
 “Het is juni 2016. Gisteren hebben we 
de bruiloft van vrienden gevierd en 
heb ik gelachen, gedanst, genoten. Als 

we ’s avonds weer thuis zijn, voel ik me niet 
zo lekker. Misschien toch te veel gedronken of 
te hard gedanst. Ik ga naar bed, maar als ik de 
volgende ochtend wakker word, is het gevoel er 
nog steeds: alsof de rechterkant van mijn lichaam 
op een spijkerbed ligt. Mijn voet, arm, been en 
buik tintelen. Een tinteling die overgaat in een 
brandend gevoel. Ik vind het vreemd, maar heb 
geen tijd om erbij stil te staan. Nog even een paar 
dagen volhouden, dan heb ik een week vrij en 
kan ik uitrusten. Maar zover komt het niet.
Ik ben moeder van drie kinderen, Julia (13), 
Vincent (12) en Laura (9), en al dertien jaar 
getrouwd met Jody. Ik werk tweeëndertig uur 
per week als coördinerend wijkverpleegkundige 
voor team Schagen. Mijn moeder was ook 
wijkverpleegkundige en hoewel ik me had 
voorgenomen om nooit voor dat vak te kiezen 
omdat zij altijd zo hard moest werken, ben ik 
toch in haar voetsporen getreden. Dit is een vak 
dat in je karakter zit. Ik wil helpen, verbeteren, 
vernieuwen, meedenken. Naast mijn werk volg 
ik een hbo-studie verpleegkunde - een nieuwe eis 

van de overheid om het werk dat ik al jaren doe 
te mogen blijven doen. Ik ben moe en vind het 
zwaar, maar houd mezelf voor: het is twee jaar op 
je tanden bijten, daarna wordt het makkelijker.”

Ambulance
“De maandag na het bruiloftsfeest voelt mijn 
rechtervoet aan alsof ik op watten loop. Ook moet 
ik er goed bij nadenken - hoe doe je dat eigenlijk 
ook weer, lopen? Dingen die normaal gesproken 
vanzelf gaan, voelen nu niet vertrouwd. Als ik 
woensdag bij mijn fysiotherapeut kom voor mijn 
nekklachten, heb ik ijskoude voeten, tintelt 
de rechterkant van mijn lijf en heb ik pijn in 
mijn linkeroog. Ik vraag of mijn fysiotherapeut 
een paar testjes wil uitvoeren. Het welbekende 
hamertje waarmee je op de knie of voet klopt. 
De linkerkant reageert, maar rechts gebeurt er 
niets. ‘Het lijkt me verstandig als je even naar 
je huisarts gaat,’ zegt mijn fysio. Ik maak een 
afspraak voor de volgende ochtend. 
Ik merk dat de kracht in mijn benen ook afneemt. 
De tintelingen breiden zich uit. Ik googel mijn 
symptomen: een TIA, vitamine B-tekort of MS. 
Dat laatste vlak ik direct uit. De mensen met 
multiple sclerose die ik als wijkverpleegkundige 
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Judith kreeg twee jaar geleden de diagnose MS

‘IK HOEF NIET ZOVEEL MEER VAN MEZELF.

Judith (40) - moeder van drie kinderen, wijkverpleegkundige en hbo-student - kreeg in juni 2016 de diagnose 
multiple sclerose. Ineens was ze geen zorgverlener meer, maar zelf chronisch ziek. Noodgedwongen, en vaak 
met pijn en moeite, moest ze haar hele leven opnieuw inrichten en vormgeven. Ze schreef een boek over haar 

Het verhaal achter het boek

IK KAN VAN KLEINE DINGEN GENIETEN’
gevoelens en ervaringen: Spijkers in mijn huid.
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ken, zijn vaak veeleisend, soms ook best 
depressief en eerlijk gezegd begrijp ik ze vaak 
niet. Bovendien: MS is ongeneeslijk. 
De volgende ochtend sta ik in de wachtkamer 
van de huisarts als ik door mijn benen zak. Ik 
kan niet meer overeind komen. Mijn moeder, die 
met me meegegaan is, dringt erop aan dat er een 
ambulance geregeld wordt. De ambulancebroeder 
vraagt of ik al eerder klachten heb gehad. Ja, een 
maand eerder zakte ik ook al door mijn benen. Ik 
voelde mijn tenen al een week niet meer. En ik 
had het steeds koud. In het ziekenhuis word ik na 
onderzoeken op de eerste hulp doorgestuurd naar 
de afdeling neurologie. Ik heb het gevoel dat ik in 
een nare droom terecht ben gekomen.”

