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Voorwoord werkstuk Eva en Danytsia 
 
 
 

 
 
 
 
Ik heb voor het onderwerp Multiple Sclerose (MS) gekozen, omdat je er veel van kunt 
leren. Ik kom veel bij Eva thuis. Haar moeder heeft MS. Het gaat er bij haar thuis soms 
anders aan toe als bij mij b.v. niet boven spelen, omdat haar moeder op bed ligt en er is 
vaak gezinshulp. Ik wil er daarom meer over weten. Je kunt zwaar MS hebben, maar er 
zijn ook lichtere vormen. MS is geen besmettelijke ziekte. 
                                                 Danytsja 
 
Ik heb het onderwerp gekozen, omdat je er veel van kunt leren. Mijn moeder heeft MS. 
Ik vind dat de kinderen in de klas ook moeten weten wat het eigenlijk is. Ik weet niet 
beter of mijn moeder is ziek, want ze werd ziek toen ik 3 jaar was. Ik wil zelf ook meer 
van de ziekte MS te weten komen. Ik zie ook vaak andere mensen met MS en ze zijn 
allemaal anders, b.v. sommige kunnen nog lopen en andere lopen met krukken of zitten 
in een rolstoel. 
 
                                                 Eva 
 
 
Wij hopen dat jullie er veel van leren! 
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Hoofdstuk 1; Wat is Multiple Sclerose? 
 
Multiple sclerose is een ziekte, de afkorting van multiple sclerose is MS.  
Multiple betekent veelvuldig en sclerose betekent verhardingen.  
 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel en niet zoals soms wordt gezegd een 
spierziekte. Het is een chronische ziekte. Het is dus een ziekte die niet meer over gaat, 
omdat er nog geen genezende medicijnen voor MS zijn.  
 
MS treft voornamelijk jonge mensen, die mensen zijn meestal tussen de 20 en de 40 
jaar. Ongeveer 16.000 mensen hebben MS, de meeste daarvan zijn vrouwen. MS is een 
ziekte waarvan je niet kunt voor spellen hoe die verloopt. Er zijn patiënten die enkele 
keren problemen hebben gehad met hun gezichtvermogen, hiervan zijn hersteld en 
daarna hebben ze nauwelijks of helemaal geen last meer van de ziekte. Hier tegenover 
staat dat er ook patiënten zijn, die binnen enkele jaren invalide kunnen worden.  
 
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit: hersenen en het ruggenmerg. De hersenen 
ontvangen allerlei signalen vanuit je lichaam. Ze reageren daarop en geven opdrachten 
aan het lichaam. Via het ruggenmerg worden die opdrachten gestuurd b.v. naar de 
armen en de benen.  
Om de zenuwen zit een beschermlaagje dit noem je myeline. Dit myeline zorgt ervoor 
dat de zenuwen goed hun werk kunnen doen. Alle signalen worden dan goed 
doorgegeven naar de hersenen en weer terug. Bij mensen met MS is het myeline 
onherstelbaar beschadigd. Het myeline is verhard en daardoor eraf geklapt. Hierdoor 
kunnen seintjes in het centrale zenuwstelsel niet meer of slecht worden doorgeven. De 
plaats van de beschadiging bepaalt, wat iemand met MS nog wel en niet meer kan. 
 
De beschadigingen en littekens worden veroorzaakt door ontstekingen, maar we weten 
nog niet waar deze ontstaan. Waarschijnlijk speelt het immuunsysteem (afweersysteem) 
hier een belangrijke rol in. Het immuunsysteem bestaat o.a. uit: witte bloedcellen en 
eiwitten. Die zijn ervoor om de bacterie en virussen te verwijderen. Dus het 
immuunsysteem verdedigt het lichaam tegen infecties en ziekte. Bij MS denken we dat 
het immuunsysteem zich vergist en onderdelen van het eigen lichaam aanvalt en 
afbreekt. Bij MS is dan de myeline het doelwit.  
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Hoofdstuk 2;   Welke soorten multiple sclerose zijn er? 
 
