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OVERZICHT 
 
 
In dit nummer wordt het grootste gedeelte ingenomen door een artikel : 
“Opvolgen en opmeten van cognitieve achteruitgang in MS”. Hou vast 
uw woordenboek bij de hand want er komen nogal wat moeilijke 
medische termen in voor. 
 
Jammer ook dat 2 leden van onze Raad van Bestuur ermee stoppen, we 
danken hen alvast voor hun inzet. 
 
Vergeet vooral niet de “Getuigenis” van Frieda Clemens te lezen. 
 
Maar ook Jan Smeets heeft weer toegeslagen : geniet van zijn mooi 
episch stukje over zijn jeugd. 
 
Verder vindt u een interview met Philippe, één van onze lotgenoten. 
 
 En als slot nog wat cognitief voer voor de puzzelaars. 
Veel  leesplezier. 
 
 
          A.W. 
__________________________________________________________ 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
D’abord une communication fournie du Conseil d’administration qui vous 
apporte les dernières nouvelles. 
 
Suit un article passionnant des Dr. ir.Jeroen Van Schependom et  
Prof.Dr.  Ir.Guy Nagels à propos des troubles des facultés cognitives en 
Sclérose en Plaques (SEP). 
 
Philippe Kenes m’a consenti gentiment une interview qui s’est déroulée 
entièrement en néerlandais. (Le texte de mes questions a été corrigé par 
Hilde, l’épouse de André Werelds) 
 

 
Y.L. 
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Mevrouw Florence COREMANS 
Geboren te Grimbergen, op 20 maart 1949. 
Overleden te Grimbergen op 13 mei 2016. 
 
De Heer Pol HEUGHEBAERT 
Geboren te Kortrijk, op 29 september 1960. 
Overleden te Westmalle, op 9 juni 2016. 
 
Madame Mira SURLA 
Née à Kijuni (Serbie), le 18 novembre 2016. 
Décédée à Melsbroek, le 30 juin 2016. 
 
De Heer Steve BORGINON 
Geboren te Lier, op 26 juli 1958. 
Overleden te Leuven, op 24 juli 2016. 
 
Mevrouw Lotte STULENS 
Geboren te Bilzen; op 30 maart 1990. 
Overleden te Munsterbilzen op 28 augustus 2016. 
 
____________________________________________________________ 
 
Wist u dat : 
 
Hans Wouters, kinesitherapuet in het Nationaal MS Centrum, gratis een 
inifestival organiseert ten voordele van de Internationale Multiple Sclerose 
Organisatie.(IMSO). 
De Dreefrock gaat door op 24.09.2016 op het adres van Garage Peeters 
Wildersedreef 24, 1910 Kampenhout. 
Programma :  
Left Over 18:15 u. 
Gastoptreden : Lisa & Sien Van Herck 
Black Flag Rising 19:45 u 
Mutt  21:00 u 
XZENT 22:30u. 
Voor bijkomende informatie : www.garagepeeterschris.be 

verleden - Nous ont quittés 
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Mededelingen van de  Raad van Bestuur 
 
Zoals u al gelezen heeft in het “Overzicht” wordt er in dit nummer een artikel opgenomen 
van Dr. ir. Jeroen Van Schependom en Prof. ir. Guy Nagels, waarbij ze een toelichting 
brengen over een totaal innoverend onderzoeksproject dat te Melsbroek zal worden 
uitgevoerd rond het opmeten van cognitieve achteruitgang. Onze Raad van Bestuur heeft 
besloten  dit initiatief te ondersteunen via een bijzondere motivatiebrief i.v.m. sponsoring 
gericht aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Gezien de kwaliteit van 
deze studie we hopen in ons volgend nummer te kunnen melden dat de sponsoring van dit 
onderzoek door het NFWO werd toegezegd. 
 

Rotary Club Zaventem viert dit jaar zijn 50 jarig bestaan. 
Enkele jaren na zijn ontstaan heeft eerst het Nationaal MS 
Centrum en 1980 ook IMSO kunnen genieten van hun 
steun.  
Bij deze gelegenheid willen we het bestuur en alle leden in 
het bijzonder bedanken voor hun trouwe en efficiënte 
ondersteuning  zowel op sociaal, economisch als op 
financieel vlak. 
 

Onze website bestaat reeds van 2001 en was na 15 jaar aan vernieuwing toe. 
De Raad van Bestuur heeft ook beslist om onze website te opstellen met “Dreamweaver” een 
recent programma. Prof. Ir. Luc De Wolf ging akkoord om deze taak als vrijwilliger op zich 
te nemen.  
 
