
voor patiënten met multiple sclerose
Puzzel mee Ik bezocht drie jonge vrouwen 

met multiple sclerose die  
in Libelle vertelden wat de 
impact van deze ziekte op 
hun leven is. Ingeborg is zo’n 
brok optimisme, dat ik bij haar 
wegging met de gedachte: 

wat heb ik nog te zeuren over mijn eigen kwaal-
tjes? Reni werd gekozen tot Mis(s) Onbeperkt 
Nederland en zet zich in met alle energie die ze 
kan opbrengen om gelijke rechten en kansen 
te bepleiten voor mensen met een handicap en 
voor mensen met MS in het bijzonder. Iris, met 
haar zestien jaar de jongste, is de dochter die 
iedereen wel zou willen hebben, zo lief en vrolijk. 
Alle drie zijn ze ongeneeslijk ziek. Dat zie je niet 
altijd aan de buitenkant, wat vaak leidt tot onbe-
grip van mensen die niet weten wat MS is. Er is 
nog geen genezend medicijn. Onderzoek naar de 
oorzaak van MS en dus naar de oplossing biedt 
hoop en perspectief voor deze drie vrouwen en 
voor de andere 16.000 patiënten in Nederland. 
Mogen zij weer op u rekenen?

Wieke 

MS: EEN zIEktE vAN 
hEt cENtRALE zENuWStELSEL
Multiple sclerose is een chronische  
aandoening van het centrale zenuwstelsel 
(geen spierziekte) en brengt veel lichamelijke 
problemen en onzekerheden met zich mee. 
MS komt het meeste voor tussen de 20 en 45 
jaar, maar begint waarschijnlijk al op jongere 
leeftijd. Ook kinderen kunnen MS krijgen.
De ziekte wordt veroorzaakt door een soort 
kortsluiting in de zenuwbanen, waardoor litte-
kenvorming optreedt en normaal functioneren 
en bewegen ernstig wordt bemoeilijkt. De 
meestvoorkomende klachten zijn extreme ver-
moeidheid, slecht zien, uitval, zwakke spieren 
en geheugenstoornissen.
 
WAt DOEt MS RESEARch? 
Als we iets weten, kunnen we ook iets doen!
Helaas is er nog geen antwoord op deze  
zenuwslopende ziekte. Onderzoek geeft hoop 
en zicht op een betere toekomst, voor mensen 
met MS en voor hun omgeving. Als enige in 
Nederland maakt de Stichting MS Research 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Het op-
sporen van de oorzaken van MS en het ontwik-
kelen van effectieve behandelwijzen zijn de be-
langrijkste doelstellingen. www.msresearch.nl

Dit was de derde aflevering.  
Volgende week: Wieke praat met  
Prof. Dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog 
en epidemioloog.

Terwijl ik parkeer voor het huis van Iris de 

Jong (16) denk ik terug aan Reni de Boer, 

die in de vorige aflevering van de Puzzel- 

marathon zei: “Het is vooral voor kinderen zo 

naar. Zij weten niet wat het is om te feesten 

en laat naar bed te gaan. En andere kinde-

ren kunnen vaak zo hard zijn omdat er niets 

aan ze te zien is.” Hoe zal Iris eraan toe zijn?

“ Ik wilde mijn 
moeder knuffelen, 
maar het werd  
een klap. Ik kon 
niet reageren zoals 
ik wilde”

PuZZElmaRaTHon, week 3

Toen Iris zeven maanden was, kreeg ze  
een herseninfarct. Ook is ze licht spastisch 
en heeft ze last van epileptische aanvallen. 
Voor de definitieve diagnose had Iris veel 
klachten die op MS konden wijzen. Ze zag 
slecht en ze had het altijd koud. Samen 
met Iris en haar moeder Cora drink ik  
koffie in hun gezellige woonkamer.
Iris: “Vlak voordat de diagnose werd  
gesteld, stootte ik een stapel blikken om 
in een winkel, zoals je dat wel in films 
ziet. Kort daarna viel ik thuis van de trap, 
door een evenwichtsstoornis. Ik kon bijna 
niet meer praten, niet lopen, niet zelf 
eten, mijn moeder moest me met alles 
helpen. Uitgerekend op Moederdag sloeg 
ik mijn moeder. We lagen in bed, ik wilde 
haar knuffelen en toen werd het een klap. 
Ik kon alleen maar lachen, terwijl mijn 
moeder moest huilen. Maar ik kon niet 
reageren zoals ik wilde. Ik voelde me zo 
schuldig!”

