doen waar je ook als persoon 

met MS een actieve bijdrage aan kunt leveren. Daarbij is ook 

van belang om als samenleving ruimte te creëren in het 

arbeidsproces voor mensen met MS. Hoewel dat voor elke 

persoon anders zal zijn, is de drive om maatschappelijke 

betekenis te houden sterk aanwezig, zo blijkt uit het interview 

met Thomas Sanders en Sanja de Bruin. 

AFHANKELIJKHEID VAN ANDEREN IS LASTIG
Kunt u beschrijven, elk vanuit eigen perspectief, 
wat het met u en uw gezin heeft gedaan toen u 
te weten kwam dat u MS had? 

Thomas: “Ik heb de diagnose tien jaar geleden 
gekregen. Ik kende wel al mijn vrouw, maar er 
was nog geen gezin, we hadden nog geen 
kinderen. Toch dacht ik meteen: wat erg voor 
mijn kinderen. Mijn dochter is geboren in 2007 
en mijn zoon in 2008, toen ik al drie jaar MS 
had. Ze weten dus niet anders en ze kennen me 
alleen maar in een rolstoel. Het vraagt enorme 
aanpassingen en daar richt je je hele leven op 
in. Ik wil niet eens zozeer benadrukken dat 
dingen niet kunnen, maar ze moeten anders. 
Op vakantie gaan is bijvoorbeeld een uitdaging. 
Hoewel het ook positieve kanten heeft, had ik 
de ziekte natuurlijk liever niet”.

Sanja: “Mijn zoon was 8 jaar toen ik de diag-
nose hoorde en mijn dochtertje was 1 jaar. Mijn 
dochtertje kent mij dus alleen met MS. Ik weet 
hoe het is een kind te hebben zonder dat ik MS 

had. Met mijn dochter kan ik nu minder 
makkelijk leuke dingen doen. Met mijn zoon 
kon ik naar Artis fietsen, nu moet ik met een 
taxi. Maar dankzij die taxi kan ik wel weer naar 
het museum”.

Beiden zijn het erover eens dat de afhankelijk-
heid van anderen het lastigst is: “De losheid is 
weg. Je moet alles plannen. Je moet leren om 
hulp te vragen en dat is heel erg moeilijk. Dat 
zit niet in onze aard. Als je hulp biedt voel je je 
heel sterk, terwijl als je hulp nodig hebt dan 
voel je je zwak”. 

Sanja: “Ik ben altijd bezig met denken over wat 
ik terug kan doen, ook als coach. Maar het moet 
wel kunnen. Al is het maar een telefoontje 
plegen, als iemand er tegenop ziet. Maar er 
komt misschien een moment dat je niets kan 
vragen, of een moment dat je niks terug kan 
doen”. 

DUBBELINTERVIEW 

We kunnen meer 
doen om mensen 
met MS aan het 
werk te houden.

V.l.n.r. Sanja de Bruin, Thomas Sanders en Harrie van Leeuwen
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Thomas: “Er komt een moment dat ik hulp nodig heb, om 
bijvoorbeeld de rolsstoel in de auto te krijgen. Thuis lukt 
het overigens beter om hulp te vragen, zoals aan de 
kinderen”.

DE WIL WERD STERKER
Juist het gegeven dat u MS heeft, maakt u zeer gedreven om 
u in te zetten voor mensen met MS. U doet dat beiden op 
een eigen manier, die past binnen de mogelijkheden.

Thomas: “Nou, in het begin helemaal niet. Op het moment 
dat je hoort dat je MS hebt wil dat niet zeggen dat je dan 
met lotgenoten contact gaat zoeken Mijn drijfveer is dat ik 
niet snap dat ik een ziekte heb, waar geen oplossing voor 
is. Ik kom allemaal mensen tegen die in de kracht van hun 
leven zijn, die hun dromen door MS worden ontnomen. Dat 
begint zo te steken dat het een enorme drijfveer wordt. Bij 
één op de duizend mensen worden alle plannen opeens 
omver gegooid. Ik snap niet dat we hier geen oplossing 
voor kunnen vinden. Vandaar de steun voor wetenschap-
pelijk onderzoek”.

Vraag voor Thomas: U heeft, nadat in 2005 bij u 
de diagnose Primair Progressieve MS werd 
gesteld, steeds gezegd: ‘Zolang ik maar niet in 
een rolstoel hoef te zitten, dan is het nog wel te 
doen’. Dat u wilt blijven bewegen binnen de 
mogelijkheden wordt ook duidelijk uit het feit 
dat u voor MS de Mont Ventoux beklimt en 
mensen aanspoort om zoveel mogelijk te blijven 
bewegen. Kunt u iets meer vertellen hierover? 

Thomas: “Vanaf het moment dat ik in een 
rolstoel kwam (moment van uit handen geven) 
dacht ik, ja nu ga ik er wat tegen doen ook. Ik 
bedacht dat ik kon gaan handfi etsen. Ik had 
altijd de droom om een halve marathon te 
lopen, maar dat kon niet meer. Door die hand-
fi ets kon ik toch een soortgelijke inspanning 
leveren. De wil werd sterker. Het motiveert 
natuurlijk ook enorm als je die kans krijgt. Het 
geeft een doel om naar toe te groeien. Het was 
makkelijker om gemotiveerd te zijn dan wanneer 
ik nog had kunnen lopen. Het is pas na drie keer 
gelukt, om de Mont Ventoux dit jaar helemaal te 
doen. Het geeft enorme voldoening en ik ben 
trots op mijn wilskracht”. 

Thomas vult aan: “Bovendien hadden we voor 
dat we het wisten met een kleine groep enorm 
veel geld opgehaald. En toen ik me dat reali-
seerde heb ik besloten dat ik wel betrokken wil 
blijven bij wat er met dat geld voor onderzoek 
gebeurt. Ik zit nu middenin de organisatie die 
bepaalt waar we de fondsen aan gaan besteden: 
MoveS (www.MoveS.ms). Namens mensen met 
MS willen we richting geven aan de vraag: welk 
onderzoek maakt echt het verschil?”.

BEWEGEN TEGEN MS
Met het initiatief MoveS beoogt u mensen te inspireren om te 
bewegen ‘tegen MS’. De manier waarop jullie dat doen is onder 
andere door het organiseren van evenementen als ArenA MoveS. 
Kunt u toelichten wat ArenA MoveS precies inhoudt en welke 
doelstellingen dit event beoogt te realiseren voor mensen met MS?

Thomas: “Begin 2000 ging ik op een zondag naar Ajax, ik liep 
naar boven en kreeg opeens mijn been niet op de volgende 
traptree. Mensen achter me riepen meteen ‘Loop toch door 
klojo’. Dat was de voorbode van mijn MS. We wilden na de 
Mont Ventoux ook een evenement naar Nederland halen. Het 
eerste waaraan ik dacht was die ArenA. Want traplopen is voor 
iedereen met MS het eerste dat niet goed gaat. We zijn er 
naartoe gegaan en de ArenA was enthousiast. Ons voorstel: We 
willen met 17.000 man gaan traplopen, voor iedere persoon 
met MS één, want er zijn 17.000 mensen met MS. Daarmee 
willen we opnieuw zoveel mogelijk geld ophalen. Sponsoren 
betalen de kosten die we maken, zodat het opgehaalde geld 
volledig voor MS-onderzoek beschikbaar blijft. De precieze 
datum is: 9 juli 2016”.

DUBBELINTERVIEW SANJA DE BRUIN, MS-COACH VOOR MS VERENIGING NEDERLAND, EN 
THOMAS SANDERS, OPRICHTER MOVES.

V.l.n.r. Sanja de Bruin, Thomas Sanders en Harrie van Leeuwen
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Sanja de Bruin    
   
Persoonlijk levensthema: Laat beperkingen je niet 
belemmeren in je groei.
Plek om te zijn: Met mijn dochtertje stampen in de 
regen in mijn woonplaats Broek in Waterland.
Grote inspiratiebron: Nelson Mandela, Oprah Winfrey 
en Pippi Langkous.
Ware spreuk: Je hoeft niet goed te zijn om te begin-
nen. Je moet wel beginnen om goed te kunnen zijn.
Ik sta voor: Geloof in mensen.
Ik heb bewondering voor: Mensen die zich niet klein 
laten krijgen door de dingen die ze overkomen in het 
leven.
Lekkere geur: Vers gemaaid gras.
Dierbare herinnering: Aan mijn vader, die 5 jaar 
geleden overleed. Hij was Parkinson patiënt. Papa 
heeft meer dan 20 jaar gewerkt met een chronische en 
invaliderende ziekte. Ik realiseer me nu pas hoe knap 
dat was en ook dat hij een geweldige werkgever had, 
die elke stap achteruit heeft opgevangen en nooit 
heeft gezegd dat hij moest stoppen met werken (mijn 
vader was voorlichter bij het Ministerie van Sociale 
Zaken). Hij werkte de laatste 10 jaar vanuit huis en dat 
was voor zijn werkgever nooit een probleem.
Indringende muziek: O mio babbino caro van Puccini, 
maar ik luister ook graag naar popmuziek, vooral als ik 
in mijn eentje op de snelweg rijd.
Bijzonder aandenken: Ik heb dat meer met gebeurte-
nissen dan met voorwerpen. Zoals de geboorte van 
mijn zoon (nu 12) en dochter (nu 5).
Favoriet kinderboek: ‘Ik wou dat ik anders was’ van 
Paul Biegel. En nog een heleboel andere boeken. Ik 
was en ben nog steeds een ‘leesjunk’. 