Er zijn vier verschillende soorten MS: 
 
1. Milde beloopsvorm 
2. Relapsing-Remitting beloopsvorm ( aanval en herstel) 
3. Secundair Progressief  
4. Primair Progressief  
  
 
 
 
 
1. Deze Milde beloopsvorm komt 
ongeveer bij 10 % van alle mensen 
met MS voor. Milde beloopsvorm wil 
zeggen, dat er een of twee 
aanvallen zijn en dan vaak pas na 
tien of vijftien jaar weer en soms helemaal niet meer.  
 
2. De Relapsing-Remitting beloopsvorm verloopt met aanvallen en herstel periode. Dat 
wil zeggen dat er tussen de aanvallen rustige periode zitten, waarin het lichaam 
grotendeels weer herstelt van de aanval. Deze rustige periode kunnen verschillen van 
enkelen maanden tot enkelen jaren. Aan deze beloopsvorm lijden ca. 40 % van alle 
mensen met MS.  
 
3. Bij de Secundair Progressieve beloopsvorm komen steeds minder aanvallen voor die 
herstellen. De progressie van de ziekte neemt steeds meer toe. Ook aan deze 
beloopsvorm lijden ongeveer 40 % van alle mensen met MS.  
 
4. De Primair Progressieve beloopsvorm is de ziekte, die bij de meeste mensen bekend 
zijn. Deze mensen kunnen sneller invalide worden en hebben sneller hulpmiddelen 
nodig. Ongeveer 10% van alle mensen met MS hebben deze beloopsvorm. 
 
De aanvallen noem je shubs (spreek je uit als sjoeps). In een hele korte tijd b.v. 48 uur 
krijg je last van allerlei verschijnselen. Lichamelijk ga je in een heel snel achteruit, je 
kunt in eens nog maar nauwelijks lopen. 
 
Je kunt heel vaak niets of nauwelijks wat zien aan mensen die MS hebben. Veel 
mensen denken daarom dat je snel niets meer kan en dat je dan altijd invalide wordt, dit 
hoeft dus niet. Mensen, die in een rolstoel zitten of met een rollator lopen vallen nu 
eenmaal wat meer op. 
 
MS is geen typische erfelijke ziekte, al kennen we bij MS wel een kleine erfelijke factor. 
Dat wil zeggen dat kinderen van mensen met MS een klein risico lopen dat zich bij hen 
op de latere leeftijd ook MS zal gaan ontwikkelen.  
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Hoofdstuk 3; Klachten  
 
De klachten die iemand heeft met MS, kan per persoon heel erg verschillen. Niet 
iedereen is gelijk. De dingen die aangeven, dat er een probleem is in het lichaam, noem 
je symptonen. Soms zie je helemaal niets aan de buitenkant en soms is het duidelijk dat 
iemand iets heeft. De symptomen van MS kunnen, als bij toverslag, verschijnen en 
verdwijnen. Iemand met MS kan één, maar ook meerdere symptomen hebben. 
 
Mogelijke klachten zijn:  
- moeheid 
- oogklachten  
- stuurloosheid  
- verminderde controle over de blaas  
- gevoelsstoornissen  
- stemmingswisseling  
 
1. Moeheid  
Het kan zijn, dat er een heel zwaar gevoel is in de benen, waardoor het lopen heel 
vermoeiend is. Mensen kunnen van even naar de w.c. gaan al dood moe zijn. Het weer 
kan meespelen, maar vaak is niet duidelijk waar die afmattende vermoeidheid vandaan 
komt. 
Probeer eens te lopen met grote laarzen aan, die ook nog gevuld zijn met zand. 
 
2. Oogklachten  
Door een ontsteking aan de oogzenuw kan het zien van een oog of van beide ogen 
achteruit gaan. 
 
3. Stuurloosheid  
Het is dan moeilijk om b.v fijne bewegingen uit te voeren of er zijn moeilijkheden met 
lopen of praten. Mensen die hier last van hebben, kunnen ook niet recht lopen. Ze 
noemen zo'n loopje een dronkemansloop.  
Probeer maar eens met dikke wollen handschoenen een blaadje papier in de printer te 
stoppen.  
 
4. Verminderde controle over de blaas  
Sommigen mensen kunnen hun urine niet ophouden, anderen kunnen juist moeilijk 
plassen. Je kunt ook last hebben van allebei de klachten dus soms niet kunnen plassen 
en soms te laat zijn op het toilet. 
 