Yanaika Schauvaerts en Jean-Pierre Vandebroek hebben ons gemeld dat ze bij de verdere 
vergaderingen van ons Bestuur niet meer zullen aanwezig kunnen zijn omdat dit voor 
Yanaika moeilijk valt te combineren met haar nieuwe job en voor J.P. omdat hij naar 
Heusden-Zolder verhuisd is.  Beiden wensen nog altijd te willen meewerken voor sommige 
activiteiten maar zullen de vergaderingen niet meer kunnen bijwonen.   
Alle leden van het Bestuur hebben we hun medewerking voor IMSO kunnen waarderen en 
danken we hen voor uw inzet. Yanaika was steeds bereid om te helpen waar ze kon. Samen 
met Tina en het organiserend comité van onze jaarlijkse swimmarathon betekende als jonge 
vrijwilliger ze een vernieuwende inbreng in ons bestuur. We  wensen haar veel succes in 
haar nieuwe job.  
Onze bijzondere dank wensen gaat naar J.P.  Ook hij wenst nog altijd te willen meewerken 
voor sommige activiteiten maar zal de vergaderingen niet meer kunnen bijwonen.  Tijdens 
onze laatste vergadering heeft Nelly J.P. in ons aller naam bedankt voor zijn jarenlange 
medewerking als secretaris en vaste medewerker bij de georganiseerde feesten. Zijn 
vriendschap en humor zullen we zeker missen.  
De Cybercafé beschikt opnieuw over een vrijwilligster voor een periode van één jaar. Dankzij 
de inbreng van Tina was het mogelijk terug subsidiëring te bekomen vanuit de Europese 
Gemeenschap. Over Jessica Langer die vanaf 15 juli van start ging zal u in volgend nummer  
meer informatie kunnen vernemen. 
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Het opvolgen en opmeten van cognitieve achteruitgang tgv Multiple Sclerose -  
Een multidisciplinaire aanpak. 

 
 
Bij MS denken de meeste mensen aan fysieke verschijnselen. Personen met MS kunnen 
echter ook problemen hebben met cognitie. Cognitieve problemen kunnen zich bv uiten in 
concentratiestoornissen, problemen met het kortetermijngeheugen en moeite om 
verschillende activiteiten te combineren. Ongeveer de helft van alle personen met MS 
ondervinden zo’n cognitief probleem en hebben daardoor een grotere kans om hun job te 
verliezen of om een auto-ongeval te hebben.  
 
Het opmeten van deze – soms subtiele – cognitieve problemen houdt echter in dat we 
mensen met MS uitgebreid moeten gaan testen. Doordat de verschillende tests zo lang 
duren, proberen we een alternatieve test te ontwikkelen. Deze test of biomerker zou 
moeten toelaten om mensen met MS met cognitieve problemen te onderscheiden van 
personen met MS zonder cognitieve problemen. Hopelijk zal die biomerker ook toelaten te 
voorspellen welke personen een hoge waarschijnlijkheid hebben om cognitieve problemen 
te ontwikkelen. Het feit dat we nu al verschillen vinden tussen een groep patiënten met 
een lichte aantasting door MS en een groep gezonde controles sterkt ons in de overtuiging 
dat we zo’n biomerker zullen kunnen ontwikkelen.  
 
Om zo’n biomerker te ontwikkelen hebben we metingen nodig van de functie van de 
hersenen (neurofysiologische metingen), en/of metingen van de structuur van de hersenen 
(neuro-anatomische informatie) Bij neurofysiologie wordt met behulp van elektro- 
encefalografie (EEG), magneto-encefalografie (MEG) of functionele MRI (fMRI) gekeken 
naar de activiteit in verschillende hersenregio’s, bij neuro-anatomie wordt het volume van 
verschillende hersengebieden berekend op basis van (standaard) scans.  
 
Om zo’n biomerker te kunnen ontwikkelen is er heel wat data nodig. Omdat het Nationaal 
MS Centrum Melsbroek veel patiënten aantrekt die uitgebreid gedocumenteerd worden, 
kunnen we binnen de dienst neurologie met Prof. Nagels, Prof. D’hooghe, Prof. 
D’haeseleer en Dr. Peeters nu al beschikken over een grote database, EDMUS genaamd. 
Daarvoor werden belangrijke inspanningen geleverd door MS- en 
onderzoeksverpleegkundigen onder coördinatie van Ann Van Remoortel.  Deze database 
wordt onderzocht door een multidisciplinair team om de evolutie van MS beter te proberen 
begrijpen en beter op te kunnen volgen. In dat team zitten verschillende ingenieurs: Dr. ir. 
Jeroen Van Schependom, ir. Jeroen Gielen, ir Jorne Laton; psycholoog Lars Costers, 
Bioingenieur Lyndsey Devolder en verschillende masterstudenten. Hierbij is er een 
productieve samenwerking met de andere diensten in het MS centrum. Dit team werkt dus 
ook aan de ontwikkeling van biomerkers voor MS. We overlopen kort de verschillende 
onderzoeksthema’s.  

EDMUS 
Een sleutelrol wordt ingenomen door de EDMUS database in Melsbroek.  Hier wordt hard 
aan gewerkt om zoveel mogelijk oude en nieuwe klinische data van personen met MS in 
deze geanonimiseerde database in te brengen. Door het grote aantal mensen met MS 
waarvoor data beschikbaar zijn in Melsbroek kan EDMUS een unieke blik geven op de 
evolutie van MS bij een grote groep personen met MS.  
 
Deze database voorziet ons van essentiële klinische informatie over het klinische verloop 
van MS bij een grote groep patiënten. Deze klinische informatie omvat bv, de ziekteduur, 
het type MS, de evolutie van de EDSS-score, het aantal opflakkeringen en de resultaten 



 

IMSO 2016/3 7  
 

van fysieke en cognitieve testen. Deze info wordt bij verschillende studies gebruikt; bv om 
bepaalde patiëntengroepen te selecteren of om de invloed van een bepaalde score op 
andere scores te onderzoeken  

Neuropsychologie 
 
In de loop der jaren werd ook heel wat neuropsychologische data verzameld. Dat kan 
gaan over de testen van aandacht en geheugen die regelmatig op de raadpleging 
neurologie worden afgenomen, maar ons team heeft ook mooie samenwerkingen opgezet 
met de dienst psychologie in Melsbroek, die meer uitgebreid en meer gespecialiseerd 
nazicht van cognitieve functies kan doen bij personen met MS. Deze data is bijzonder 
waardevol aangezien in de wetenschappelijke literatuur relatief weinig onderzoek verricht 
is naar de evolutie van cognitie bij MS.   
 