Ze vragen me of ik weleens last van mijn oog 
heb gehad. Ik denk diep na en ik vertel over 
mijn oog dat twee jaar geleden zo enorm 
pijnlijk was. De artsen konden toen niks vinden 
en ik kreeg neptranen mee. De steken achter 
mijn oog kwamen zo nu en dan weer terug. 
Vooral links. Het woord MS wordt voorzichtig 
uitgesproken. Ik zeg huilend tegen mijn moeder 
dat het geen MS kan zijn, omdat ik enkele 
patiënten met MS heb. Die mensen vind ik 
niet leuk en ik begrijp hun karakter niet. 
(Fragment uit Spijkers in mijn huid)

“Na de MRI-scan lig ik urenlang alleen in het 
ziekenhuisbed in afwachting van de uitslag. 
Jody is inmiddels naar huis gegaan, toen ik 
ging slapen. Alleen kan ik de slaap niet vatten. 
Het is middernacht als een arts-assistent me 
komt vertellen dat ik MS heb en prednison zal 
krijgen. Er zijn op twee plekken, zowel in mijn 
ruggenmerg als in mijn hersenen, ontstekingen 
te zien. Mijn maag draait zich om. Ik kan niet 
bevatten wat ze zegt. Ze heeft vast de verkeerde 

voor zich. MS en ik gaan niet samen! Wat me 
vooral aanvliegt, is het definitieve: ik zal er nooit 
meer van afkomen. Ik voel heel sterk: doe mij 
alsjeblieft iets anders. Ik wil heel erg ziek zijn, ik 
wil ervoor vechten en daarna is het klaar en kan 
ik verder met mijn leven. Maar dat gaat niet met 
MS, je hebt het, je houdt het en je kunt er niet 
tegen vechten.” 

Ik stuur via WhatsApp een bericht naar mijn 
broer en schoonzus met de vraag of ze naar 
me toe kunnen komen. Binnen een uur staan 
zij voor het gebouw. Ik sta hen buiten op te 
wachten en zodra ik de auto zie aankomen, 
heb ik de drang om bij hen in te stappen. Ik 
wil naar huis. Mijn broer slaat zijn armen 
om mij heen. Ik kan alleen maar huilen en 
vraag voortdurend of hij me mee naar huis wil 
nemen. Mijn schoonzus loopt met de meisjes 
een stukje door. Ik vind het heel heftig dat 
ik mijn emoties niet kan beheersen waar de 
kleintjes bij zijn, maar mijn tranen blijven 
spontaan stromen. (Fragment uit Spijkers in mijn huid)

“Er zijn verschillende varianten van MS. In het 
eerste jaar kunnen de artsen niet aangeven 
welke vorm van MS ik heb. De meeste mensen 
hebben relapsing remitting MS. Bij deze vorm 
wordt de myeline aangevallen in het centrale 
zenuwstelsel waardoor je klachten krijgt. Zo’n 
aanvalsperiode, een schub genoemd, duurt een 
paar dagen tot anderhalve maand en daarna 
moet je daarvan herstellen. In die herstelperiode 
bouwt de myelinelaag zich geheel of gedeeltelijk 
weer op en heb je weinig klachten. Hoelang zo’n 
klachtenvrije periode duurt, verschilt per patiënt.
In de periode na mijn diagnose begint de 
zoektocht naar de juiste revalidatie, de juiste 
hulp en de juiste medicijnen. Op dat moment 
heb ik coördinatie- en sensibiliteitsstoornissen, 
neuropijnen en cognitieve stoornissen waarbij ik 
niet op woorden kan komen. Ik heb moeite met 
praten en kan niet goed lopen. Ook lijkt het alsof 
iemand met scherpe naaldjes in mijn oogzenuw 
prikt. Mijn hoofd is een soort bubbel: als ik het 
van links naar rechts beweeg, beweegt het beeld 
niet mee. 
Na de eerste klap probeer ik zo snel mogelijk 
mijn ‘perfecte leven’ weer op te pakken: mijn 

gezin, mijn baan en mijn studie. Ik wil met liefde 
zorgen voor iedereen die revalideert, maar ik wil 
niet zelf verzorgd worden. Ik wil niet ziek zijn.”