5. Gevoelsstoornissen  
Doof gevoel of juist prikkelingen in delen van het lichaam. Je kan pijnaanvallen krijgen 
b.v als iemand je aanraakt kan het als pijn aanvoelen in plaats van fijn. De huid kan ook 
zomaar gaan tintelen. Je kunt ook een soort strakke bandgevoel krijgen b.v. alsof ze een 
strakke band om iets heen zit. Het gevoel van temperatuur kan weg zijn, je kan je dan 
snel verbranden aan heet water.  
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6. Stemmingswisselingen  
Je kunt je het ene moment blij voelen en het volgende moment heel verdrietig. Je kunt 
ook last hebben van concentratiestoornissen. Je vergeet dan snel dingen of je kunt niet 
meer twee dingen tegelijk doen. Men kan depressief worden of vergeetachtig of juist 
heel prikkelbaar. 
 
Het is voor mensen heel eng om niet te weten wat hen te wachten staat en wanneer. Als 
je klachten begint te krijgen kan dat betekenen, dat je een aanval (schub) hebt.  
 
Er zijn twee soorten aanvallen  
1. aanvallen die langzaam opbouwen.  
2. aanvallen die van het ene op het andere moment komen. 
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Hoofdstuk 4; Behandeling 
 
Hoe kan MS behandeld worden? 
 
Eerst moet ik zeggen dat er geen geneesmiddelen voor MS bestaan. Er zijn dus geen 
middelen waardoor de MS verdwijnt. Er zijn wel verschillende medicijnen: 
 

1. aanvalsstoppende medicijnen 
Deze zorgen er voor dat de aanval eerder stopt. Meestal krijg je dan een infuus met 
Methylprednisolon.   
2. remmende medicijnen 
Sinds 1996 zijn er medicijnen, die niet genezen maar die de ziekte gunstig kunnen 
beïnvloeden. Het aantal aanvallen wordt minder en de aanvallen zijn minder erg. 
Meestal is dit een Interferon-beta die je bij jezelf moet spuiten. 
3. symptoommedicatie 
Dit zijn medicijnen waardoor bepaalde klachten minder worden of verdwijnen. Er zijn 
medicijnen tegen de pijn, dat de blaas beter functioneert, tegen vermoeidheid enz.  

 
Er zijn verschillende therapieën, die er voor zorgen dat je zo goed mogelijk functioneert 
in het dagelijks leven. De bekendste zijn: 
 

1. fysiotherapie 
De bewegingen van de armen en benen verslechteren vaak doordat de kracht 
minder wordt of door evenwichtsproblemen. De fysiotherapeut kan door oefeningen 
proberen de kracht zo goed mogelijk te houden.  

                                                                                 
2. ergotherapie 
Als iemand problemen heeft om gewone dagelijkse dingen te doen, dan kan de 
ergotherapeut kijken hoe de gewone dingen dan wel gedaan kunnen worden. Soms 
is dat door de dingen anders te doen b.v. op een andere manier opstaan uit een 
stoel en soms is dat door hulpmiddelen te gebruiken b.v. een speciaal bestek voor 
het eten. 
 

Er zijn ook een aantal leefregels die mensen met MS het beste kunnen naleven om zich 
over het algemeen goed te voelen.  
 

1. Het is belangrijk dat ze goed rusten, misschien moeten ze in de ’s middags ook 
gaan slapen. 

 
2. Er zijn ook mensen die zich goed moeten beschermen tegen de kou en andere 

mensen (de meeste) weer tegen de warmte 
 

3. Luisteren naar hun eigen lichaam.  
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Hoofdstuk 5; Hulpmiddelen 
 
Er zijn veel verschillende hulpmiddelen. Sommige mensen met MS hebben niets nodig 
en andere hebben juist veel hulpmiddelen nodig.  
Er zijn verschillende groepen: 
 

1. gezichts- en gehoorhulpmiddelen: 
Dit zijn hulpmiddelen voor je ogen en oren, zoals een bril en gehoorapparaat. 
Sommige mensen met MS zien dubbel, dan kunnen ze een ooglapje voor doen. 
 

2. mobiliteitshulpmiddelen: 
Dit zijn hulpmiddelen voor het lopen zoals krukken, rollator, rolstoel en 
scootmobiel. Vaak heb je meer hulpmiddelen tegelijk nodig b.v. een rollator voor 
in huis en een scootmobiel voor buiten huis, als je wat verder weg moet. 
 