“In mei gaan we een hackaton doen met ICT specialisten en 
hackers. Die zetten we 48 uur samen met mensen met MS. 
Allemaal knappe koppen. De vraag hierbij is: We willen een 
MS-vrije wereld en wat kunnen we met ICT doen om dat te 
bespoedigen?”, legt Thomas uit. 

MenSen, Maar ook werkgeverS, heBBen vaak  
geen idee
Vraag voor Sanja: U zet zich net als de Thomas zeer actief in 
voor mensen met MS. U heeft ervoor gekozen om dat te doen 
als MS-Coach vanuit MS Vereniging Nederland. Kunt u iets 
vertellen over uw rol als MS-Coach en wat uw coaching 
mensen met MS oplevert? 

Sanja: “Ik werkte als coach en toen zag ik een advertentie 
staan dat men MS-coaches wilde opleiden. Dat heb ik 
gedaan en in ruil voor de opleiding doe je iets terug voor de 
MS Vereniging. Elke week heb ik een spreekuur met als 
thema MS en werk. Meestal hebben mensen geen idee, maar 
de meeste werkgevers ook niet. Bij zelfmanagement (‘ik-
coaching’ of ‘me-management’ wordt het ook wel genoemd), 
draait alles om: ‘Wat kan ik zelf doen om optimaal te blijven 
functioneren en aan het werk te blijven met mijn chronische 
ziekte?’. Mensen leren in 8 weken tijd om gewoonten aan- en 
af te leren, zodat zij beter gaan functioneren. Het gaat dan 
om dingen als bewegen, gezond eten, tips om tijd en moeite 
te besparen, etc. Ik geef de training individueel, maar het kan 
ook aan een groep worden gegeven. Hoewel werkgevers 
kunnen bellen, nemen meestal de mensen met MS zelf 
contact op. Hun vragen zijn heel verschillend. Soms werken 
werkgevers mee, maar in enkele gevallen ook niet. De ene 
keer gaat het om juridisch advies, en de andere keer om 
coaching. Soms bel ik, met medeweten van de klant, de 
werkgever. Vaak zijn dat werkgevers die advies nodig 
hebben. Als een werkgever weerstand vertoont wordt het 
een ander gesprek, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. 
Patiënten kunnen ook via het UWV komen. Het eerste 
gesprek is gratis. Soms blijft het ook bij één gesprek naar 
aanleiding van een heel gerichte vraag”.

Wanneer iemand MS heeft, dan grijpt dat op veel verschil-
lende manieren in op het leven van mensen. Het feit dat u 
zelf MS heeft kan een extra steun betekenen voor patiënten 
die zich bij u melden met een ondersteuningsvraag. Merkt u 
zelf dat het veel verschil maakt in de ondersteuning aan 
lotgenoten dat u ervaringsdeskundige bent?

Sanja: “Ik ben daardoor inderdaad veel directer en vraag vrij 
concreet door. Ik herken natuurlijk de typische MS dingen, 
klachten en onzekerheden. Die ervaringsdeskundigheid komt 
natuurlijk van pas bij de coaching. De onhandigheden van 
mensen met MS ken ik als geen ander. Mensen vertrouwen 
me daardoor ook gemakkelijker dingen toe”. 

U bent beiden zeer actief in het werk, en combineert dat met 
een gezinsleven. Vraag voor Thomas: Voor uw inzet t.b.v. MS 
wordt u ook gefaciliteerd door uw werkgever (British 
American Tobacco). Kunt u iets vertellen over hoe dat zo 
gekomen is?

Thomas: “Op het moment dat ik de diagnose kreeg was ik 
net een jaar in dienst bij BAT. Ik wilde daar een carrière 
opbouwen. Opeens moest ik door de diagnose switchen, 
omgaan met wat niet meer kon en kijken wat ik nog wel 
kon. Ik vervulde aanvankelijk een rol als projectmanager, 
maar moest steeds opnieuw mijn uren bijstellen. Op een 
gegeven moment begon het me erg te frustreren dat ik niet 
meer de kwaliteit kon leveren die ik gewend was. Toen 
kwamen ze bij BAT zelf met het idee, om mij voor mijn 
arbeidsduur in te zetten voor MoveS. Ik mag nu in de tijd 
dat ik bij BAT in dienst ben werken voor MoveS. Ze hoeven 
daar niet voor te worden genoemd als sponsor. Het is echt 
een heel mooi gebaar. Af en toe coach ik mensen nog 
binnen BAT en ik hoop daarmee wel te kunnen inspireren”.

we Moeten Meer doen oM MenSen Met MS aan 
het werk te houden
Vraag voor Sanja: Is voor u de combinatie werk en gezin, 
binnen de beperkingen die MS met zich meebrengt, ook op 
een goede wijze ingebed? Heeft u het idee dat er iets meer 
nog zou moeten gebeuren, om mensen met MS zolang 
mogelijk actief te houden in het arbeidsproces? 

 60    Voor Ondernemende Zorg en Public Affairs

58-61.indd   60 10-12-15   09:36



Sanja: “In het dagelijks leven ben je of gehandicapt of wer-
kend, maar nooit allebei. Je wordt ingedeeld in hokjes. Mensen 
met MS worden vaak ten onrechte bij de bejaarden ingedeeld. 
Neem zo’n taxiservice, waar ik graag gebruik van maak. Daar 
staat dat het voor vrije tijd is, maar ik heb bijna helemaal geen 
vrije tijd! Door deze ziekte heb je al je tijd nodig. Een ander 
voorbeeld: Ik moet voor mijn werk veel online zijn, maar ik kan 
daarin niet veel investeren. Het zou mooi zijn als ik daar hulp 
bij kon krijgen. Juist als je je zaken via instanties moet regelen, 

verzandt je in ellende. Dit soort dingen zou beter via werkge-
vers en bedrijven kunnen worden opgepakt t.b.v. mensen met 
een chronische ziekte. Er is weliswaar heel veel goodwill, maar 
men weet vaak niet hoe. Als je beide partijen met elkaar kunt 
verbinden, zijn er heel veel mogelijkheden. Tenslotte is alles 
wat we in deze sfeer doen ook altijd vrijwilligerswerk. Maar we 
moeten ook leven. Ervaringsdeskundigheid zou dus ook 
betaald moeten worden. Er moet dus nog veel gebeuren: 
bijvoorbeeld hoe faciliteer je ZZP-ers met MS?”.
 
Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u, elk vanuit eigen perspec-
tief, in 2015 dicht doen en welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Beiden zijn het erover eens dat er veel deuren dicht gaan voor 
mensen met een chronische ziekte en in het bijzonder met MS. 
Daar zijn ze klaar mee. Sanja: “Mijn vader had Parkinson midden 
in zijn carrière, voor hem gingen ook heel veel deuren dicht. We 
zijn klaar met alle deuren die dicht gaan voor MS-patiënten”.

De deur die open moet is die naar vruchtbare samenwerking, 
en het verminderen van bureaucratische obstakels: “Er zijn 
allemaal kleine eilandjes, er wordt weinig uitgewisseld. Alle 
kennis bij experts is individuele kennis, die daar blijft. Die 
informatie moet een ieder steeds voor zichzelf bij elkaar 
zoeken en verbinden”. 

Thomas: “Mensen met MS hebben haast. In een periode van 
20 jaar gaat het alleen maar slechter met je”.

Thomas Sanders 
     
Persoonlijk levensthema: Kan Niet? Kan Niet!
Plek om te zijn: In de duinen in mijn handfiets.
Grote inspiratiebron: Ben Zander: Keep searching for 
shining eyes!
Ware spreuk: It always seems impossible until it’s done.
Ik sta voor: De persoon die ik ben, niet de ziekte die ik heb.
Ik heb bewondering voor: De mensen om me heen.
Lekkere geur: De geur van lavendel op de heuvels van de 
Mont Ventoux.
Dierbare herinnering: Alle keren dat de ogen van mijn 
kinderen stralen.
Indringende muziek: Het Zeeuws Vlaams Volkslied, het lied 
uit mijn geboortestreek.
Bijzonder aandenken: Het horloge van mijn vader.
Favoriet kinderboek: Sjakie en de Chocoladefabriek.

Thomas en Sanja openen de deur voor 2016
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DUBBELINTERVIEW MAHA RADHAKRISHNAN MD, VICE PRESIDENT VAN DE EUROPESE EN CANADESE MEDICAL GROUPS BIOGEN 
EN EDWARD LYSEN, GENERAL MANAGER BIOGEN NETHERLANDS. 

In deze uitgave van VOZ Magazine constateren wij de nodige uitdagingen als het gaat 

om het optimaliseren van MS-zorg en –onderzoek in Nederland. Toch zijn er al veel 

mogelijkheden beschikbaar om MS-patiënten te ondersteunen, bijvoorbeeld d.m.v. 

innovatieve medicijnen. Dat we in dit onderzoeksveld nog lang niet uitontwikkeld zijn, 

blijkt uit de lopende onderzoeksprogramma’s zoals bij Biogen. VOZ Magazine interviewt 

Maha Radhakrishnan MD, hoofd Medical Europe van Biogen en Edward Lysen, General 

Manager Biogen Nederland, over de jarenlange inzet die zij doen voor mensen met MS. 

V.l.n.r. Edward Lysen, Maha Radhakrishnan en Herman van der Weide

“Politici en beleidsmakers, 
ga samen met ons een 
intensieve dialoog aan!” 
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DUBBELINTERVIEW MAHA RADHAKRISHNAN MD, VICE PRESIDENT VAN DE EUROPESE EN CANADESE MEDICAL GROUPS BIOGEN 
EN EDWARD LYSEN, GENERAL MANAGER BIOGEN NETHERLANDS. 

AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEVLOGEN 
INZET VOOR MENSEN MET MS
In deze uitgave van VOZ Magazine, met 
Dorinda Roos als gasthoofdredacteur, willen 
we het belang van MS-zorg en -onderzoek 
nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Radhakrishnan: “Vanuit mijn achtergrond als 
behandeld arts, ben ik altijd bezig geweest 
om voor mijn patiënten de diagnose te 
koppelen aan de meest effectieve behande-
ling voor een betreffende patiënt. Tijdens 
mijn werk begon ik een passie te ontwikkelen 
voor het onderzoek dat voorafgaat aan de 
ontwikkeling van een nieuwe behandeling. Ik 
wilde als arts in een eerder stadium daar 
invloed op kunnen uitoefenen. Dat is voor mij 
de reden geweest om vanuit de functie van 
arts de stap te maken naar onderzoek en 
ontwikkeling van behandelingen binnen de 
farmaceutische industrie”.

“Als we kijken naar de specifieke MS-patiën-
tengroep dan speelt daarin mee dat bevin-
dingen, die wij doen vanuit het klinische 
onderzoek, niet altijd direct toepasbaar zijn 
voor elke MS-patiënt. De stap die daar tussen 
zit is die van medisch onderzoek, waar we 
echt kijken naar de toepassing van een 
medicijn in het leven van patiënten. Voor elke 
MS-patiënt moet bepaald worden, wat de 
beste behandeling is. Wij richten ons al meer 
dan 30 jaar op onderzoek naar MS: vanuit 
Biogen brengen we ook diepgaande kennis in 
juist voor de mensen met MS”, legt Radha-
krishnan uit. 

Kunt u ingaan op enkele relevante ontwikkelingen op het 
gebied van MS bezien vanuit Biogen? 

Lysen: “Er zijn meerdere belangwekkende onderwerpen, 
waaronder in Nederland de inspanningen die wij samen 
met onze maatschappelijk partners verrichten om onze 
geneesmiddelen toegankelijk te maken voor MS-patiënten. 
Voor een van onze geneesmiddelen hebben de Europese 
registratie autoriteiten enkele jaren geleden een voorwaar-
delijke handelsvergunning afgegeven, op voorwaarde van 
aanvullend onderzoek. Wij vinden het van belang om te 
investeren in een samenwerking met de overheid om dit 
geneesmiddel ook voorwaardelijk opgenomen te krijgen in 
het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Wij zijn er met 
onze partners, onder wie neurologen en patiëntenvereni-
gingen, van overtuigd dat we een voorbeeld-samenwer-
king aan de minister van VWS hebben gepresenteerd. Wij 
hopen dat deze tot een positief besluit zal komen, waar-
door Nederland kan bijdragen aan het benodigde aanvul-
lend onderzoek voor herbeoordeling door de Europese 
registratieautoriteiten en dat patiënten met MS daardoor 

toegang kunnen krijgen tot dit geneesmiddel. Dat zou een 
belangrijke mijlpaal zijn voor alle partijen die zich samen 
met Biogen hiervoor hebben ingezet: het Zorginstituut 
Nederland, de MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS 
Fonds, en de neurologen”.

REVOLUTIONAIRE NIEUWE BEHANDELOPTIES VOOR MS
Radhakrishnan: “Wij zijn met enkele zeer interessante 
ontwikkelingen bezig op het gebied van MS-medicatie. Wat 
we beogen met onderzoek naar MS is dat we een oplossing 
vinden voor patiënten, die de progressie van de ziekte kan 
stoppen. De bestaande medicatie die nu beschikbaar is 
richt zich vooral op het voorkomen van relapses en het 
vertragen van het invaliderende effect van MS. Vanuit 
Biogen zijn we nu bezig met baanbrekend onderzoek naar 
een oplossing die het reeds aangerichte inflammatoire 
letsel bij MS-patiënten repareert. We moeten de defini-
tieve resultaten en toepassingsmogelijkheden van dit 
onderzoeksprogramma nog vaststellen, maar als de 
verwachting zoals we die hebben uitkomt, dan is dat met 
recht revolutionair. Op dit moment zijn er namelijk nog 
geen MS-geneesmiddelen beschikbaar die de mogelijkheid 
hebben om bestaand letsel te repareren. Het zou een 
geweldige stap voorwaarts zijn voor MS-patiënten”.

Kunnen wij ook iets verwachten in de trant van vaccinaties?

Lysen en Radhakrishnan: “Voor MS wordt daar wel over 
gesproken, maar zijn wij nog niet zover om als sector dat 
aan te kunnen bieden. Het is wel zo dat we voor andere 
neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer kijken 
naar de mogelijkheden voor vaccinontwikkeling. Maar voor 
Alzheimer kijken we ook breder naar mogelijkheden voor 
patiënten. Dit is wel een onderzoeksrichting waar we als 
Biogen nog veel in moeten investeren en ook al geïnves-
teerd hebben. Het gaat om substantiële investeringsbud-
getten, alleen al voor Alzheimer 2,5 miljard dollar. Op deze 
plaats ook goed om te zeggen, dat we als Biogen heel veel 
investeren in onderzoek, ook als de kans op succes nog 
onduidelijk is. Het komt ook voor dat onderzoeken waar 
we in investeren niet het gewenste resultaat opleveren. 
Dan nog kunnen we daar veel van leren, het is niet voor 
niets. Concreet investeert Biogen van de gerealiseerde 
omzet direct 20% weer terug in onderzoek. Wij vinden dit 
commitment van zeer groot belang en voegen daarom 
daad bij woord”.

“OVERHEID, GA MET ONS IN GESPREK”
Onder onze lezers bevinden zich ook politici en beleidsma-
kers. Wat zou u hen op deze plaats mee willen geven?

Radhakrishnan en Lysen: “Allereerst dat we ons als Biogen 
met veel bevlogenheid inspannen om de behandelmoge-
lijkheden voor mensen met een neurodegeneratieve 
aandoening te vergroten en op een hoger plan te tillen. 
Dan hebben we het uiteraard over MS, waar wij al decen-
nialang op investeren, maar ook aandoeningen als Alzhei-
mer, Parkinson en ALS”. 

V.l.n.r. Edward Lysen, Maha Radhakrishnan en Herman van der Weide
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“In specifieke zin willen we onder de aandacht brengen dat 
wij graag meer samen zouden willen werken met politici 
en beleidsmakers, om betere toegankelijkheid van genees-
middelen voor patiënten te kunnen realiseren. Dit kan door 
de overheid in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken 
bij de toepassingsmogelijkheden van innovatieve genees-
middelen en de ontwikkeling daarvan. Het traject voor 
voorwaardelijke toelating dat wij nu aan het doorlopen zijn 
is daar een mooi voorbeeld van. We spraken net over de 
aandoening Alzheimer; het zou geweldig zijn voor mensen 
met Alzheimer als we over een jaar of vijf een behandel-
mogelijkheid kunnen aanbieden. Dan is het natuurlijk 
onwenselijk als door lange vergoedingsprocedures veel tijd 
verloren gaat”.

OnderzOek naar MS iS in nederland 
tOOnaangevend
In het laatste nummer van VOZ Magazine hebben wij 
aandacht besteed aan het feit dat in Nederland de midde-
len voor onderzoek t.b.v. de zorg afnemen, terwijl deze 
vanuit de EU juist toenemen. Heeft wat u betreft onderzoek 
in de gezondheidszorg in Nederland nog een voldoende 
hoge prioriteit?

Lysen: “We zien in ieder geval dat MS-centra in Nederland 
hoogwaardig en internationaal gerenommeerd onderzoek 
verrichten en daarbij ook steeds meer samenwerken. Vanuit 

Biogen zien we dus een duidelijk besef bij de onderzoeks-
centra dat het noodzakelijk is om je goed te organiseren, 
zodat we als Nederland actief kunnen blijven participeren. 
Gelukkig heeft dat er niet toe geleid dat de onderzoekscen-
tra in Nederland het onderwerp MS van de agenda afhalen, 
integendeel. Het is in Nederland bij de centra juist een 
belangwekkend thema, waar nog meer versterkt op zal wor-
den ingezet in de nabije toekomst. En dan gaat het om fase 
1, fase 2 en fase 3 onderzoek voor MS, waarbij een acade-
misch centrum samenwerkt met andere centra en een daar-
van de coördinatie op zich neemt”.

Radhakrishnan: “Daar ben ik het volledig mee eens. 
Nederland is geen groot land, maar als we zien hoeveel 
academische excellentie vanuit Nederland wordt gereali-
seerd t.b.v. MS dan is dat een onvoorstelbaar goede 
prestatie. De onderzoekers in Nederland zijn leidend voor 
MS in de wereld”. 

de beSluitvOrMing Over tOelating tOt het 
geneeSMiddelenvergOedingSSySteeM duurt  
te lang
In deze uitgave komt een MS-patiënt aan het woord, die 
een grote strijd heeft moeten leveren om zijn MS-medicatie 
vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Herkent u dit 
probleem? Wat is uw perceptie t.a.v. de toegankelijkheid 
van MS-medicatie voor patiënten die daar baat bij hebben? 