Zo weten we bv dat MS kan leiden tot zowel een fysieke als een cognitieve handicap (bv 
moeilijkheden om je te kunnen concentreren) en hebben we onderzocht welke van deze 
factoren het belangrijkst was voor de levenskwaliteit zoals die door de personen met MS 
zelf ondervonden wordt.  
 
We hebben ook onderzocht op welk cognitief domein (bv. aandacht, snelheid, korte-
termijn geheugen, lange-termijn geheugen, …) personen met MS het snelst achteruit gaan 
(in dementie is dit het geheugen, daar waar bij MS het de snelheid blijkt te zijn waarmee 
informatie verwerkt kan worden).  
 
Tot slot hebben we ook onderzocht op welke manier we de cognitieve toestand van MS 
patiënten het best kunnen opmeten in de klinische praktijk. Het blijkt dat een relatief 
eenvoudige test (die ook maar vijf minuten duurt) kan dienen als ‘sentinel’ test. Dat wil 
zeggen dat indien iemand met MS een minder goed resultaat haalt op deze test een meer 
uitgebreide cognitieve test batterij aan te raden is. Op deze manier kan niet alleen de 
fysieke maar de cognitieve achteruitgang beter in kaart gebracht worden.  

Neurofysiologie 
 
Daarnaast onderzoeken we ook of het mogelijk is om patiënten op te volgen aan de hand 
van neurofysiologie. In tegenstelling tot de traditionele MRI (waarbij gekeken wordt naar 
het krimpen van de hersenen of het opduiken van MS-letsels), kijken we in de 
neurofysiologie naar de activiteit van verschillende hersenregio’s en de communicatie 
tussen de verschillende hersengebieden.  

 
Wanneer een hersenregio geactiveerd wordt, worden 
elektrische signalen opgewekt die opgepikt kunnen worden 
door ofwel elektro-encefalografie (EEG) ofwel magneto-
encefalografie (MEG).  
 
Bij EEG (Linkse figuur) worden er elektrodes geplaatst op het 
hoofd die dan de elektrische potentiaalverschillen kunnen 
opmeten. Bij MEG (rechtse figuur) worden de zeer zwakke 
magnetische velden die gegenereerd worden door onze 
hersenen opgepikt door zeer gevoelige sensoren.  
 
Een MEG scanner ziet er uit als een grote haardroger en 
functioneert in een afgesloten ruimte zodat de meting van de 
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hersenactiviteit niet verstoord wordt door elektromagnetische velden afkomstig van 
computers of kleine magneetjes. 
 
Gezien we – op basis van de neuropsychologische 
testen – vermoeden dat de snelheid waarmee 
hersenregio’s informatie uitwisselen daalt, 
vermoeden we ook dat wanneer we deze 
communicatie correct kunnen analyseren een betere 
methode zullen kunnen ontwerpen die toelaat om de 
evolutie van MS op een individuele manier op te 
volgen.  
 
Het gebruik van MEG of EEG om de evolutie van MS 
op te volgen, zou een aantal voordelen kunnen 
opleveren. In het ideale scenario zouden we mensen 
met MS kunnen vragen om 10 minuten rustig onder 
de MEG scanner te zitten.  
 
Aangezien een MEG-scanner veel minder lawaai 
maakt en geen claustrofobisch gevoel opwerkt (zoals 
een MRI-scanner bij sommige mensen wel doet), is 
hij ideaal geschikt als ‘screening tool’ voor cognitieve 
achteruitgang door MS. Als uit zo’n scan dan een 
indicatie zou komen dat iemand mogelijk cognitief 
achteruit gegaan is of dat er een achteruitgang 
verwacht wordt, kan deze persoon sneller en efficiënter doorgestuurd worden voor verdere 
neuropsychologische begeleiding.  
 
In het kader van dit onderzoek zijn we ook nog op zoek naar mensen met en zonder MS 
die graag zouden willen deelnemen en zouden we de vele vrijwilligers die al deelgenomen 
hebben alvast willen bedanken!  
 
Neuro-anatomie 
 
Tot slot werken we aan methodes om de MRI-data die momenteel opgemeten wordt beter 
te analyseren. In samenwerking met IcoMetrix, een ingenieursfirma die gegroeid is vanuit 
de universiteiten van Leuven en Antwerpen, hebben we een methode ontwikkeld om het 
corpus callosum, de structuur die beide hersenhelften met elkaar verbindt, automatisch te 
extraheren. Op deze manier zullen radiologen niet zelf een inschatting moeten maken van 
de evolutie van de hersenstructuren van personen met MS, maar zullen ze bijgestaan 
worden door een kwantitatieve rapportering.  
 
Het voordeel van deze studie is dat er meer informatie gewonnen wordt uit de beelden die nu al 
standaard verzameld worden. Op dit moment onderzoeken we welke delen van het corpus 
callosum gevoelig zijn voor welke cognitieve functies.  
 