3. spalken en beugels 
Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat je arm, rug of been wat steviger zijn. 
 

4. hulpmiddelen voor in huis. 
Er zijn veel verschillende hulpmiddelen voor in huis b.v. een traplift of kolomlift, 
hoog/laagbed, een sta-opstoel (luie stoel) en een trippelstoel. Dit laatste is een 
soort bureaustoel waardoor je gemakkelijk aan de aanrecht kan werken of aan 
een bureau. Een alarm om iemand te waarschuwen als er iets gebeurd is of een 
speciale deuropener hoort hier ook bij.       
                                                                                                                          

5. verzorgingshulpmiddelen 
Dit zijn hulpmiddelen, die gebruikt worden bij de verzorging van iemand. Een tillift, 
douchestoel, incontinentiemateriaal (luiers) en katheters (rietjes om door te 
plassen) zijn hiervan voorbeelden.     
 

6. hulpmiddelen voor de communicatie 
Er zijn een aantal mensen met MS, die spraakproblemen hebben. Ze kunnen een 
speciale spraakcomputer nodig hebben. Als je veel last hebt van je handen en je 
kunt niet meer schrijven, dan kan je met speciale hulpmiddelen toch de computer 
gebruiken om te schrijven. Er zijn ook kleine hulpmiddelen als je moeilijk kunt 
schrijven b.v. een ringpen. Deze pen kun je gemakkelijker vasthouden. 
 

7. levend hulpmiddel 
Een hulphond is een levend hulpmiddel. De hond kan je helpen met een heleboel 
dingen b.v. door iets op te rapen, je helpen met aan/uitkleden, iets dragen etc. 
 

 
Op de volgende bladzijde zie je wat plaatjes van enkele hulpmiddelen. 
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    hulphond Obbe helpt met de jas uitdoen 
 

 verschillende loopmiddelen rollator 
 

katheter  
 

 ringpen               traplift 
 

    sta-opstoel 
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Hoofdstuk  6;      Bij Eva thuis    
    
 

Danytsja komt vaak bij Eva voor te spelen en soms te slapen. Zij weet dus ook wel een 
beetje hoe het bij Eva thuis gaat. Een aantal dingen zien er wat anders uit, zoals de 
toiletten. In het interview hieronder kunnen jullie lezen wat anders is bij Eva thuis en 
over de MS van haar moeder. 

 
Hoe lang heeft u MS? 
Ik ben sinds augustus 1997 ziek. Ik was toen 35 jaar. 

 
Hoe is het begonnen en wist de dokter meteen wat het was? 
Het begon met een verdoofde plek op mijn bovenbeen. Dit werd steeds groter en ik 
begon slechter te lopen. De dokter dacht eerst dat het een beklemde huidzenuw was.  
Het ging heel snel achteruit. Ik moest al snel met krukken lopen. De neuroloog begon 
met allerlei onderzoeken, maar omdat het heel snel slechter ging, stuurde hij mij naar 
het academisch ziekenhuis in Utrecht. In december ben ik daar opgenomen en daar ik 
kreeg te horen dat ik waarschijnlijk MS had. 
Ik weet inmiddels dat ik tot de groep primair progressieve hoor. 

 
Welke klachten heeft u nu? 
-Vermoeidheid 
-sinds 2000 kan ik helemaal niet meer lopen, daardoor heb ik o.a. een slechte     
doorbloeding van mijn benen en daardoor heb ik last van wintertenen 
-ik  heb last van mijn blaas, soms kan ik niet plassen en soms kan ik mijn plas niet 
ophouden 
-ik heb soms moeite met concentratie, dingen onthouden en op woorden komen. Ik kan 
niet meer veel dingen tegelijk doen 
-mijn handen doen het soms niet meer goed, ik laat b.v. snel wat uit mijn handen vallen 
-pijnklachten 
 
Gebruikt u veel medicijnen? 
Ik gebruik veel medicijnen, ongeveer 20 stuks. Ik heb veel medicijnen voor mijn blaas 
b.v. om de urine zuurder te maken. Ik heb ook medicijnen voor de pijn. Ik gebruik 
bloedverdunners, omdat ik ook trombosearm heb gekregen tijdens een kuur voor de 
MS. Dit is een bloedprop, die de aders afsluit. Dit is heel gevaarlijk, want dan kan de 
prop doorschieten naar het hart, de longen of de hersenen. Ik moet ook af en toe naar 
het ziekenhuis voor een kuur. Ik rook af en toe marihuana tegen de pijn. 
 