Edward Lysen opent de deur voor 2016
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Lysen: “Het zou ons gezamenlijk streven moeten zijn om de 
doorlooptijd te verkorten tussen de toekenning van een 
patent voor een nieuw geneesmiddel en de vergoeding 
ervan. De huidige doorlooptijd beperkt de toegevoegde 
waarde van innovatie. Dit wordt versterkt doordat beleid 
en politiek steeds volatieler lijken te worden. Het is juist in 
het belang van de patiënt om snel duidelijkheid te krijgen 
over de toegankelijkheid van een behandeling. Daar 
kunnen alle partijen samen zeker wat aan doen”. 

Zou de farmaceutische industrie niet veel eerder moeten 
beginnen met communiceren over haar innovaties, juist bij 
regelgevende instanties die de toegankelijkheid voor 
patiënten bepalen?

Radhakrishnan: “Dat is een belangrijke vraag. Terugkomend 
op jouw vraag, wat zouden wij politici en beleidsmakers 
mee willen geven als Biogen: ga samen met ons een 
intensieve dialoog aan, waarin wij met elkaar kunnen delen 
wat belangrijk is voor patiënten en wat we kunnen doen 
om de zorg te verbeteren. Zeker bij het voorbeeld van onze 
innovatie-ontwikkeling t.b.v. Alzheimer. Als we besef fen 
hoe groot deze patiëntenpopulatie nu al is en in de 
toekomst zal zijn, dan hebben we allemaal belang bij een 
goede oplossing hiervoor. Laat ons ook meedenken over 
een goede inrichting van de zorg, ook als het gaat om 
besluitvormingscriteria in de diagnosefase. We brengen 
veel kennis in en deze benutten wij optimaal als alle 
betrokkenen aan tafel zitten. Niet pas als het geneesmiddel 
er al is, maar juist vanaf de start als we nadenken over een 
aandoening, de impact hiervan op mensen  
en maatschappij”.

Lysen: “Een heel belangrijk onderwerp op de agenda voor dit 
intensieve overleg is ook, wat hebben wij er als maatschappij 
voor over? Als we kijken naar de Nederlandse situatie dan werd 
in 2012 nog 8,4% van het totale zorgbudget in beslag genomen 
door de vergoeding van extramurale geneesmiddelen. Inmiddels 
zijn de directe kosten voor extramurale geneesmiddelen tot 6% 
van het totale zorgbudget gedaald. Dit terwijl we ons moeten 
afvragen of we niet juist meer geld zouden moeten besteden 
aan geneesmiddelen, omdat ze op de langere termijn zullen 
leiden tot een daling van maatschappelijke kosten. Wij weten 
namelijk dat de innovaties op het gebied van medicatie ook zeer 
veel kosten besparen voor de zorg. Hierbij kun je denken aan de 
ziekenhuisopnames die worden vermeden doordat zorg vanuit 
huis geboden kan worden, waardoor minder ziekenhuizen nodig 
zijn, maar ook indirecte baten in het maatschappelijke domein, 
zoals terugbrengen van verzuim. Deze baten worden echt teveel 
als vanzelfsprekend gezien”. 
   
Welke deur zou u, tot slot, voor 2015 willen dichtdoen en 
welke zou u juist voor 2016 willen openen? 

Radhakrishnan: “Ik ben een optimist, dus ik zou graag de 
deur willen openen voor hoop en de deur van teleurstelling 
willen dichtdoen”.

Lysen: “De deur die ik verder open wil doen is die van 
vertrouwen; ondanks dat in het maatschappelijk debat ieder 
zijn rol speelt, zijn we het over één ding eens: we willen het 
beste voor de patiënt. Door elkaar in vertrouwen te benade-
ren en aan te spreken op kennis en ervaringen, kunnen we 
die patiënt veel beter bedienen en zelfs maatschappelijke 
kosten beperken”. 

Maha Radhakrishnan opent de deur voor 2016
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“Doe wat je 
hart je ingeeft.”
In deze uitgave van VOZ Magazine staan we stil 

bij MS en wat dit voor de mensen betekent, die 

met deze aandoening worden geconfronteerd. 

Wat voor impact heeft MS op het leven van 

mensen, wat is er nog mogelijk en staan wij 

MS-patiënten voldoende bij? Ondernemer en 

MS-patiënt Eric Schreur deelt in dit interview 

met ons zijn persoonlijke ervaringen, en ja ook 

zijn teleurstellingen, als het gaat om de 

toegankelijkheid van MS-medicatie voor 

patiënten. Hij is gepassioneerd en roept ons op 

om te doen wat ons hart ons ingeeft.

ALLERLEI VRAGEN KOMEN IN JE OP
Kunt u iets vertellen over het moment dat u te 
horen kreeg dat u MS had en wat dit voor u heeft 
betekend?

Eric: “Dat weet ik nog heel goed, wat er toen 
gebeurde. Ik heb in september 2003 de diagnose 
MS gekregen en wat daaraan voorafging was 
uitzonderlijk om te ervaren. De eerste symptomen 
deden zich voor op het werk. Ik was gewoon bezig 
op kantoor en toen ik mijn kamer wilde binnenlo-
pen liep ik opeens een paar keer met mijn 
schouder tegen de deurpost aan. Daarna op die 
dag niets meer gehad. De volgende dag voelde ik 
mij niet stabiel staan en ben ik voor de zekerheid 
naar de huisarts gegaan. Toen ging het snel, 
omdat ik aldaar opeens ook niet meer scherp kon 
zien. De huisarts had al snel een vermoeden en 
verzocht mij direct naar de spoedeisende hulp te 

gaan. Daar ben ik toen diezelfde dag opgenomen, 
binnen 24 uur tevens een MRI-scan gekregen en 
later die week een ruggenprik. Binnen een week 
heb ik toen de diagnose ‘waarschijnlijk MS’ 
gekregen. Dit is vanwege het feit dat het verloop 
in de tijd een criterium is, dat pas later tot de 
bevestiging van het vermoeden leidt”. 

“Vanaf dat moment verandert de wereld, alles 
staat dan stil. Je vraagt je op zo’n moment ook 
echt af wat het allemaal dan nog voor nut heeft. 
Wat is nog belangrijk, dat is echt een zoektocht. 
Allerlei vragen komen in je op. Kan ik nog wel 
werken? Wat zijn mijn mogelijkheden en ook hele 
primaire dingen, die dichtbij komen als: wat heb ik 
een vrouw te bieden, kan ik nog pappa worden, 
kan ik voor mijn kind dan ook wat betekenen? Het 
is ook niet rationeel, je moet daar echt de tijd voor 
nemen”, legt Eric uit. 

Eric Schreur

INTERVIEW ERIC SCHREUR
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“Vrienden en familie spelen daar ook een hele belangrijke 
rol in. Het besef wat MS precies inhoudt varieert wel per 
persoon. Aan de ene kant weet de omgeving dat je ziek 
bent, maar omdat ze je alleen zien als het wat beter met je 
gaat, lijkt dat niet zo. Helaas was het voor sommige 
mensen in mijn leven moeilijk om ermee om te gaan, 
waardoor ik ook enkele vrienden vanwege MS uit het oog 
ben verloren”, geeft Eric aan.

“IK KAN ALS GEEN ANDER ZELF INSCHATTEN WAT IK 
WEL EN NIET AANKAN”
Eric: “Na verloop van tijd ging het een stuk beter, ik was 
toen 27 jaar. Ik woonde toen in Tilburg, leerde iemand 
kennen in Amsterdam en heb toen een baan gevonden in 
Amsterdam, in de vastgoedwereld. Na een aantal jaren 
ben ik verder gegaan als zelfstandig ondernemer. Mensen 
vinden dat ook wel bijzonder, dat ik juist die stap genomen 
heb nadat ik al een aantal jaren MS-patiënt was. Maar zo 
zie ik het zelf niet, want ik kan als geen ander zelf inschat-
ten wat ik wel en niet aankan”. 

U geeft duidelijk aan dat u zich niet laat zeggen wat u wel 
of niet aankan als het gaat om uw werkzame leven. Wat 
zou u andere MS-patiënten, of chronisch zieken in alge-
mene zin, mee willen geven als het gaat om hun bijdrage 
aan de samenleving?

Eric: “Geef jezelf allereerst de tijd om de nieuwe situatie te 
accepteren. En als je zelf besluit dat dit moment er op een 
gegeven moment is, dan is het aan jou hoe je verder wilt 
in je leven. Voor mijzelf was het zo dat ik vooral wilde 
kijken naar wat ik wel kon en wilde. Ik had wel een besef 
dat er momenten zouden komen dat het wat minder zou 
kunnen gaan, maar ik wilde daar voor mijn leven niet de 
nadruk op leggen”.

EEN INNOVATIE KAN GROTE BETEKENIS HEBBEN 
VOOR JE LEVEN
Zijn er ook momenten geweest waarop uw aandoening en 
bijbehorende symptomen verergerden?

Eric: “Deze periodes zijn er ook geweest. Mijn vrouw en ik 
woonden op een bepaald moment in Alkmaar, maar ik ben 
altijd bij mijn eigen neuroloog gebleven. Op een bepaald 
moment kreeg ik serieuze uitvalverschijnselen, waarbij ik 
aan de ene kant van mijn lichaam mijn arm en been niet 
kon bewegen en andere zijde minder gevoel had. In 
overleg met mijn neuroloog hebben we gekeken wat er 
tegen deze symptomen kon worden gedaan. Het was een 
moeilijke periode, waarbij vanuit het ziekenhuis werd 
aangegeven dat ik eigenlijk opgenomen zou moeten 
worden voor behandeling van de terugval. Mijn vrouw 
heeft zich toen zodanig om mij bekommerd, dat we in 
goed overleg met het ziekenhuis de opname toch konden 
voorkomen. Zij zou dan elke dag samen met mij naar het 
ziekenhuis gaan voor de behandeling”. 