 
Opgesteld door Dr. ir.Jeroen Van Schependom et Prof. Ir.Guy Nagels 
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Op zaterdag 27 augustus 2016 vierde de MS-groep De Hoorn van Boom zijn  
40-jarig bestaan. De groep werd in 1976 gesticht door Rik Michiels oftewel 
Rikkie, die zelf zijn eerste vrouw met MS vroegtijdig verloor.  
 
Met heel wat vrijwilligers organiseert deze groep maandelijks een vergadering 
met een heel afwisselend programma. Jaarlijks is er een daguitstap en als kers op 
de taart een 7-daagse vakantie in een goed aangepast verblijf ergens in 
Nederland. 
 
Elke MS-patiënt en partner kijkt uit naar deze activiteiten. Op de viering zelf 
van het jubileum was er eerst een mis en daarna receptie en feestmaaltijd. Het 
was tijdens deze mis dat Frieda Clemens, die ook wekelijks naar Melsbroek 
komt en tevens lid is van De Hoorn , deze tekst liet voorlezen. Omdat hij zo 
treffend de hele groep tekende, willen we hem ook eens aan jullie laten lezen. 
Geniet ervan.  
 
André en Hilde Werelds 

 
 
Getuigenis Frieda Clemens 
 
Als lid van de MS-kring “De Hoorn” wil ik jullie vertellen welke waarde en betekenis 
deze vereniging voor mij heeft. 
 
30 jaar geleden ontmoette ik op een bijeenkomst van de MS-liga Achilles Teughels, 
de vader van Geert, onze huidige voorzitter.  Hij sprak over het bestaan van de kring 
“De Hoorn” en raadde mij aan om daar contact mee te nemen. Zo gezegd, zo 
gedaan. De toenmalige voorzitter en bezieler van de MS-kring Rikkie Michiels kwam 
ons thuis opzoeken en nodigde ons, Polly mijn man en mij, uit om naar een 
bijeenkomst te gaan. We zijn daar op ingegaan, maar ik kan jullie zeggen met een 
klein hartje: wie ga je ontmoeten, wat wil en kan je vertellen, kan ik het wel aan, 
hoe ga je met je gevoelens om in een groep die je niet kent: twijfels, onzekerheden 
overspoelen je. 
Deze negatieve gevoelens veranderden in bevestiging, vertrouwen, een sterk gevoel 
van verbondenheid. 
 
De bezielers van de MS-kring maakten en maken nog steeds van de vereniging een 
groep met de hoogste universele waarden van geluk als watermerk. 
 
In mijn geheugen staat geprent het warme afscheid van Rikkie in 2005. Op de 
laatste bootvakantie die Rikkie had georganiseerd, heeft Freddy van de Lionsclub  
samen met ons het glas geheven om eer te brengen aan deze onvergetelijke man. 
Ik ben ervan overtuigd dat Rikkie zijn MS-patiënten opwacht aan de andere oever 
van de rivier en aldaar zorgt voor een hartverwarmende opvang. 
 
In het begin dat ik bij de groep was, ging ik uitsluitend naar de maandelijkse 
bijeenkomsten.  
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Na enkele jaren begon ik aan het avontuur van de vakanties, de eerste keer alleen. 
Iets wat ook weer mogelijk is dankzij de hulp en de inzet van vele  vrijwilligers. 
Als ik terugkwam van mijn eerste vakantie was mijn gelukzalig gevoel van 
tevredenheid zo groot en zo duidelijk zichtbaar, dat het mijn man Polly aanzette om 
de volgende keren mee op reis te gaan en dat is tot nu toe altijd zo gebleven. 
 
Onze huidige voorzitter Geert was reeds als broekventje aanwezig op onze 
maandelijkse samenkomsten, want Geert herinner je je nog hoe je Armand met zijn 
lange witte baard vanop de wipplank in het zwembad van Aartselaar een steuntje gaf 
voor zijn duik in het water.  
Dat broekventje van toen is uitgegroeid tot een mature volwassene, die de teugels, 
met kleine letter en ook met hoofdletter, stevig in handen houdt, samen natuurlijk 
met Veronique, zijn lieve echtgenote. 
 
Gelukkig kunnen jullie ook rekenen op de steun en de inzet van de andere 
bestuursleden, want ook voor hen bestaat er geen steen die te zwaar is om te 
verleggen. 
 
Tijdens onze bijeenkomsten wordt er relatief weinig over de ziekte zelf gepraat, je 
hoort weinig gezeur; je vertelt over familiegebeurtenissen, over dagdagelijkse 
dingen, je kan je bezorgdheden delen, je oplossingen uitwisselen en bedenken voor 
iets wat moeilijker gaat, kortom je geniet van mekaars aanwezigheid. 
Bij familie of vrienden stuit je soms op onbegrip voor je situatie.   
 
Misschien vallen veel van je vertrouwde vrienden weg en zoek je een nieuwe 
vriendenkring.  Je hoort en leert opnieuw bij.  Je kan er geborgenheid vinden.  Men 
luistert naar mekaar.  Luisteren is immers gebleven in de rijkdom van de ander 
ondanks zijn onmacht en kwetsbaarheid.   Luisteren is zalig, omdat je zo een 
wederzijds geschenk bent voor elkaar.  In de MS-kring krijg je de kans om 
lotgenoten met familie te leren kennen en zo vriendschappen te sluiten voor het 
leven. 
 