Welke therapie heeft u? 
Ik heb 3x per week fysiotherapie. Ik fiets daar op een hometrainer vanaf de rolstoel en 
we doen oefeningen voor de handen en armen. 
Ik heb ook ergotherapie als een nieuw hulpmiddel uitgezocht moet worden of als ik iets 
niet meer goed kan om te kijken af dat het op een andere manier wel gemakkelijker kan. 
Verder praat ik af en toe met een maatschappelijk werkster over het ziek zijn. 
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Wat voor een aanpassingen heeft u in huis? 
Sinds 1999 is ons hele huis aangepast. De deuren zijn breder gemaakt, in de keuken 
zijn geen kastjes onder het aanrecht, beugels in de badkamer en op het toilet, er zijn 
nergens geen drempels, en er is een echte kolomlift. Ik kan met de lift naar mijn 
slaapkamer en naar de zolder. Ik kan dus overal komen. 
Sinds 2004, nadat ik de trombosearm heb gehad, hebben we ook hoog/laagtoiletten met 
sproei/föhninstallatie. Je kunt m.b.v. een liftje op het toilet gemakkelijk komen staan.  
De lift en de toiletten zijn de meest opvallende aanpassingen 
 
Waarvoor dienen alle aanpassingen? 
De aanpassingen zijn zo gemaakt dat ik door het hele huis kan. Ik vind het belangrijk dat 
ik naar de kinderen kan, nu en ook toen ze klein waren. Ik kan ook in de keuken wat 
doen, zoals koken. De toiletten zijn nu zo gemaakt, dat ik gemakkelijk kan opstaan en 
dat mijn billen schoon en droog zijn na een grote boodschap. Ik zou anders te veel op 
mijn armen moeten steunen met opstaan. 
   
Welke hulpmiddelen heeft u? 
Ik heb een sta-opstoel (luie stoel), doucherolstoel, een gewone rolstoel, een elektrische 
werkstoel (voor binnen) en een elektrische buitenrolstoel. Ik heb een hoog/laag bed. Ik 
heb katheters, een soort rietjes voor het plassen.  
Ik heb beugels en speciale schoenen, zodat ik steun heb als ik even sta om over te 
gaan naar een ander hulpmiddel b.v. van mijn rolstoel naar mijn luie stoel. Ik heb verder 
ook braces voor om mijn polsen voor steun, maar die heb ik niet altijd nodig. 
Mijn hond is ook een hulpmiddel. 
 
Wat doet uw hond vooral? 
Mijn hond kan veel dingen. Hij raapt veel spullen op, zelfs een paperclip en geld. Hij kan 
mijn beenspalken en schoenen losmaken, zodat ik mijn schoenen uit kan doen. Hij helpt 
met mijn jas uitdoen. Hij kan knoppen bedienen b.v. voor de lift en het licht. Hij haalt de 
was uit de wasmachine en droger. Hij kan een gordijn dichtdoen. Hij pakt de telefoon en 
de afstandbediening. Hij kan een deur open en dicht doen. Hij kan het knopje van de 
automatische zekering van mijn rolstoel aanzetten.  
Eigenlijk doet hij te veel om op te noemen. Ik zou een aantal dingen nog wel zelf 
kunnen, maar alles wat de hond doet, hoef ik niet te doen en daarmee spaar ik energie 
voor andere dingen. De hond is ook een maatje en afleiding. Hij gaat ook eigenlijk 
overal mee naar toe.  
Nu moet je niet denken, dat het een wonderdier is, want het moet wel zo zijn dat de 
hond het kan b.v. mijn schoenen hebben ritsen met een heel klein touwtje en aan de 
telefoon zit een klein speelgoedbeestje die de hond gemakkelijk kan pakken. 
 