Eric gaat verder: “Omdat ik op dat moment echt in een 
dalende lijn zat heeft de neuroloog voorgesteld, om mij 
deel te laten nemen aan een laatste fase medicijn trial, 
waarin een nieuw medicijn tegen MS werd onderzocht. Dat 
ging om fi ngolimod, wat ik enkele maanden ging gebruiken. 
En het bleek voor mij een geweldige oplossing, want sinds 
mijn deelname aan deze trial tot dit moment heb ik geen 
terugval meer gehad. Toentertijd was dat ook het eerste 
orale MS-medicijn. Ik heb begrepen dat er inmiddels 
meerdere orale MS-medicijnen beschikbaar zijn gekomen. 
Voor mij is dit medicijn een zodanige stap voorwaarts 
geweest, dat ik daar graag bij blijf ”. 

“Terugkijkend naar de periode dat ik nog deelnam aan de 
trial en ik daar erg goed op reageerde, brak er tegelijkertijd 
ook een hele spannende periode aan. Als fi ngolimod na de 
trial toegelaten zou worden voor de reguliere behandeling 
van MS, dan zou de vergoeding en de bijbehorende voor-
waarden daarvoor opgesteld en geregeld moeten worden. 
Toen dat moment aanbrak, werd mijn worst case scenario 
werkelijkheid, want ik zou voor het medicijn niet in aanmer-
king komen. Het was een hele vreemde situatie die zich 
ineens voordeed. Mijn neuroloog had aangegeven dat er 
geen alternatief eerstelijns medicijn voor mij passend zou 
zijn, maar daarmee was voor de zorgverzekeraar de kwestie 
niet afgesloten. Dat heeft mij toen zoveel emotionele stress 
opgeleverd. Het was zo moeilijk en voor ons als gezin 
onaanvaardbaar, dat wij ons daar niet bij hebben neerge-
legd. Mijn vrouw heeft toen alles op alles gezet, om dit toch 
voor elkaar te krijgen. Ze heeft zoveel instanties gebeld en 
geschreven. Tot aan de minister toe. Wij wilden ons 
hiermee tegelijkertijd ook inzetten voor een betere toegan-
kelijkheid van dit innovatieve geneesmiddel voor andere 
MS-patiënten, die niet zo mondig zijn”, benadrukt Eric.

“Er zijn heel veel partijen betrokken geweest om de voorwaar-
den voor dit middel opnieuw te beschouwen, daar hebben wij 
een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. Inmiddels zijn de 
voorwaarden en criteria voor het voorschrijven van fi ngolimod 
door de behandelend arts en de vergoeding door de zorgver-
zekeraar aangepast, zodat ik ook in aanmerking kom. Het is 
echt een hele heftige periode geweest”, vertelt Eric.

DE KRACHT VAN POSITIEF DENKEN
Eric: “Om voor jezelf als patiënt het maximale te halen uit 
de zorg die je krijgt, zie ik ook het belang van positief 
denken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je in staat bent 
om positief te kijken naar je mogelijkheden en waar nodig 
je daarbij laat ondersteunen, dat dit ten goede komt aan je 
gezondheid. Natuurlijk zullen er momenten zijn dat je je 
minder goed voelt, maar kijk ook naar de mooie dingen en 
pak die op. Die dingen zorgen ervoor dat je deze dag weer 
doorkomt en morgen weer nieuwe kansen hebt. Zo kun je 
besluiten het leven te creëren en te leiden dat jij wilt, dat je 
kunt doen wat je hart je ingeeft en dat je je minder druk 
maakt om wat MS stuk kan maken. Carpe diem!”.

Eric Schreur
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“Van de 17.000 mensen met 
MS in Nederland worden er 
ongeveer 9.000 behandeld 
met ziekteremmende 
geneesmiddelen.”
Het beeld in Nederland dat wij meestal hebben, dat we nog zo weinig kunnen betekenen voor mensen 

met MS, blijkt genuanceerder te liggen dan we ons beseffen. Van de 17.000 mensen die de diagnose MS 

hebben, worden er namelijk maar 9.000 behandeld met specifi eke geneesmiddelen voor hun aandoening. 

We laten kansen liggen voor deze patiëntengroep, zoveel is duidelijk. VOZ Magazine interviewt Bert de 

Jong, General Manager Genzyme Benelux.

DOOR: HERMAN VAN DER WEIDEDOOR: HERMAN VAN DER WEIDE

   BERT DE JONG
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ER ZIJN WEL DEGELIJK BEHANDELMOGELIJKHEDEN 
VOOR MENSEN MET MS
De Jong: “Als we het hebben over MS-patiënten, dan 
gaat het vaak om jonge mensen die nog in de bloei 
van hun leven staan. Als je dan de diagnose MS krijgt 
en hoort dat je gezondheid in stapjes achteruit zal 
blijven gaan, dan is dat een verschrikkelijke bood-
schap. Gelukkig zijn er inmiddels veel verschillende 
therapieën beschikbaar.1 Sinds de jaren ’90 zijn er 
medicijnen op de markt die het ziekteproces kunnen 
remmen, ook wel immunomodulerende behandelin-
gen genoemd. Deze medicijnen genezen de ziekte dus 
niet, maar vertragen het ziekteproces. Dit zijn de 
bekende ‘ABCR’ behandelingen. Enkele jaren geleden 
zijn daar andere behandelopties bijgekomen, zoals 
Tysabri en Gilenya. Recent zijn er de orale therapieën 
Aubagio en Tecfi dera bijgekomen. En ook is in 
Nederland de niet-chronische infusietherapie, 
namelijk Lemtrada, beschikbaar voor de patiënten”. 

De Jong legt uit: “Genzyme richt zich op de zoektocht 
naar innovatieve behandelingen, voor ziekten die op 
dat moment nog niet of onvoldoende behandeld 
kunnen worden. De MS behandelingen Aubagio en 
Lemtrada bieden nieuwe behandelmogelijkheden, en 
kunnen een verschil maken voor patiënten. Als 
Genzyme zijn we verheugd hierin een rol te kunnen 
spelen. Innovatie en betrokkenheid bij de doelgroep 
staan voor ons voorop”. 

Genzyme heeft voor mensen met MS dus twee nieuwe 
behandelingen ontwikkeld. Over een van deze opties, 
Lemtrada, heeft Dr. Alasdair Coles, professor aan de 
afdeling Klinische Neurowetenschappen, Universiteit 
van Cambridge, zich recent nog uitgesproken. Kunt u 
toelichten welk potentieel er hier ligt voor de mensen 
met MS?

De Jong: “Deze behandeling is inderdaad anders dan 
de huidige behandelopties. Lemtrada zou veel kunnen 
betekenen voor patiënten met actieve RRMS. Uiter-
aard is het aan de behandelend arts af te wegen wie er 
voor een specifi eke behandeling in aanmerking komt. 
Op dit moment zien we toch vaak dat artsen behou-
dend voorschrijven, waardoor eerst een ander middel 
ingezet wordt. Dat heeft soms te maken met de 
inschatting van de arts waarbij niet in alle gevallen 
voorrang wordt gegeven aan de effectiviteit van een 
middel, maar meer nadruk wordt gelegd op het 
bijwerkingenprofi el bij bepaalde patiënten”.

De Jong gaat verder: “Hoewel deze redenering 
inhoudelijk te volgen is, blijkt in de praktijk dat er 
aardig wat geswitcht wordt met medicatie bij een en 
dezelfde patiënt. Als dan in laatste instantie wordt 
gekozen voor een middel dat hoog effectief kan zijn, 
dan kan de aandoening bij deze patiënt al zodanig 

ontwikkeld zijn dat het soms te laat is om de maxi-
male effectiviteit van zo’n middel te kunnen bereiken. 
Natuurlijk zijn er ook neurologen, die wel al op een 
vroeg moment in de ziekte kiezen voor deze optie voor 
een patiënt met actieve RRMS”.    

“Het unieke karakter van de behandeling blijkt ook uit 
het feit dat vorig jaar Lemtrada een van de kandidaten 
was voor de Galenus Geneesmiddelen prijs. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest innovatieve 
geneesmiddel. Het gaat namelijk om twee kuren, die 
in de tijd minimaal 12 maanden uit elkaar liggen. Er 
vindt alleen een maandelijkse monitoring plaats. Na 
deze tweede kuur hebben de meeste patiënten geen 
vervolgbehandeling nodig met immunomodulerende 
middelen. Voor 20% van deze patiëntenpopulatie geldt 
dat zij nog een derde kuur nodig heeft. Dan geldt ook 
nu weer dat deze extra kuur minimaal een jaar na de 
tweede kuur plaats vindt”, legt De Jong uit.  

U noemt expliciet de mogelijkheden om effectieve 
geneesmiddelen al in de eerstelijn voor te schrijven. 
Is het denkbaar dat de huisarts hier ook een rol in 
gaat spelen? 

De Jong: “Nu wordt dit door de huisarts eigenlijk niet 
gedaan. Of dat in de toekomst wel zou kunnen, ligt 
niet direct voor de hand. We zien nu meer een 
beweging de andere kant uit. Aangezien MS een 
complexe aandoening is en per patiënt nogal kan 
verschillen, houdt zelfs niet elke neuroloog zich 
hiermee bezig. In de praktijk gaat het vaak om 
neurologen die zich op het gebied van MS gespeciali-
seerd hebben. We werken in Nederland ook toe naar 
de situatie dat MS-patiënten behandeld gaan worden 
in gespecialiseerde MS-centra. Ik denk ook dat je met 
grote regelmaat MS-patiënten moet behandelen, om 
expert te worden op dit gebied en wij vinden dat een 
goede ontwikkeling”. 