De jaarlijks weerkerende eetdagen , de kaas- en wijnavond zijn vaste waarden in de 
kalender van de MS-kring. 
Dankzij de onbaatzuchtige inzet van zovele vrijwilligers vinden meer en meer 
sympathisanten de weg naar de Koekoek in Aartselaar. 
 
Dat MS je leven verandert, is een open deur intrappen.  Maar mede dankzij de MS-
kring beleef ik nieuwe dingen, ontmoet boeiende mensen die ik anders nooit had 
leren kennen. Mijn dank en waardering gaat uit naar alle medewerkers zowel van het 
eerste als van het laatste uur. Woorden schieten te kort om dat gevoel van 
ontzettende dankbaarheid uit te drukken. 
 
Laat ons deze dingen doen en verder zetten die ons positieve energie geven. 
Mijn leuze luidt: de MS-kring bestaat 40 jaar, maar laat ons hopen dat deze kring in 
dezelfde geest en met hetzelfde watermerk mag blijven bestaan. 
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Ik en de Zusters  
 
Lang geleden, toen en het leven nog ongecompliceerd was, pastoors nog gekleed 
waren als pastoors, en nonnen als nonnen, ging ik , samen met mijn zussen, en 
alle andere kinderen uit de buurt, naar de plaatselijke gemeenteschool. Plots 
kwam hier verandering in, nadat hogere instanties er zich waren gaan mee 
bemoeien. 
 
Van de ene dag op de andere moesten we toen naar een “katholieke” school.  
De woorden “katholiek”, “socialistisch”, “vrijzinnig”, enzovoort, maakten in die 
tijd nog heel wat meer emoties los dan nu. 
Ik heb ooit mijn buurjongen uitgemaakt voor “vuile socialist”. Toen dat mijn 
ouders ter ore gekomen was heb ik wel een zware straf gekregen. Waar ik het 
woord “socialist” opgeraapt had kan ik mij niet herinneren, maar ik begreep er 
vast en zeker op die leeftijd de betekenis niet van. De buren waren mensen die 
niet naar de kerk gingen, en dus per definitie socialist. Wij gingen naar de kerk, 
waren katholiek, en moesten dus naar een katholieke school. Naar ik later, toen 
ik er al wat meer van begreep, horen vertellen heb, was de plaatselijke pastoor 
bij alle katholieke ouders zelfs komen aandringen om hun kinderen van school 
te veranderen.   
 
De meisjes moesten naar een nonnenschool, de jongens naar een nabije 
parochieschool, beide naast mekaar gelegen. Maar hoe moesten we op onze 
nieuwe school geraken? Ze lag op een vijftal kilometer van onze wijk, in een 
andere parochie, op Brussels grondgebied, en was alleen te bereiken langs een 
veldweg. Openbaar vervoer was er nog niet. 
 
Voor de hogere instanties die over onze hoofden heen beslist hadden waar we 
voortaan naar school zouden gaan was dit geen bezwaar. We moesten 
simpelweg te voet gaan, in groep, in rijen van twee, de meisjes gescheiden van 
de jongens, de ene keer onder de leiding van een onderwijzer, de andere keer 
onder de leiding van een zuster. 
 
De “meesters” die ons begeleidden zijn wat vervaagd in mijn herinnering. Maar 
de figuur van zuster Maximilia zal ik nooit vergeten. De meeste nonnen die ik 
mij voor de geest kan halen waren tengere wezentjes met ijle stemmetjes. Niet 
zo zuster Maximilia. Ze had een figuur die vooral in de breedte indruk maakte, 
en een stem die zonder moeite tot in de achterste rijen de kinderen die niet 
perfect in de pas liepen bulderend tot de orde kon roepen. Met die attributen 
hield zij op haar eentje de hele troep ongedurige kinderen in bedwang, en bracht 
ze in perfecte orde op hun bestemming. 
 
Een wandeling van enkele kilometer door de velden, het lijkt niet zo erg, het 
lijkt eerder een prettige belevenis. Maar in mijn herinnering was het een 
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martelgang. De ene keer ploeterden wij door het slijk in de gutsende regen. In de 
zomer, als de zon op onze hoofdjes brandde, stikten wij van de dorst. In de 
winter gleden wij uit en vielen op de harde beijzelde grond. 
 
In heel deze toestand kwam gelukkig verandering toen een tramlijn die een van 
de buitenwijken van Brussel bediende, een aftakking kreeg naar onze woonwijk. 
Voortaan konden wij met de tram naar school! Dat betekende evenwel niet dat 
wij zomaar de tram konden opstappen en tussen de gewone reizigers plaats 
nemen.   
 
Speciaal voor onze school was een hele tramwagon gereserveerd. En wie hield 
er toezicht op de kinderen op die tramwagon? Zuster Maximilia  natuurlijk. Het 
was vast en zeker haar glorietijd. Zij voelde zich de baas van de hele tramwagon 
en zijn lading schoolkinderen. 
 
Op een dag moet ik iets mispeuterd hebben, ik weet niet meer wat, want volgens 
mijn eigen herinnering was ik een van de braafste leerlingen van de ganse groep. 
Het moet iets ergs geweest zijn, zeker in de ogen van zuster Maximilia, want ze 
zette mij, na het incident, stante pede, zonder pardon van de tram. 