Welke hulp heeft u? 
Ik heb door de week iedere dag gezinshulp, zij helpen met douchen, het huis 
schoonmaken, maar ook met ’s middags in en uit bed helpen. In het weekend helpen 
mijn man mij. Mijn kinderen moeten ook helpen b.v. ’s avonds mijn steunkousen uitdoen. 
Ik denk dat mijn kinderen niet zoveel meer moeten helpen, dan wanneer ik niet ziek was 
geworden, maar dat ze wel andere dingen moeten doen zoals helpen met aankleden. 
Ik heb natuurlijk ook veel hulp van mijn hond. 
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Hoe ziet u dag er nu uit? 
Ik sta ’s morgens op en eet dan met mijn gezin beneden. Ik ga daarna naar boven om te 
douchen, de gezinshulp is er dan om te helpen. Als ik klaar ben dan gaat de hulp weer 
weg. Wat ik ga doen ligt er een beetje aan, maar meestal lees ik eerst de krant, ga de 
hond uitlaten, soms ga ik computeren, eten voorbereiden of komt er iemand. Ik ga ook 
3x per week naar therapie en dat is soms ’s morgens en soms ’s middags. De middagen 
zijn altijd gevuld met therapie, slapen en de hond uitlaten. Ik moet ’s middags wel 
slapen, anders heb ik geen energie meer voor de avond. 
De gezinshulp is er elke middag. De dag is voor mij best gepland. Ik kan eigenlijk niets 
afspreken voor de middag. Is er iets te doen b.v. een uitje, dan moet ik daar van tevoren 
goed rekening mee houden door langer te slapen en dan weet ik dat ik op de dagen 
daarna ook nog meer moet rusten.  
Mijn gezin moet ook rekening houden met mijn rusten. Je kunt eigenlijk ook nooit iets 
onverwachts doen. 
 
Gaat u nog wel eens weg?     
Ja hoor, ik ga een keer in de 14 dagen naar een beweeg/praatgroep voor mensen met 
MS. Ik ga wel eens naar de stad, maar ik heb ook uitjes. Er is een stichting, die hele 
leuke dingen organiseren voor kinderen, die in hun gezin iemand hebben met een 
handicap/ziekte of iemand die overleden is. Kijk maar eens op www.funcare4kids.org  
Dat is dikwijls wat verder weg, als de kinderen dan bezig zijn gaan wij dan naar de stad 
of laatst hebben we een dagje rondgezworven op het park de Hoge Veluwe. 
Wij gaan ook gewoon op vakantie. Wij moeten wel altijd zoeken naar een huisje/hotel 
met aanpassingen. We hebben een grote bus, zodat we ook veel hulpmiddelen 
gemakkelijk kunnen meenemen. 
Je moet wel altijd rekening houden wat ik nodig heb. 
                                                                                                                                  
Wat vindt u het moeilijkste van MS hebben? 
Ik vind het moeilijkste, dat je alles moet plannen. Je moet er altijd rekening mee houden. 
Wil je ergens naar toe b.v. voor een verjaardagsfeestje van een kind, dan moet je eerst 
uitzoeken of het rolstoeltoegankelijk is en of er invalidentoiletten zijn.  
Ik vind het ook heel moeilijk, dat niet alleen ikzelf MS heb, maar eigenlijk je hele gezin. 
Het gezin moet er ook rekening mee houden.  
Eva: Als iemand bij mij komt spelen dan moeten we eerst even beneden spelen een 
spelletje b.v. en dan ongeveer tot 4uur en dan mogen we pas boven spelen, omdat dan 
pas mijn moeder uit bed gaat. Mijn moeder moet naar bed omdat anders mijn moeder 
dan bijna geen energie meer heeft en dat is niet zo goed. 
 