BIJZONDERE PROJECTEN OM DE MS-ZORG OP EEN 
HOGER PLAN TE TILLEN
Tijdens het ECTRIMS congres begin oktober dit jaar, het 
jaarlijks, wereldwijde congres, waar inmiddels zo’n 
10.000 wetenschappers, neurologen en andere direct 
betrokken professionals bij elkaar komen om de laatste 
inzichten op het gebied van MS te delen, heeft 
Genzyme een nieuw wereldwijd initiatief, vs.MS, 
aangekondigd. Genzyme geeft aan dat vs.MS is 
ontworpen om het bewustzijn van de vaak onuitge-
sproken emotionele en fysieke belasting van relapsing 
multiple sclerose (RMS) op mensen, die leven met de 
ziekte en hun zorg partners, te verhogen. Kunt u iets 
vertellen over dit belangwekkende initiatief?

De Jong: “Om beter te kunnen begrijpen wat MS voor 
mensen in het dagelijks leven betekent, op zowel 

   BERT DE JONG GENERAL MANAGER GENZYME BENELUX

1 MS behandelingen: Beschikbare immunomodulerende behandelingen zijn; interferon beta-1a en 1b (Avonex - intramusculair, Betaferon - 

subcutaan en Rebif - subcutaan), glatirameer acetaat (Copaxone - subcutaan), terifl unomide (Aubagio - oraal), dimethylfumaraat (Tecfi dera - 
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fysiek als emotioneel gebied, heeft Genzyme een wereldwijd 
onderzoek laten uitvoeren onder mensen met MS en hun 
mantelzorgers. Wij geloven dat je met kennis over de dagelijkse 
uitdagingen van mensen met MS de ondersteuning aan deze 
groep kunt optimaliseren. Juist het gebrek aan kennis en inzicht 
bij zowel mensen met MS als hun omgeving kan leiden tot 
beslissingen die niet gebaseerd zijn op feiten, maar op angst en 
onzekerheid. Vaak denken mensen bij MS gelijk aan een 
rolstoel, of vinden mensen het moeilijk om begrip op te 
brengen voor de vermoeidheid van iemand met MS omdat dit 
niet zichtbaar is. Door openheid te creëren en aandacht te geven 
aan alle aspecten en uitdagingen, waar mensen met MS mee te 
maken kunnen krijgen, is het mogelijk meer begrip en inzicht te 
geven aan alle mensen die te maken krijgen met MS”. 

De Jong gaat verder: “Daarnaast probeert Genzyme d.m.v. projec-
ten zoals de facebookpagina ‘Veters voor MS’, waarin Genzyme een 
nauwe samenwerking heeft met Stichting MS Research, een groter 
bewustzijn en draagvlak te creëren voor MS”.

“Een ander belangwekkend initiatief in Nederland is Dance for 
Health, dat wij als Genzyme ondersteunen. Dit is een heel mooi 
initiatief waarbij d.m.v. dans mensen met MS worden uitgeno-
digd om te gaan bewegen. Dit vinden wij zo van belang omdat 
het een valkuil is voor patiënten met een aandoening zoals MS, 
waar het bewegingsapparaat wordt aangedaan, dat zij inactie-
ver worden en daardoor in een negatieve spiraal kunnen 
belanden. Met Dance for Health worden de mensen gestimu-
leerd om te bewegen in een prettige omgeving met muziek en 
een dansleraar. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met 
eventuele beperkingen in beweging, maar de focus ligt 
nadrukkelijk op de mogelijkheden en een positief gevoel. Het 
wordt enorm gewaardeerd”, legt De Jong uit.    

Wordt de toegankelijkheid voor MS-
Medicatie beleMMerd door de beStaande 
financieringSStructuur van geneeSMiddelen?
In deze uitgave van VOZ Magazine komen naast onderzoekers, 
zorgverleners, patiëntorganisaties en de farmaceutische 

industrie werkzaam op het gebied van MS, ook enkele patiënten 
aan het woord. Dit zijn belangwekkende artikelen, waarin de 
beleving van de mensen met MS centraal staat. In een van deze 
interviews kwam het punt naar voren, dat de beschikbaarheid 
van MS medicatie in Nederland soms belemmerd wordt, omdat 
de vergoedingsrichtlijnen vanuit zorgverzekeraars te strak zijn 
opgesteld. Herkent u deze problematiek?

De Jong: “Dat herkennen wij inderdaad wel. De toegankelijkheid 
wordt nog extra gecompliceerd doordat er in Nederland 
verschillende vergoedingssystemen naast elkaar bestaan. 
Sommige medicijnen worden vergoed vanuit het Geneesmid-
delenvergoedingssysteem (GVS), terwijl anderen binnen het 
ziekenhuisbudget vallen. Bij Genzyme hebben we zowel een 
behandeling die vergoed wordt uit het GVS, als een uit het 
ziekenhuisbudget. Het kan lastig worden wanneer een neuro-
loog een geneesmiddel wil voorschrijven wat onder het 
ziekenhuisbudget valt, dan levert het ziekenhuis dat aan de 
patiënt en niet de stadsapotheek. Deze constructie drukt 
financieel op het ziekenhuisbudget”. 
De Jong vult aan: “We kunnen dus stellen dat geneesmiddelen 
die vallen onder het ziekenhuisbudget oneigenlijk met elkaar 
‘concurreren’, terwijl de geneesmiddelen die vanuit het GVS 
worden vergoed dit nadeel niet kennen. Dat zou natuurlijk niet 
moeten, patiënten moeten niet de dupe worden van een 
dergelijke financieringsstructuur”.

“In het specifieke geval van Lemtrada, dat binnen het ziekenhuis-
budget valt, gaat het om een behandeling voor mensen met 
actieve RRMS die kosteneffectief is. Vergeleken met de huidige 
tweedelijns medicatie liggen in het eerste jaar, die vijfdaagse 
kuur, de kosten weliswaar hoger, in het tweede jaar (3 daagse 
kuur) zijn de kosten vergelijkbaar en vanaf het derde jaar zijn er 
geen kosten meer voor het grootste deel van deze patiënten-
groep. We zijn met deze business case nu ook in overleg met 
zorgverzekeraars, omdat er ook door hen anders naar gekeken 
zou moeten worden. Het gaat dus om een wat hogere initiële 
investering in het eerste jaar, waarna de kosten daarna overzich-
telijk zijn en beperkt in de tijd”, geeft De Jong aan.         

internationale 
SaMenWerking iS van 
kritiSch belang oM goed 
onderzoek te kunnen doen 
naar MS
In deze uitgave hebben wij ook 
Cynthia Zagieboylo, voorzitter van 
de Progressieve MS Alliance’s 
Executive Committee, CEO van de 
National MS Society in de VS en 
bestuurslid MSIF, en John Golding, 
progressieve MS patiënt, MS 
Society van Noorwegen, be-
stuurslid European Multiple 
Sclerosis Platform en bestuurslid 
MSIF, geïnterviewd. Beide hebben 
aangegeven dat internationale 
samenwerking als het gaat om 
MS onderzoek, van cruciaal 
belang is. Alleen op deze wijze 
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wordt de expertise wereldwijd gebundeld en kan een substan-
tiële stap voorwaarts worden gemaakt voor mensen met MS. 
Wat is uw visie op het belang van internationale samenwerking, 
juist waar het gaat om de chronische aandoening MS?

De Jong: “Daar ben ik een groot voorstander van. Zeker als het 
gaat om een relatief kleine patiëntenpopulatie, zoals bij MS toch 
wel het geval is. En ook omdat MS een ziekte is met zoveel 
verschillende gezichten: voor elke patiënt kan de ziekte anders 
verlopen. En vaak kan de ene of de andere dag ook een groot 
verschil maken. Hoe meer data er beschikbaar zijn, hoe beter we 
de ziekte kunnen begrijpen en behandelen. Om echt goed 
onderzoek te kunnen doen voor deze patiëntengroep kun je dus 
niet anders dan internationaal samenwerken, omdat we anders 
te weinig data verzamelen. Die kennis moet absoluut gebundeld 
worden met fabrikanten die zich bezighouden met MS-onder-
zoek. Als Genzyme werken wij al op deze manier voor zeldzame 
ziekten, maar waar het bij MS ook om relatief kleine groepen 
patiënten gaat, moeten we de kennis van expertisecentra gaan 
bundelen. Dat gebeurt nu nog te weinig”.

“Dat blijkt ook uit het feit dat zelfs in Europa de behandelingen 
voor mensen met MS en de vergoeding daarvan, sterk verschil-
len. Nederland loopt daarin zeker niet voorop. Het is heel 
vreemd, dat er zulke grote verschillen bestaan in de behande-
ling tussen Europese landen”, constateert De Jong.

De Jong vult aan: “Waar wij kunnen nemen wij als farmaceu-
tisch bedrijf ook onze verantwoordelijkheid om de kennis 
beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld t.b.v. medisch specialisten. 
Wij hebben als illustratie hiervan programma’s waar wij 
medisch specialisten mee kunnen laten kijken met collegae in 
buurlanden. Of we laten een expert, zoals Alasdair Coles, komen 
naar de centra in Nederland. Dat voegt voor de artsen extra 

waarde toe, omdat zij dan de werking van het middel in de 
dagelijkse praktijk van een collega kunnen zien. Wij faciliteren 
dergelijke initiatieven, maar staan inhoudelijk buiten deze 
specifieke kennisdeling tussen de collega onderling”. 