 
Daar stond ik dan, moederziel 
alleen op, een plek die ik niet 
kende, vreselijk in paniek, niet 
wetende hoe ik ooit zou thuis 
geraken. Al snel realiseerde ik me 
gelukkig dat ik maar de sporen 
hoefde te volgen om op mijn 
bestemming te geraken. Zolang de 
tramsporen door een normale 
straat liepen was er geen 
probleem.  
 
Maar op een zekere plaats verliet 
het tramspoor de straat en zette 
koers, dwars door weiden en 
velden, recht naar de wijk waar 
wij woonden. Boven de sporen 
hing een bord, met de niet mis te 
verstane tekst: verboden op de 
sporen te lopen.  

 
Daar stond ik dan voor een dilemma: ofwel mijn weg zoeken langs straten waar 
ik nog nooit geweest was, met een grote kans om verloren te lopen, of het 
verbod negeren en toch op de sporen naar huis te lopen. Ik koos uiteindelijk 
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voor het laatste. Zo snel ik kon holde ik over de 
houten bielzen en het verraderlijke steenslag 
ertussen, om toch maar op tijd thuis te geraken zodat 
mijn moeder niets zou merken. Toen ik zowat 
halverwege geraakt was, gebeurde het 
onvermijdelijke: de tram kwam terug op hetzelfde 
spoor, en wie zag ik vooraan naast de 
tramconducteur? Zuster Maximilia natuurlijk. Nooit 
in mijn leven ben ik zo door paniek overvallen. Ik 
probeerde mij te verstoppen achter een van de 
ijzeren palen die de elektrische leiding van de 
tramlijn droegen, dook dan weg in de gracht naast 

het spoor, alles in de ijdele hoop dat zuster Maximilia mij niet zou zien, en holde 
daarna naar huis ,zo snel ik kon, opdat mijn moeder toch maar niets zou te weten 
zou komen van het hele voorval.  
 
Thuis bleek alles nog mee te vallen. Mijn zussen, die met dezelfde tram naar 
huis waren gekomen, hadden er voor gezorgd dat ik thuis binnen kon geraken 
zonder dat mijn moeder iets merkte of zelfs maar achterdochtig werd. 
Zo liep mijn confrontatie met zuster Maximilia uiteindelijk nog goed af, en een 
trauma heb ik er zeker niet aan overgehouden, en ook geen levenslange afkeer 
van nonnen of paters, zoals vele van mijn generatiegenoten.                                                   
 
Later heb ik natuurlijk nog onaangename dingen  meegemaakt, vooral toen ik de 
eerste symptomen van m.s  kreeg, daarna zienderogen achteruitging, en een hele 
reeks vervelende of zelfs pijnlijke onderzoeken in verschillende klinieken moest 
ondergaan. De dokters waar ik toen mee te maken kreeg gaven mij geen ofwel 
een onbegrijpelijke uitleg, maar uiteindelijk viel de diagnose m.s., en werd ik 
verwezen naar de kliniek in Melsbroek. Daar werkten in die tijd nog heel wat 
zusters. De zuster die mij kwam eten geven, zuster Henriette, zat zelf in een 
rolstoel, maar ondanks haar handicap had zij altijd een goed humeur, en zij gaf 
mij de moed om verder te leven, met mijn m.s., die mij al maanden aan mijn bed 
kluisterde.                                                                                                                                       
 
Maar wat niemand, ook ikzelf niet, verwachtte: stilletjes aan kwam ik er weer 
bovenop, zodat ik uiteindelijk zelfs terug kon rechtstaan en zelfs stappen. 
Over zusters ben ik sindsdien genuanceerd beginnen denken, zeker nadat ik 
vernomen had dat de m.s.-kliniek van Melsbroek zelfs niet zou bestaan zonder 
de generositeit van de zusters, die de leegstaande gebouwen van het vroegere 
pensionaat ter beschikking stelden van dr. Charles Ketelaar, de stichter van de 
kliniek. 
 
Jan Smeets 
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LELIJK 
 
 
Ooit las ik een boek . Wat ik achteraf nog wel eens deed natuurlijk . Het heette 
:”België, het lelijkste land van de wereld”en was van de hand van architect Renaat 
Braem die al een tijdje overleden is. Het is dus héél lang geleden. Op dat ogenblik 
geloofde ik er trouwens geen fluit van. 
Enkele decennia later weet ik dat hij volkomen gelijk had. 
 
Meer nog , elk jaar wordt het erger. Onze nationale lintworm blijft voortwoekeren. 
En het kleinste gat wordt opgevuld. De gaten in het gebit worden onmiddellijk 
geplombeerd. En dan moet je eens zo’n rij huizen bekijken .Het ene is voor het 
andere ingebouwd. Je hebt vaak grote en kleine huizen naast mekaar. Rode en 
gele, oude en nieuwe, garages en uitbouwsels,fermettes en bungalows, 
appartementen en 
werkplaatsen. In dat verband kan ik de Vereeckenstraat in Melsbroek aanbevelen. 
Het loont echt  de moeite.  
 