Je was negen jaar toen de diagnose 
MS werd gesteld. Hoe reageerde jouw 
klas op de basisschool?
“Niemand begreep het, want je zag niets 
aan mij. Als je in een rolstoel komt, ja, dan 
wel. Maar toen ik die niet meer nodig had, 
vonden ze dat raar. Voordat ik ziek was, 

werd ik ook al gepest vanwege mijn epi-
lepsie en spastisch zijn. Ik heb moeite om 
mijn handen te gebruiken. Mijn ene hand 
is net een nijptang. Wel krijg ik hier in huis 
de moeilijkste potjes open!”
 
Kon je iets aan dat pestgedrag  
veranderen?
“Ik legde wel uit wat ik had, maar dat 
hielp voor een paar weken en dan ging het 
weer gewoon door. Ze kletsten over me 
en ik dacht van sommige meisjes dat ze 
vriendinnen waren, maar dat waren ze niet 

echt. En andere ouders vonden het eng om 
mij op bezoek te hebben. Toen ik naar de 
middelbare school ging, had ik niet veel 
zelfvertrouwen, maar nu gaat het veel be-
ter. Ik ben nog niet blijven zitten en ik vind 
talen het leukst, vooral Frans. Gelukkig 
heb ik nu wel vrienden en vriendinnen. In 
de tweede klas mocht ik bepaalde vakken 
laten vallen. Soms heb ik het eerste uur vrij 
of een middag. Zodat ik me kan concen-
treren op wat ik aankan en mijn rust kan 
pakken. Zo hebben we dat met de School-
inspectie afgesproken. Ik heb langer de tijd 
nodig om te leren dan andere kinderen en 
ik wil beslist mijn huiswerk af hebben.  
Ik moet het halve weekend al inleveren 
vanwege mijn zaterdagse prik.”
 
Zaterdagse prik?
Iris laat een lange injectienaald zien. “Mijn 
moeder spuit de medicijnen in mijn been, 
dat durf ik zelf niet. We doen dat in het 

weekend, anders zou ik moeten verzuimen 
op school. Ik kan na die prik pas halver-
wege de dag weer een beetje lopen en voel 
me altijd grieperig. Maar mijn grootste pro-
bleem is dat ik constant moe ben. Ik ben 
een paar keer naar het ziekenhuis geweest 
voor een prednisonkuur, toen ging het be-
ter. Nu krijg ik vitamine D. Dat helpt en we 
gaan met vakantie naar zonnige landen. 
Daar voel ik me altijd goed. Al is het daar 
40°C en loopt iedereen te puffen, ik vind 
het heerlijk! In de meivakantie vliegen we 
naar Lanzarote en mijn ouders hopen dat 
ik zo een buffertje opbouw. Daarna moet ik 
examens doen.”
 
Heb je wel tijd voor leuke dingen?
“Ik ga een keer per week naar streetdance. 
Maar als ik te moe ben, ga ik niet, want 
school gaat voor. Wat ik ook heel leuk vind, 
is werken met scraperfoil: met een pen-
netje krassen totdat er een mooie plaat 
tevoorschijn komt. Ik baal er wel eens van 
dat steeds alles wat ik leuk vind, geregeerd 
wordt door mijn MS. Mijn ouders moeten 
altijd rekening met me houden. Ik heb een 
topfamilie!”
Cora vult aan: “Iris zegt wel eens: ‘Sorry dat 
ik er ben...’ Maar wij zijn zo blij met haar! 
Met onze andere twee kinderen ook hoor, 
maar het is niet moeilijk om voor Iris te 
zorgen. Ze is altijd zo blij met alles. Ze ge-
niet van kleine dingen, even koffie drinken 
in de stad, van een bakje kibbeling. Werd 
er maar iets gevonden tegen die moeheid. 
Stoppen met de prikken is geen optie, dat 
durven we niet uit te proberen. Als we dáár 
toch eens van af zouden zijn!”
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Zo Doet u Mee Voor  
De weeKpriJZen
Los de puzzel op en noteer de letters uit 
de beige vakjes in de corresponderende 
vakjes (met letters) van de beige oplosbalk. 
zo ontstaat een woord. Met deze oplos-
sing dingt u mee naar de weekprijzen.

Zo Stuurt u De  
weeKoploSSing in
1. per bankafschrijving/internet- 
bankieren Noteer uw oplossing op  
een bankoverschrijvingsformulier of via 
internetbankieren bij het mededelingen-
veld en maak ten minste € 2,- over op 
rekening 46 66 885 (Let op: dit nummer 
is elke week anders!) ten name van  
Sanoma uitgevers B.v./Libelle puzzel-
actie, Bemmel. verstuur het formulier 
voor 24 juni 2010.