2016 beginnen we ambitieus 
Juist rond deze periode formuleren mensen vaak doelstellingen 
voor het nieuwe jaar. Welke deur wilt u in 2015 dicht doen en 
welke deur wilt u in 2016 juist openen?

De Jong: “Daar wil ik graag een ambitieus antwoord op gaan 
geven. De deur die ik graag voor 2015 wil dichtdoen, is dat de 
farmaceutische industrie in Nederland nog te vaak wordt gezien 
als een lastige ‘kostenpost’, terwijl wij een geweldige bijdrage 
leveren aan de zorg in Nederland. Naast het feit dat wij als een 
van de weinige sectoren in de zorg ook echt de kosten substan-
tieel omlaag hebben bijgesteld, vind ik dat er echt veel te weinig 
aandacht is voor de grote toegevoegde waarde die wij leveren. 
Wij zijn elke dag weer bezig met zorg, om dat voor de patiënten 
op een hoger niveau te brengen en investeren veel in onderzoek 
naar nieuwe geneesmiddelen. Bovendien is onze branche met 
zijn hoogwaardige kennis een belangrijke economische pilaar. 
Daar moeten we in Nederland veel meer bij stil staan en ook 
veel meer gebruik van gaan maken”.

“Dan sluit dat goed aan op de deur die ik graag wil openen voor 
2016 en dat is dat we in de gelegenheid worden gesteld onze 
toegevoegde waarde steeds meer in samenwerking te kunnen 
leveren. Daar zetten wij zelf erg actief op in, ook als het gaat om 
MS. We zoeken elkaar steeds meer op, de MS-centra, de 
neurologen en de patiëntenorganisaties. Daar gaan we zeker 
mee door en we verwachten op deze manier het onderzoek 
naar de aandoening MS en de zorg voor MS-patiënten naar een 
hoger plan te kunnen tillen”. 

Bert de Jong opent de deur voor 2016
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Stichting MS Research levert een belangrijke waarde aan MS-onderzoek door particuliere 

fondsenwerving in te zetten voor belangwekkende MS-onderzoeksprojecten. Een 

jarenlange partner in deze missie is de VriendenLoterij, die de stichting reeds jarenlang 

steunt bij haar activiteiten. Steeds met een doel voor ogen, echt iets kunnen doen voor 

mensen en kinderen met MS. VOZ Magazine interviewt Marieke van Schaik, managing 

director VriendenLoterij en Wolter Kroes, zanger en ambassadeur Stichting MS Research 

en de VriendenLoterij, over hun jarenlange inzet voor mensen met MS.

Wolter en Marieke openen de deur voor 2016

“Het is inderdaad zo dat de 
overheid nu te weinig ingrijpt 
voor de mensen met MS.”

DOOR: MARIKA MARKU
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Wolter en Marieke openen de deur voor 2016

“Het is inderdaad zo dat de 
overheid nu te weinig ingrijpt 
voor de mensen met MS.”

DUBBELINTERVIEW MARIEKE VAN SCHAIK, MANAGING DIRECTOR VRIENDENLOTERIJ, 
WOLTER KROES, ZANGER EN AMBASSADEUR STICHTING MS RESEARCH EN DE VRIENDENLOTERIJ

DE VRIENDENLOTERIJ STEUNT MS-ONDERZOEK AL 
JARENLANG BIJ DE STAPPEN VOORWAARTS
Vraag voor Marieke: De VriendenLoterij draagt al jarenlang 
substantieel bij aan MS-onderzoek, door middelen daarvoor 
beschikbaar te stellen aan Stichting MS Research. Stichting MSR 
kan mede door deze ondersteuning zowel continuïteit waarbor-
gen als een structurele impuls geven aan MS-onderzoek. Kunt u 
iets vertellen over de missie van de Vriendenloterij?

Marieke: “De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatie-
ven, die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden 
een steuntje in de rug geven. Ook met het doel deze mensen te 
ondersteunen voluit mee te kunnen doen in de samenleving en 
een volwaardig leven te kunnen leiden. De helft van ieder lot 
gaat naar goede doelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen 
Nederlanders mee, dankzij deze deelnemers ontvangen 47 
goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland 
een jaarlijkse schenking. Naast MS Research worden organisaties 
zoals KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer 
Nederland en Jantje Beton gesteund. Sinds 1998 is bijna 680 
miljoen euro aan goede doelen geschonken”.

Op welke wijze steunt de VriendenLoterij Stichting MS Research? En 
wat heeft de stichting dankzij de jaarlijkse fi nanciële bijdrage van 
de loterij kunnen bewerkstelligen?

Marieke: “VriendenLoterij-deelnemers kunnen zelf beslissen naar 
welk goed doel de helft van hun inleg gaat, geoormerkt meespelen 
noemen wij dat. Deelnemers die niet zelf een specifi ek goed doel 
kiezen, steunen met de helft van hun bijdrage alle 47 betrokken 
goede doelen, waaronder Stichting MS Research. Naast een 
jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro ontving Stichting MS Research 
dit jaar een geoormerkte bijdrage van ruim 29.000 euro. In totaal 
heeft Stichting MS Research sinds 2004 3,5 miljoen euro ontvan-
gen van de VriendenLoterij”. 

“Stichting MS Research richt zich op de fi nanciering van weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor 
multiple sclerose, de ziekte van het centrale zenuwstelsel. Dankzij 
wetenschappelijk onderzoek, dat mede door de VriendenLoterij is 
gefi nancierd, heeft de stichting belangrijke stappen gezet in 
diagnose en behandeling. Wij zijn blij dat wij Stichting MS Re-
search, dankzij onze deelnemers, kunnen blijven steunen bij het 
voorzetten van dit belangrijke onderzoek”, legt Marieke uit.

MS KOMT HELAAS OOK VOOR BIJ KINDEREN EN DAAR IS 
IETS BIJZONDERS VOOR NODIG
Daarnaast wordt de VriendenLoterij ook betrokken bij speciale 
onderzoeksprojecten, zoals het opzetten en realiseren van een 
Nationaal Kinder MS Centrum binnen het Erasmus MC in Rotter-
dam. Kunt u iets vertellen over dit belangwekkende project?

Marieke: “Het Nationaal Kinder MS Centrum van het Erasmus 
MC-Sophia in Rotterdam is een expertise centrum voor de behan-
deling en diagnostiek van MS op de kinderleeftijd. Het centrum 
levert een essentiële bijdrage aan de bekendheid en kennis rondom 
deze aandoening. Enerzijds door voorlichting te geven over MS, 
zoals op een speciale website, en op de jaarlijkse kinder MS dag. 

Anderzijds door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar MS 
op de kinderleeftijd en verwante aandoeningen”. 

Marieke vult aan: “Bij de 17.000 tot 20.000 MS-patiënten in 
Nederland manifesteerde de ziekte zich in 2-5% van de 
gevallen al op kinderleeftijd. In Nederland zijn nu meer dan 
200 gevallen bekend van mensen die MS op de kinderleeftijd 
kregen óf een eerste aanval hadden van wat misschien MS zou 
kunnen worden. Kinderen met MS kunnen dezelfde klachten 
hebben als volwassenen, maar omdat de hersenen van een 
kind nog volop in ontwikkeling zijn, zijn de gevolgen van de 
ziekte ingrijpender. De symptomen zijn vaak divers en som-
mige artsen zijn niet bekend met MS op kinderleeftijd. Ook als 
de diagnose eenmaal gesteld is, blijft er veel onzekerheid over 
het verloop van de ziekte. Er is grote behoefte aan nieuwe 
informatie over deze aandoening bij de kinderen die het treft, 
hun omgeving en professionele zorgverleners. Het Nationaal 
Kinder MS Centrum voorziet inmiddels in belangrijke mate in 
deze gevoelde behoefte”.

“Kinderneurologen in de regio zijn goed in staat om kinderen met 
MS in Nederland te behandelen. Het Nationaal Kinder MS 
Centrum biedt extra hulp, bijvoorbeeld bij twijfel over de 
diagnose of vragen m.b.t. prognose en erfelijkheid. Ook de 
neuropsychologische aspecten van de ziekte of problemen op 
school geven aanleiding om hulp in te schakelen, of voor een 
advies voor een behandelplan. Voor ouders en kinderen met MS 
is dit ontzettend belangrijk. Als VriendenLoterij zijn wij blij een 
bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke initiatief dankzij 
onze deelnemers”, legt Marieke uit.

MS MOETEN WE NIET ABSTRACT BESCHOUWEN, MAAR 
CONCREET MAKEN. OOK ALS HET GAAT OM DE IMPACT OP 
HET LEVEN VAN KINDEREN MET MS.
Vraag voor Wolter: Kinderen met MS is ook voor u een belang-
rijke aanleiding geweest om u te willen inzetten voor Stichting 
MSR. Via het tv-programma ‘BN’ers in de Zorg’ heeft u enkele 
jaren geleden een dag uit het leven van Mikki meegemaakt. 
Mikki heeft een zeer ernstige vorm van MS en u heeft toen aan 
den lijve ondervonden hoezeer deze ziekte ingrijpt op haar 
dagelijkse leven. Kunt u daar iets over vertellen, wat deze 
impact is voor Mikki?