Van een andere, fraaie esthetische ervaring  kunt u volop genieten ,als u het hele 
decor eens van achteren bekijkt vanuit een langzaam rijdende trein ( de HST bij 
ons bijvoorbeeld ).  
Daar vindt u alles: aanbouwsels,houten tuinhuisjes(maar die kunnen ook uit beton 
of golfplaten zijn opgetrokken), groentekassen, honden- of andere hokken en 
roestige autowrakken. Kortom, een schitterend panorama van allerhande koterij, 
zo weggelopen uit een miserabilistische roman van Zola of Boon. Een symfonie 
van wanklanken. De muziek van een zaag op ijzerdraad.  
 
Maar alles is spic and span onderhouden : de gazonnetjes gemillimeterd, alles 
pas of bijna pas geschilderd . In Vlaanderen toch…. Het doet denken aan de 
prachtige mozaïeken van Assisi vlak na de aardbeving .  
 
Wat doe je aan  een individualistische Belg, gesterkt door regionale politici en 
tegengewerkt door federale. Thuis zegt hij :”my home is my castle”, achter zijn 
huis voelt hij zich in zijn knollentuintje. Op straat is “zijn wagen, zijn vrijheid “en in 
de vrachtwagen voelt hij zich ‘king of the road’.Een schitterend  staaltje van 
‘landschappelijk’ beheer vormen onze wegen.  
 
Een absoluut huzarenstuk is de weg tussen Denderhoutem en Liedekerke 
(hooguit acht kilometer). Je wordt gehinderd door één wegversmalling,één 
spoorwegovergang, twee verkeerslichten en 10 (TIEN) verkeersdrempels. Eén 
groot licht heeft er intussen vijf laten wegbreken. Tussendoor heb je nog de 
banale snelheidsbeperkingetjes. Je weet wel die van 30 en 50 per uur ,waar 
zelden 1 kilometer tussenligt. Je kan beter met de(elektrische) fiets gaan. Het 
duurt heus niet langer. Gelukkig is er in België geen enkele flurk die het 
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verkeersreglement letterlijk  toepast. Of we hebben een file van het ene dorp naar 
het andere. O ja van dorpen gesproken, op die acht kilometer liggen ook nog 
Iddergem en Denderleeuw. 
 
 Op vele autowegbruggen vind je vrachtwagens die toevallig daar zijn stilgevallen 
. 
En helemaal heb je het getroffen als je als trucker in Ternat de snelweg verlaat. Je 
rijdt dan straal  tegen een bos van wegwijzers op,waarin een kat haar jongen niet 
meer terugvindt. Je kan dan op je remmen gaan staan en rustig beginnen te 
lezen. Maar dan jaag je gegarandeerd de bestuurders achter je de gordijnen in. Je 
moet dus blindelings kiezen. En paniek slaat toe. Op zo’n ogenblik heeft Murphy 
gewacht . Hij stuurt je naar links en na drie kilometer  constateer je dat je de boer 
op bent met die lange dinosaurus achter je kont. Je slaagt erin te draaien .Je rijdt 
weer het bos voorbij, je komt op een rotonde terecht, je kiest voor het 
industrieterrein en daar heeft Harry Potter persoonlijk alle wegwijzers 
weggetoverd. 
 
Je vliegt dus weer het bos in. Het enige wat je kan hopen,is dat je geen bordje 
‘wegomlegging’ tegenkomt,want dan is het einde zoek.Je vertrekt in de 
aangegeven richting en na heel wat omzwervingen beland je ergens aan het 
achtereind van ons zonnestelsel.En geraak daar eens wijs uit. 
Intussen ben je voorbij onze nationale vuilnisbelten gekomen.Op- en afritten van 
snelwegen,braakliggende stukken grond en onbewoonde krotten. Ze liggen vol 
plastic, papier ,blikjes en leeggemaakte asbakken. Zo heeft Hilde al op honderd 
meter aan één kant van de straat één volle blauwe zak met  de bekende 
ingrediënten  verzameld .Maar ook whiskyflessen,halve voetballen en hele 
poppetjes behoorden tot de buit. 
 
Je hebt er geen idee van hoeveel smeerpoezen  dit land bewonen . 
Enthousiast bevuilen ze hun eigen nest. Het kost ons 4 miljoen euro per jaar om 
het hele zootje schoon te maken . We leven dus op een gigantische  vuilnisbelt . 
En de staat van het wegdek is ronduit desastreus .Weer moeten we wijzen op de 
perzikzachte huid van de Vereeckenstraat. Wedden dat het golfterrein voorbij de 
kerk véél minder hard ligt, alle holes inbegrepen .De autowegen liggen nog vrij 
goed ,maar de rest is een ramp. Het is één groot hobbelig maanlandschap met 
enorme kraters.In welk achterlijk land weten ze nog wat een betonnen 
wegbedekking is ? 
 
En dan durft Gaia te reclameren over de hokken van het pluimvee . De beestjes  
worden er ocharme depressief van. Wij lossen dat anders op. Wij slikken 
antidepressiva. Of lossen het nog anders op, we plegen zelfmoord .Daarin zijn we 
tenslotte ook wereldrecordhouder. 
 
       A.W.3/2016 
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Interview met de heer Philippe KENES. 
 
 
Yvon - Het doel van dit interview is te zien hoe je het met je ziekte hebt gedaan 
om het hoofd boven water te houden. Je antwoorden zullen interessant zijn om 
de andere patiënten – vooral de pas gediagnosticeerden - , hun familie en 
omgeving te helpen. Het interview zal drie periodes onderzoeken : die van je  
jeugd, van de periode rond de diagnose en van de periode daarna. Ik zal heel wat  
van jou leren want ik ken je niet, ik heb je nooit in behandeling (kine) gehad. 
Sinds wanneer kom je hier ? 
Philippe – 2010. 
Y. – Ah! ik was toen drie jaar met pensioen. 
 