Kent u andere mensen met MS en praat u daar dan mee? 
Ik ken wel een aantal mensen met MS. Een keer per 14 dagen ga ik naar een 
beweeg/praatgroep. We praten daar eerst een uur en dat gaat over het hebben van MS, 
wat je meemaakt, hulpmiddelen, klachten etc. Daarna gaan we nog een uur “sporten”. 
We doen meestal 20 min. Oefeningen, dan 10 min. ontspanning en dan nog een spel 
b.v. basketbal. Er zijn mensen, die lopen zonder hulpmiddelen, maar ook die net als ik in 
een rolstoel zitten. Ik kom ook in het ziekenhuis mensen tegen, die MS hebben en 
waarmee je een praatje maak. 
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Zijn er nog wel leuke dingen? 
Ja, er zijn nog heel veel leuke dingen. Ik baal natuurlijk wel eens, omdat je soms meer 
wilt, als wat je kan. Ik vind dat ik nog een heel leuk leven heb. Vakanties, funcare4kids, 
een goed boek lezen, t.v.kijken, demonstraties geven met de hond, ik ga ieder jaar naar 
de basisscholen om een spel te spelen over hoe het is om een handicap of ziekte te 
hebben, dit zijn dingen die ik allemaal erg leuk vind. 
Het klinkt misschien raar, maar ik ben blij dat je bij mij kunt zien, dat er met mij iets aan 
de hand is. Het lijkt mij veel moeilijker, als de MS onzichtbaar is en dat je steeds moet 
uitleggen, dat je MS hebt en dat je daardoor bepaalde dingen niet kunt. 
Ik heb verder als motto:  
Kijk naar wat je wel kunt en niet naar wat je niet (meer) kunt! 

 

 Obbe bedient een lichtknop 

Eva: 
Het is bij mij thuis anders, dan bij andere kinderen. Het is niet leuk, dat mijn moeder MS 
heeft. Ik weet niet meer dat mijn moeder nog niet ziek was, dat vind ik jammer. 
Ik vind het vooral niet leuk, als mama in het ziekenhuis ligt. Ik was erg geschrokken, 
toen mijn moeder een trombosearm had. Mijn moeder was toen met de ziekenwagen 
met zwaailicht en sirene naar een ander ziekenhuis gebracht. Ik ben nu bang, dat ze het 
nog eens krijgt. Bij ons is iedere dag gezinshulp. Ik vind het wel fijn, dat er altijd iemand 
is. Ik vind het niet fijn, als er steeds iemand anders komt. Ze verplaatsen soms ook wel 
spullen en dan kan ik het niet meer vinden. Ik vind het ook wel eens moeilijk, dat ik net 
moet helpen als ik iets leuks aan het doen ben. 
Soms zijn er ook wel leuke dingen, zoals de fundagen van funcare4kids. Ik heb ook 
zangeres Hind ontmoet op een dag van hulphond Nederland. We hebben een hulphond 
en dat vind ik ook heel leuk. Wij zouden anders geen hond hebben. We mogen in een 
pretpark meestal achterom rijden. We zijn dan snel aan de beurt. Vroeger zijn mama en 
ik naar een concert geweest. De kaarten waren uitverkocht, maar er waren nog wel 
rolstoelplaatsen, dus wij konden nog wel naar de voorstelling. Soms heeft het dus wel 
een voordeel, dat mama in een rolstoel zit. 
Toch zou ik liever hebben, dat mijn moeder niet ziek is.                                                                        
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Nawoord 
 
Ik vond het leuk om aan het werkstuk te werken. Ik heb 
er veel van geleerd. Ik weet nu ook waarom het bij Eva 
thuis soms anders aan toe gaat dan bij mij thuis. Het 
samen werken met Eva ging heel goed en we hebben 
ook wel veel lol gehad onder het schrijven, typen enz. Ik 
had veel informatie daarmee heb ik lange hoofdstukken 
kunnen maken en leuke plaatje kunnen vinden. Ik wil 
graag vaker samen werken met Eva, lekker veel lol 
hebben !!! He Eva !?. 
 
                                                    Danytsja 
 
 
 

Ik vond het heel leuk om het te doen. Ik heb ook nog meer over 
MS geleerd. Ik vond het heel interessant. Het samen werken met 
Danytsja ging ook heel goed en het was super gezellig onder het 
schrijven typen enz . Het was wel moeilijk voor mij, omdat ik 
telkens aan mijn moeder moest denken. Wij hebben nu thuis veel 
boeken over MS. Wij hadden al wel veel over MS, maar we 
hadden maar één stripboek “Multiple Sores”. Nu hebben we veel 
meer boeken speciaal voor kinderen. Ik ga nu wel vaker op de 
sites voor kinderen kijken over MS. Ik wil graag vaker samen 
werken met Danytsja, lekker veel lol hebben !!! He Danytsja !?  

 
                                                 Eva  
 
 
 
 
 

MS = altijd knokkken! 
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