Ik voel me moe, maar dwing mezelf te gaan 
zwemmen. Als ik de oefeningen in het water 
doe, reageert mijn lichaam anders. Ik heb een 
zweverig gevoel en ben een beetje duizelig. Het 
lijkt ook wel alsof ik niet alles goed kan voelen. 
Ik zeg dit tegen mijn fysiotherapeute en vertel 
alles wat ik bij de bewegingen voel. Opeens valt 
mijn linkerbeenfunctie weg. Vreemd genoeg blijf 
ik heel kalm. Ik heb een gevoel van herkenning 
en denk: daar is het weer, het zit er nog steeds. 
(Fragment uit Spijkers in mijn huid)

“Dat eerste najaar na de diagnose zijn mijn 
angsten heel erg. Niet het alleen thuis zijn, 
maar het alleen iets ondernemen begin ik eng 
te vinden. Ik vraag me ook telkens af wanneer 
ik slechter word. Na een medicijnkuur krijg 
ik opeens spraakproblemen. Daardoor begin 
ik me af te vragen of ik geen progressieve MS 
heb, een vorm waarbij je snel achteruitgaat. Ik 
raak hiervan erg van slag en met mij mijn man 
en familie. Ik voel me onzeker, weet niet waar 
ik aan toe ben. Ik wil niet binnen tien jaar zo 
slecht zijn dat ik niets meer kan en opgenomen 
moet worden in een verpleeghuis. Met MS kun 
je tachtig worden, maar ik weet niet wat de 
kwaliteit van mijn leven zal zijn. Mijn grootste 
angst is dat ik op een gegeven moment niet meer 
uit mijn rolstoel zal kunnen komen, dat ik mijn 
onafhankelijkheid verlies. Ik doe graag dingen 
zelf, ik houd graag zelf de regie. Ik kan het heel 
fijn vinden om alleen in het bos te lopen, gewoon 
even op mezelf. 
Voor slechte dagen heb ik een A4 gemaakt met 
kleine genietmomenten. Zo geniet ik bijvoorbeeld 
ontzettend als ik op de bank lig en de warmte 
van de zon door het raam op mijn gezicht voel. 
Ook een bad geeft me een heerlijk gevoel. Juist 
door stil te staan bij kleine dingen, reset ik mijn 
gevoel en geef ik mezelf een positieve boost. 
Samen met mijn gezin heb ik plannen die we al 
hadden concreter gemaakt, om de tijd die we nog 
hebben zo goed mogelijk te besteden. Een van 
die plannen was om weer als gezin op vakantie 
te gaan, even weer een ‘gewoon’ gezin zijn. Dat 

hebben we afgelopen zomer gedaan. Het was veel 
geregel, maar het was ook echt genieten.”

Als ik hersteld ben van de griep en weer uit 
mijn bed kom, ben ik helemaal verstijfd. 
Ik voel bij iedere stap die ik maak al mijn 
lichaamsdelen. Ik voel hoe mijn voeten de 
grond raken, maar zijn ze koud of warm? 
Hoe voelen mijn tenen? Mijn onderbenen 
verstijven regelmatig. Kan ik verder lopen of 
niet? Ik krijg zenuwpijnen en binnen korte 
tijd verstijven mijn benen volledig en krijg ik 
sensibiliteitsstoornissen. Ik heb geen gevoel 
meer in mijn lichaamsdelen. Mijn huid voelt 
raar. Ik krijg tintelingen in mijn benen die 
overgaan in een brandend gevoel. Daarna 
verstijft alles. Ik kan niet meer lopen. Ik zeg 
de revalidatie af en kruip op de bank met 
mijn schrijfboekje. Dat geeft afleiding. Ik 
baal, omdat het eerder zo goed leek te gaan. 
(Fragment uit Spijkers in mijn huid)