MARIEKE VAN SCHAIK, MANAGING DIRECTOR VRIENDENLOTERIJ, 
WOLTER KROES, ZANGER EN AMBASSADEUR STICHTING MS RESEARCH EN DE VRIENDENLOTERIJ

Marieke van Schaik 

Persoonlijk levensthema: Genieten van kleine en grote dingen.
Plek om te zijn: Thuis
Grote inspiratiebron: Mijn kinderen
Ware spreuk: Wie goed doet goed ontmoet.
Ik sta voor: de VriendenLoterij
Ik heb bewondering voor: Iedereen die zich met hart en 
ziel inzet voor zijn of haar werk voor een betere wereld.
Lekkere geur: La vie est belle
Dierbare herinnering: Bij mijn oma logeren.
Indringende muziek: Bachs Air suite no. 3
Bijzonder aandenken: Heb ik niet
Favoriet kinderboek: Pluk van de Pettefl et
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Wolter: “De impact voor Mikki is ontzettend groot. MS zorgt ervoor 
dat Mikki slecht ter been is en ze ziet bovendien heel slecht. Daarbij 
is ze continu moe. Een beenmergtransplantatie was voor haar een 
optie om te kijken of de MS gestopt kon worden en dingen in ieder 
geval niet zouden verslechteren. Dat lijkt gelukt”.

Inmiddels bent u al vijf jaar betrokken bij Stichting MSR en bent u 
ook officieel ambassadeur. In deze hoedanigheid vraagt u om 
aandacht en begrip voor de ziekte en zet u zich ook specifiek in om 
het onderzoek naar kinder-MS te stimuleren. Ook bent u betrokken 
bij Nieuw Unicum, zorginstelling voor mensen met MS, tevens 
nationaal expertisecentrum voor progressieve MS. Kunt u iets 
vertellen over uw activiteiten in dit verband als ambassadeur?

Wolter: “Als ambassadeur vraag ik nog meer aandacht voor MS bij 
het grote publiek. Stichting MS Research mag op die manier 
gebruik maken van mijn rol als bekende Nederlander. Ik bezoek 
regelmatig mensen met MS en ik treed soms op tijdens bijeen-
komsten, of ik ga het hele land door om aandacht te vragen voor 
de ziekte MS. Een voorbeeld hiervan was in 2014 tijdens Wereld 
MS Dag, toen we binnen 24 uur alle provincies per trein hebben 
aangedaan. Ik voel me oprecht betrokken bij de activiteiten van de 
stichting en dus bij de mensen met MS”.

Voor substantiële stappen Voorwaarts is ook een 
meer nadrukkelijke inzet Vanuit de oVerheid Van 
kritisch belang.
Terugkomend op de ondersteuning die de VriendenLoterij heeft 
geboden voor de opzet van het Nationaal Kinder MS Centrum. Een 
deel van dit geld, ruim € 480.000 in totaal, is specifiek naar de 
opbouw van een biobank gegaan. Hier wordt bloed, hersenvocht en 
DNA van kinderen met multiple sclerose opgeslagen, samen met 
klinische gegevens. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek naar MS 
beter mogelijk. Het belang van een biobank is ook elders in deze 
VOZ uitgave voorbij gekomen, in het interview met Inge Huitinga 
van de Nederlandse Hersenbank. De VriendenLoterij heeft ook 
bijgedragen aan onderzoek aldaar tussen man-vrouwverschillen bij 
MS. Kunnen we zeggen dat de combinatie van deze twee onder-

zoekscomponenten een substantiële bijdrage kan leveren aan de 
zorg, zowel voor kinderen als volwassenen met MS?  

Marieke: “Als je goed onderzoek wilt doen, dan moet je natuurlijk 
om te beginnen over onderzoeksmateriaal beschikken, het liefst 
zoveel en divers mogelijk. Het blijkt voor Stichting MS Research 
vaak lastig financiers te vinden om juist deze biobanken op te 
zetten of te vullen. Als ze er eenmaal zijn, worden verschillende 
onderzoeken mogelijk gemaakt, zoals naar man/vrouw verschillen. 
Zo komen we steeds meer te weten over specifieke aspecten van 
de ziekte, wat de individuele patiënten zeer ten goede kan komen. 
Als er belangrijke resultaten worden geboekt in dit onderzoek, 
kunnen andere financiers dit gaan overnemen”.

Op verschillende plaatsen in deze uitgave wordt aangegeven dat er 
op dit moment onvoldoende urgentie wordt gevoeld bij politiek en 
beleidsmakers, om de zorg voor mensen met MS structureel vorm te 
geven en te stimuleren met financiering voor innovatief onderzoek. 
Uiteraard wordt er veel inzet gedaan door wetenschappers en 
farmaceutische bedrijven, die ook met vernieuwende behandelin-
gen en medicatie komen, maar de rol van de overheid wordt als te 
passief beschouwd. Wat is uw visie op dit vraagstuk? 

Marieke: “De overheid heeft natuurlijk als taak ervoor te zorgen dat 
iedereen in Nederland van een goede gezondheidszorg gebruik kan 
maken, als het ware de basis voor iedere Nederlander. De loterijgel-
den, bijeengebracht door onze deelnemers, kunnen juist die ‘extra’s’ 
mogelijk maken, onderzoek dat nog in een beginfase zit, speciale 
faciliteiten of zorg. Dat doen wij natuurlijk heel graag. Ik hoop dat 
onze jaarlijkse bijdrage van 229.000 euro de komende jaren in 
stand blijft en het liefst natuurlijk groeit. We hebben in ieder geval 
onze samenwerking voor de komende vijf jaar verlengd. Want dat is 
de missie van de VriendenLoterij: een constante geldstroom op 
gang brengen voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Wereldwijd zeggen wetenschappers dat MS op te lossen 
is. Hopelijk krijgen zij gelijk, al heb ik begrepen dat daar nog wel zo’n 
25 jaar onderzoek voor nodig is”, legt Marieke uit.

Wolter vult aan: “Het is inderdaad zo dat de overheid te weinig 
ingrijpt, om ervoor te zorgen dat MS in de toekomst een te 
genezen ziekte zou moeten zijn. Er moet veel meer aandacht voor 
komen. Ziektes zoals aids en kanker zijn nu veel beheersbaarder 
dan vroeger. En dat is ook omdat de overheid daar heel veel geld 
voor uit heeft getrokken”.

“Dit zou voor MS ook moeten gebeuren. Dan zou er veel meer 
onderzoek gedaan kunnen worden naar het ontstaan van MS, 
waardoor MS uiteindelijk ook geschrapt zou kunnen worden van 
de lijst ‘nog niet te genezen chronische ziekten’”, geeft Wolter aan.

Welke deur wilt u, elk vanuit eigen perspectief, in 2015 dicht doen 
en welke deur wilt u in 2016 juist openen?

Marieke: “Ik blijf in het thema van de VriendenLoterij: ik wil de 
deur van ‘individualisme’ en ‘ieder voor zichzelf ’ graag dichtdoen, 
en de deur van ‘elkaar een steuntje in de rug’ graag openen”.

Wolter: “Ik ben niet van plan om deuren te sluiten. Datgene wat ik 
doe daar sta ik nog volledig achter. En wat betreft deuren openen 
zal ik blijven proberen om nog meer aandacht te genereren voor  
de stichtingen, waarvoor ik mij actief inspan”. 

wolter kroes     
    

Persoonlijk levensthema: Positief in het leven staan en 
altijd 100% je best doen.
Plek om te zijn: Bij mijn gezin en het maakt niet uit waar 
dat is.
Grote inspiratiebron: Ik heb vele grote inspiratiebronnen uit 
mijn vak. Er zijn zoveel grote artiesten die mij inspireren. 
Ware spreuk: Hoe meer mensen, hoe meer fans.
Ik sta voor: Eerlijk en oprecht zijn en 100% inzet om ergens 
een succes van te maken. 
Ik heb bewondering voor: Vrijwilligers die zich inzetten 
voor hun medemens. 
Lekkere geur: Blue de Chanel
Dierbare herinnering: Geboorte van mijn kinderen en mijn 
eerste uitverkochte grote concerten in de HMH en Ahoy.
Indringende muziek: Uit de film ‘In the Land of Blood and 
Honey’, het nummer ‘When the Heart Dies’. En ik vind Fado 
erg mooi en indrukwekkend.
Bijzonder aandenken: Mijn eerste gouden plaat
Favoriet kinderboek: Dik Trom
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VVD TWEEDE KAMERLID ANOUSHKA SCHUT-
WELKZIJN: “WE MOETEN MEER AANDACHT 
HEBBEN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID”.

PROF.DR. BERNARD UITDEHAAG EN PROF.DR. 
PHILIP SCHELTENS BUNDELEN DE KRACHTEN 
VOOR NEURODEGENERATIEVE AANDOENINGEN. 

PROF.DR. JOB COHEN EN MAARTJE VAN WEEGEN 
ONDERSTREPEN HET BELANG VAN DE VERBINDING 
TUSSEN ONDERZOEK EN PRAKTIJK VOOR MS.

PROF.DR. ALEXANDER RINNOOY KAN EN LIESBETH 
KOOIJ BESPREKEN DE IMPACT EN UITDAGING VAN 
DE DECENTRALISATIE OP MS-ZORG.

GASTHOOFDREDACTEUR DORINDA ROOS OVER 
BEVLOGENHEID BIJ HET WERKEN VOOR MENSEN 
MET MULTIPLE SCLEROSE.

Voor een abonnement gaat u naar vozmagazine.nl

- Strategie advisering – Interim management – Programma management – Business development – Marketing - 

De managers en consultants van de Oude Gracht Groep combineren 
moderne excellente dienstverlening met de zorg en aandacht van een 
bijna vergeten, ambachtelijk tijdperk. 

www.oudegrachtgroep.nl
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