2. per kaart Stuur een kaart met de 
oplossing en uw adres vóór 24 juni 
2010 naar Libelle puzzelactie, postbus 
1003, 6660 BA Elst (Let op: dit post-
busnummer is elke week anders!). Op 
de kaart plakt u naast de € 0,44 porto-
kosten voor ten minste € 2,- extra aan 
postzegels.

Speel ooK Mee Voor  
De HoofDpriJS!
Om kans te maken op de Woon- 
cheque van De troubadour t.w.v. 
€ 10.000,- verzamelt u elke week,  
vier weken lang, de letters uit de vakjes 
met de cijfers. Die letters vormen aan 
het eind van de vier weken samen  
een zin. In de laatste aflevering van 
deze puzzelmarathon (Libelle nr. 23) 
leest u hoe u de oplossing kunt  
insturen. Dit is de tweede ronde.

Een numatic Henry Gold 
stofzuiger t.w.v. € 249,-

Met de 15.6-inch Aspire 5740 geniet 
u overal van comfortabel computer-
gebruik en amusement. Deze notebook 
is uitgerust met de nieuwste Intel® 
coretM i3 processor, supersnel DDR3-
geheugen en ondersteuning voor high-
definition audio en video. kortom: alles 
wat u nodig hebt om u te vermaken 
met games, videobewerking, muziek, 
foto’s en surfen op het web.  
voor meer informatie www.acer.nl.

De henry gold is een AutoSave  
stofzuiger, met twee standen, die  
automatisch in de energiezuinige 

modus opstart. Met een 12,5 m lang 
snoer, op een handig oprolsysteem, 

geeft henry gold je een werkbereik van 
16 meter. voor nog meer gebruiksge-

mak wordt er een Dustmop vloerwisser 
voor harde vloeren meegeleverd. 

 Voor meer informatie: www.numatic.nl.

In de zon of in de schaduw, in de 
tuin of op de camping. Op deze 
comfortabele relaxstoel zit u óveral 
prima. hij is voorzien van een mo-
dern clipsysteem met een traploos 
verstelbaar mechanisme. En hij is 
zeer compact in te klappen, dus  
je neemt hem makkelijk overal mee 
naartoe. Voor meer informatie:  
www.groupe-lafuma.com

Een zonnebril is een van de populairste modeaccessoires. Maar behalve 
dat hij heel leuk staat, is hij ook nog eens noodzakelijk voor de bescher-
ming tegen uv-stralen. Deze elegante Rodenstock-bril (modelnr. R3208B) 
met bijzondere pootjes is een musthave voor deze zomer!  
Voor meer informatie: www.rodenstock.nl

Een acer aspire 5740 
notebook t.w.v. € 599,-

Een lafuma Futura  
Clippe ocean relaxstoel 
t.w.v. € 150,-

Een Rodenstock dames-
zonnebril t.w.v. € 149,-

Een make-over voor uw huis? Bij 

De Troubadour vindt u alles op het 

gebied van interieur en inrichting, van 

modern tot klassiek en van rank tot 

robuust. Dit jaar bestaan ze vijftien jaar 

en dat viert De Troubadour graag met 

u. Speciaal voor het jubileum heeft  

De Troubadour de 15th Anniversary  

Collection ontwikkeld. Het inrichten 

van uw huis is gewoon een kwestie  

van kiezen. Puzzel mee en wie weet, 

wint u een compleet nieuw interieur 

naar keuze t.w.v. € 10.000,-.  
voor meer informatie: www.detroubadour.nl

Hoofd 
   Prijs

Speel vier weken mee en 
maak kans op de hoofdprijs: 
een wooncheque  
van De Troubadour  
t.w.v. € 10.000,-

1e
 t/m 2e

 prijs 8e
t/m 15e

 prijs

16e 
t/m  

27e
 prijs

3e
 t/m 7e

 prijs

Dit zijn De PRIJZEn Die u Deze week kunt winnen

De uitSlag!
De trekking wordt op woensdag 
7 juli 2010 om 14.00 uur verricht 
door notaris Mr. E.J.M. Mascini 
uit velsen-zuid op het adres van 
Sanoma uitgevers, capellalaan 
65, 2132 JL hoofddorp.  
De winnaars krijgen zo spoedig 
mogelijk bericht. Namen van  
de winnaars worden naar alle 
waarschijnlijkheid in Libelle nr. 40 
gepubliceerd. De vergunning voor 
dit kansspel is verleend door  
het ministerie van Justitie onder 
nummer c601/1067954 d.d.  
24 december 2009 t.b.v. Stichting 
MS Research. Over de uitslag 
kan niet worden getelefoneerd of 
gecorrespondeerd.
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