“Ik heb geen idee waar deze klachten vandaan 
komen. Ze kunnen veroorzaakt worden door een 
nieuwe ontsteking, maar het kan ook een reactie 
van mijn lichaam zijn op koorts of spanningen. 
Als het om een nieuwe ontsteking gaat, moet ik 
weer aan de prednison. Gelukkig lijkt koorts de 
boosdoener. Heel langzaam bouw ik het bewegen 
weer op. Samen met mijn buurvrouw begin ik 
met vijfhonderd meter lopen. Na weken van 
vermoeidheid haal ik uiteindelijk twaalfhonderd 
meter. Inmiddels kan ik drie kilometer lopen 
zonder klachten. Wat een vrijheid!
Ik besluit een psycholoog te zoeken. Veel mensen 
met MS kampen ook met depressieve klachten. Ik 
ben van nature heel positief ingesteld, maar MS 

‘Mijn grootste angst is dat ik op 
een gegeven moment niet meer 

uit mijn rolstoel kan komen’

‘Ik ben positief ingesteld, 
maar MS maakt me angstig. 
Ik ben de regie over mijn 
leven kwijt’
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maakt me angstig. Ik ben de regie over mijn leven 
kwijt. Ik heb het idee dat ik steeds afscheid moet 
nemen van dingen. Ik wil mezelf de tijd gunnen 
voor de verwerking. Ik weet niet of ik het helemaal 
ga accepteren. Dat vind ik een te groot woord. Ik 
word nog steeds soms wakker met de gedachte: en 
nou is het wel leuk geweest, ik ben er klaar mee. De 
gesprekken met de psycholoog bevrijden me van 
storende gedachten, zoals dat ik nooit meer beter 
word en daarbij de angst dat het misschien nog 
slechter wordt.”

Olifant
“Waarom heb ik MS gekregen? Dat vind ik lastig te 
zeggen. Ja, ik had veel stress, en stress is absoluut 
niet goed, maar niet iedereen met stress krijgt 
MS. Ze zijn er nog niet achter waardoor MS wordt 
veroorzaakt. Ik merk wel dat het voor mij belangrijk 
is om voldoende rust te pakken, goed te letten op 
mijn voeding en stress te vermijden. Als ik dat niet 

doe, krijg ik een terugslag. 
Dan voelt het alsof er een 
olifant op me zit. Gelukkig 
betekent niet elke terugslag 
ook direct een schub. 
Jaarlijks word ik 
gecontroleerd met een 
MRI-scan. Doodeng: ben 
ik achteruitgegaan? Zijn er 
ontstekingen bijgekomen? 
Gelukkig zijn er sinds mijn 
laatste schub in februari 
2017 geen uitbreidingen 
gevonden. Er zijn veel 
medicijnen tegen MS. Ze 
zorgen er niet voor dat 
de ziekte weggaat, maar 
kunnen terugvallen remmen 
of ervoor zorgen dat deze 

minder vaak voorkomen. Het lastige is dat je nooit 
weet wanneer je een schub krijgt en waarom.” 

Grenzen
“Mijn leven bestaat uit rust en regelmaat. 
’s Ochtends sta ik om zeven uur op en ben ik 
helemaal stijf. Ik begin met een douche om weer 
wat soepeler te worden en dan ga ik ontbijten. 
Mijn kinderen wek ik wel, maar ze kunnen zichzelf 
redden. Ik heb ze daar de afgelopen twee jaar echt 
in moeten begeleiden. Voor ons is het belangrijk 
dat dingen een beetje hetzelfde verlopen, ook als 
ik een slechtere dag heb. Na het ontbijt doe ik even 
rustig aan en daarna loop ik een rondje of ga ik 
sporten. Bewegen is erg belangrijk, anders word ik 
stijf en krijg ik meer klachten. Ik sport twee keer 
per week, waaronder een keer medische fitness 
onder begeleiding, samen met andere MS’ers. Het 
is een groep van tien personen tussen de twintig 
en de tweeënzestig. Ik ben het jongste lid, in die 
zin dat ik pas het kortst mijn diagnose heb. Na 
de lunch ga ik even op bed liggen en ’s middags 
probeer ik tijd te besteden aan mijn studie. 
De ene dag gaat het beter dan de andere dag. 
Ik kon me in het begin wel druk maken om wat 
anderen zouden denken. Dat ik vandaag lekker 
loop en morgen in een rolstoel zit, omdat het niet 
gaat. Ik heb ook niet altijd zin om erover te praten. 
Mijn vriendinnen wachten tot ik er iets over zeg. 
Ik ben meer dan alleen MS. Het is niet fijn als 
mensen voor je invullen dat je er goed uitziet en 
dat het dus goed met je gaat. Jij zit niet in mijn 

lichaam, denk ik vaak. Maar ik zeg het 
dan niet.
Er is een Judith van vóór en een Judith 
van na de diagnose. Voorheen legde 
ik de lat vrij hoog, maar inmiddels 
ben ik milder. Ik kan sneller dingen 
loslaten en neem meer de tijd voor 
dingen. Ik ben optimistisch, ambitieus 
en gedreven. Ik kan veel van mezelf 
vergen. Mijn grootste uitdaging is om 
mijn energie in balans te houden. 
Hoeveel kan ik aan op een dag? Mijn 
lichaam geeft me het antwoord. Als 
ik mijn grenzen overschrijd, krijg ik 
neuropijnen. Ik vond altijd alles leuk, 
nu voel ik bij mezelf wanneer het niet 
gaat. Het lucht op om iets niet te doen 
als het te veel is, ook al vind ik het 
moeilijk. Ik hoef niet meer zo veel van 
mezelf als vroeger. 
Dat werkt bevrijdend.”

Ik merk dat ik kan genieten van 
heel kleine dingen: van de zon op 
mijn hoofd, de wind strelend over 
mijn wang. Het voelt heel anders 
dan voordat ik ziek werd. Toen 
nam ik minder vaak de tijd om 
te genieten en deed dat ook veel 
minder intensief. Ik ben ook heel 
dankbaar als ik me weer eens goed 
voel. (Fragment uit Spijkers in mijn huid)

“Mijn man en mijn moeder hebben in het 
begin een groot deel van de mantelzorg op zich 
genomen. Hoewel we goed met elkaar bleven 
praten, had ik hier waarschijnlijk een andere 
keuze in moeten maken. Ik heb gemerkt hoe snel 
rollen veranderen: van gelijkwaardige partners 
naar zorgverlener en cliënt. Mijn moeder woont 
vlakbij en kwam meerdere keren per dag langs 
om te helpen. Dan heb je elkaar op een gegeven 
moment niets meer te vertellen en ook geen 
behoefte meer om samen leuke dingen te doen. 
Mijn moeder is ontzettend lief en cijfert zichzelf 
snel weg. Helaas is dat niet altijd goed, voor geen 
van beide partijen. 
Uiteindelijk hebben we hulp gekregen van het 
mantelzorgcentrum. Ik was daar eerder aan toe 

dan mijn omgeving. Ik wilde mijn 
moeder weer gewoon als moeder zien. 

Hetzelfde geldt voor Jody. Onze relatie was al heel 
intens, maar heeft zich nog verder verdiept door 
de MS. Hij was nooit zo’n prater, maar inmiddels 
lukt dat heel aardig. Hij snapt mijn gevoelens veel 
beter en kan daar goed op inspelen. Ik ben blij dat 
er in zo’n zorgtraject ook aandacht en begeleiding is 
voor je gezin. Eigenlijk vind ik dat vanzelfsprekend, 
want deze ziekte treft niet alleen mij, ook voor mijn 
directe omgeving verandert er veel.”

Kinderkamp
“Ik praat heel veel met mijn kinderen. Ze zijn 
heel erg geschrokken van die eerste periode: hun 
moeder opgehaald met de ambulance en zomaar 
een paar weken ‘kwijt’. Ik heb heel erg met mijn 

‘Ik word soms nog wakker 
met de gedachte: en nou
 is het wel leuk geweest, 

ik ben er klaar mee’

Wat is Multiple Sclerose?
MS is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel. Dit 
zenuwstelsel is de coördinator van al onze bewegingen. Om onze zenuw-
vezels zit een myelinelaag. Myeline helpt bij het snel en soepel doorgeven 
van boodschappen via de zenuwbanen en het beschermt bovendien de 
zenuwbanen. Als de myelinelaag beschadigd raakt, ontstaat er als het ware 
kortsluiting, waardoor dagelijkse handelingen de grootste moeite kosten. Bij 
MS wordt de myeline aangevallen door het eigen immuunsysteem, omdat 
deze cellen de myeline niet als lichaamseigen herkennen.
Geen twee mensen met MS hebben precies dezelfde klachten.Veel 
patiënten worden niet rolstoelafhankelijk. Wel kan de mate van functie-
beperking toenemen in de loop der tijd. De ene patiënt kan last hebben 
van zijn of haar ogen en blaas, terwijl de ander kampt met vermoeidheid en 
spasmen. Ook het ziekteverloop is onvoorspelbaar. 
De meeste mensen met MS hebben een normale levensverwachting. Er is 
medicatie ontwikkeld die het ziekteproces kan vertragen en aanvallen kan 
stoppen, en middelen die symptomen kunnen bestrijden, maar de meeste 
vormen van MS zijn niet te genezen.

Elk jaar staat de laatste woensdag 
van mei in het teken van MS. Op 

deze dag wordt wereldwijd aandacht 
gevraagd voor multiple sclerose. De 
dag is bedoeld om het bewustzijn 
rondom deze ziekte te vergroten 

en ondersteuning te bieden 
aan mensen met MS.

30 mei 2018

Wereld MS Dag
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rol geworsteld. Ik kan niet 
meer de moeder zijn die ik wil 
zijn. Ik ben heel snel moe en 
vermoeide mensen reageren 
eerder geprikkeld. Wat zij het 
lastigst vinden, is dat ik soms 
iets met hen heb afgesproken 
en dat dan moet afzeggen omdat 
ik te moe ben. Heel naar, zeker 
omdat wij helemaal niet zo veel 
plannen. Uitstapjes maken kan 
wel, maar het is niet meer zo 
spontaan als vroeger. Het vergt 
voorbereiding en het moet in 
de buurt zijn. Na een halfuur 
autorijden krijg ik last van 
mijn ogen. Aan de andere kant 
vinden de kinderen het fijn dat 
ik zo veel thuis ben. Ik heb nu 
wel meer tijd voor ze dan toen 
ik nog werkte en studeerde.
Afgelopen jaar zijn de 
kinderen mee geweest met 
het MS-kinderkamp. Daar 
komen allemaal kinderen 
van wie een van de ouders 
MS heeft. Ze praten over hun 
gevoelens en daarna doen 
ze een weekend lang leuke 
dingen met leeftijdgenootjes. 
Leeftijdgenootjes die ze niets 
hoeven uit te leggen over 
een moeder die anders is dan 
vroeger. Ze houden er vriendjes 
en vriendinnetjes aan over, met 
wie ze blijven appen. Het is een 
fantastisch initiatief, vandaar dat een deel van de 
opbrengst van mijn boek daarnaartoe gaat.”

Trofee
“Ik wist meteen dat ik een boek wilde schrijven. 
Jarenlang had ik aan de andere kant gezeten, was 
ik zorggever geweest in plaats van zorgafnemer. 
Nu ik zelf afhankelijk ben, zie ik gaten, voel ik 
frustratie. Ik zie waar het misging, maar vooral 
ook waar het beter zou kunnen. Daarover, en 
over wat er met je gebeurt als je MS hebt, wilde 
ik een boek schrijven. Voor zorgverleners, voor 
patiënten en hun naasten en voor iedereen die 
iets wil weten over MS. Vanaf week één noteerde 
ik alles wat op mijn pad kwam en ging ik de 

dialoog aan met zorggevers. 
Met resultaat, want er zijn 
echt dingen veranderd. Zo heb 
ik al verschillende keren onze 
wethouder op bezoek gehad. 

Ook heeft mijn werkgever 
direct gezegd dat zij mijn 
verhaal wilde delen met 
alle medewerkers. De 

eerste duizend boeken had 
ik daarmee al verkocht. Toen 

ik met mijn boek-idee ook 
nog de DreaMS Award won - 
een trofee en een geldbedrag 
bedoeld voor de wens die de 
grootste bijdrage levert aan het 
verbeteren van de kwaliteit 
van leven van mensen met 
MS - werd het idee steeds 
concreter en sinds eind maart 
2018 is mijn boek te koop.”

Eigenwaarde
“Op dit moment werk ik niet, 
ik concentreer me op mijn 
studie. Die studie afmaken is 
ook een stukje eigenwaarde. Ik 
wil zo graag aan mezelf laten 
zien wat ik allemaal nog kan. 
Mijn werkgever geeft me hier 
de ruimte voor, maar straks 
krijg ik de keuring. Daar zie ik 
tegenop. In de toekomst zou 
ik graag voor Omring willen 

blijven werken. Misschien 
kan ik iets doen op het gebied 

van kwaliteitsverbetering in de zorg voor jonge 
chronisch zieke mensen. Hoe dat eruit moet 
komen te zien, laat ik los, maar je moet daarbij 
eerder aan uurtjes denken, niet aan dagen. Ik 
moet één ding tegelijk doen, niet meer zoals 
vroeger alles tegelijk, want dat kan niet meer. 
Een paar weken geleden ben ik een halve dag 
naar Utrecht geweest voor een werkgerelateerde 
cursus. Daar moest ik een week van bijkomen. 
Ik heb in het begin moeite gehad met nee zeggen. 
Bang dat mijn kans verkeken zou zijn als ik die 
niet op dat moment zou grijpen. Nu ben ik daar 
makkelijker in. Ik blijf hoop en vertrouwen 
houden dat er evengoed nog mooie dingen op 
mijn pad zullen komen.” L
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MS gezien vanuit twee werelden

Judith van Leeuwen-Jans 

Spijkers 
in mijn huid

Op 1 juli 2016 kreeg ik de diagnose MS, totaal 
onverwachts. Ik stond midden in het leven. Ik ben 
wijkverpleegkundige. Daarnaast doe ik een hbo- 
studie en heb ik een geweldig gezin met man en drie 
kinderen. Wat gaat er een hoop door je heen als je 
die diagnose krijgt. “Welke wegen ga ik bewande-
len?”, vroeg ik me af. Als professional doe ik altijd 
mijn stinkende best zo goed mogelijke zorg te geven 
aan al mijn cliënten en er te zijn voor mijn team, mijn 
lieve collega’s. Maar nu zijn de rollen omgedraaid en 
ben ik de patiënt.

Judith van Leeuwen-Jans (1978) 
ontving in 2016 de DreaMS Award, 
die haar in staat stelde dit boek te 
 realiseren. 
‘Met humor en zelfrelativering wordt  
alles leuker’, is haar motto. En dat 
geeft haar ook de kracht zich door 
het eerste jaar met deze chronische  
ziekte heen te slaan.

S
p

ijkers in m
ijn huid

Judith van Leeuw
en-Jans  Annerieke Dekker

Judith schetst op een open, intense en vaak ook humoristische 
wijze wat zij meemaakt nadat de ziekte bij haar is vastgesteld. 
Was zij altijd de zorgverlener, nu is zij opeens de patiënt. Vanuit 
die rol leert Judith op een heel andere manier naar haar vak te 
kijken. 

Gedreven zorgprofessional als zij is, wil Judith met dit boek  
een bijdrage leveren aan nog betere patiëntenzorg. Zij neemt 
haar vakgenoten mee in de belevingswereld van de patiënt. 
MS-patiënten wil zij met het boek een hart onder de riem  
steken en hen handvatten bieden om meer de regie over  
hun leven (terug) te nemen.
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Mijn Geheim mag 5 exemplaren 
weggeven van Spijkers in mijn huid, 
geschreven door Judith van  
Leeuwen-Jans en Annerieke Dekker.
Wil je kans maken op dit boek? 
Mail dan naar:

redactie@mijngeheim.nl o.v.v.  
Spijkers in huid     en vergeet je 
adresgegevens niet.  Meedoen kan 
tot dinsdag 12 juni 2018. 
Het boek is ook te bestellen op  
Judiths website:  
www.spijkersinmijnhuid.nl.  
Een deel van de opbrengst van het 
boek gaat naar  
MS-Anders Kinderkampen.
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