De domeinen die we zullen bespreken zijn de domeinen van het werk, je jeugd, 
je relaties, je persoonlijkheid, je huis en omgeving, je vrije tijd en financies. 
Natuurlijk, je vertelt enkel wat je wil bespreken. 
P. – OK. 
 
Y. – De periode van je schooltijd, van je opvoeding : uit welk milieu komen je  
ouders? 
P. – Oh!mijn vader was zelfstandige, hij was een aannemer en mijn moeder was 
in huis om voor de kinderen te zorgen. Zij werkte bij Philips. Dan zijn de 
kinderen gekomen en dan…  . 
Y. – Welk is je plaats in de familie? 
P. – Ik ben de laatste, de jongste, de vijfde. 
Y. – Een mooie familie ! 
P. – Ja. 
 
Y. – Welk diploma heb je ? 
P. – Ik was carrossier. Y. – Ja, ja. 
P. – Ik heb ook een cursus Reiki bij gedaan. Dat is eigenlijk energie sturen door 
de handen. 
Y.– Relaxatie? 
P. – Ja, een soort relaxatie. 
Y. – Heb je dat als beroep uitgeoefend? 
P. – Nee! 
Y. – Als patiënt? 
P. – Als patiënt, ja. 
 
Y. – Wou je echt carrosserier worden? 
P. – Ik heb het eigenlijk alleen als schoolopleiding gedaan, maar niet als beroep. 
Ik heb een vrachtwagen gestuurd. Eerst heb ik bij …gewerkt, rolluiken en zo, en 
zonnepanelen, tenten, en dat heb ik bij C. gedaan. Dan heb ik vervoer van 
bakkerijprodukten gedaan. 
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Y. – Wanneer bent je geboren?  
P. – In 1973.  
In 1992 ben ik begonnen met werken. 
 
Y. – Dan, was je al in koppel ?  
P. -  Ik heb drie jaar in de firma H. gewerkt, en dan kreeg ik een relatie. Vijf jaar 
verkering en dan ben ik in 2000 getrouwd. Tot 2010, en dan ben ik gescheiden. 
Ik heb twee kinderen, een zoon van 13 jaar en een dochter,10 jaar. 
 
Y. – In je werk, waren je relaties met je werkcollega’s altijd goed? 
P. – Ja ,ja. Ja, ik heb altijd een goede band gehad met mijn collega’s, ik heb nog 
contacten met mijn oud collega’s. Wij gaan nog elk jaar samen eten en zo. Ik 
was altijd positief ingesteld, altijd optimist …  
 
Y. – We zijn nog in de periode van… je hebt nog geen symptomen van M.S.  . 
P. – Heu, ik ben begonnen in 1999, toen ik een jaar bezig was in de firma K.  
Y. – Welke waren de symptomen? 
P. – Ik stond in de douche en ik voelde het verschil tussen koud en warm water 
op mijn linker been niet en dan heeft men mij gestuurd naar de neuroloog. 
[…].In A.Z. Gent hebben ze en MRI gedaan en de diagnose werd vrij snel 
gesteld, eigenlijk. 
 
Y. – Wat is er dan gebeurd op je werk? 
P. – De zondagavond heb ik al met mijn werkgever gebeld en gezegd : “Michel, 
ik zal later komen en uitleggen wat ik…”. “Kun je dat niet zeggen aan de 
telefoon?”  
Ik heb een gesprek gehad met mijn werkgever : “Ik ben M.S.-patiënt, mag ik 
hier blijven werken?” Voor mij is er geen problem dat je ziek bent, voor mij 
mag je blijven werken als je wil, maar als je zelf voelt dat je echt niet…dat je  
problemen begint te ondervinden, wil ik wel dat je zelf zegt : “Ik wil stoppen”. 
 
Y. – En, met de collega’s? Het had geen invloed met je werkrelaties ? 
P. -  Eigenlijk niet. Mijn collega’s waren heel begripvol : de maandag tot 
donderdag hadden wij groothandel, vrijdag zaten wij bij de bakkers…  . 
“Philippe, gij rijdt, gij doet de papieren, en ik zal de zware werken doen”. 
 
Y. – Toen je eerste symptomen optraden, was je dan nog met je partner? 
P. – Ja. 
Y. – En hoe heeft ze gereageerd? 
P. – Oh, ze heeft goed gereageerd. 
Y. – De relatie was nog goed toen? 
P. – Ja. 
Y. – En, bij de periode van je eerste symptomen, waren de kinderen al geboren? 
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P. – Oh nee, mijn vrouw was toen pas zwanger van het eerste kind. 
 
Y. – En, zijn de relaties met de vrienden veranderd? 
P. – Oh, in het begin denk ik, niet, dan kon ik eigenlijk nog alles, maar na 
verloop van tijd waren er vrienden die wegbleven. 
Y. – (Zuchtend) Ja. 
P. – Maar dat zijn eigenlijk geen vrienden, he. 
Y. – Juist. 
P. – Dat waren kennissen, voor mij.  
 
Y. – Heb jij informatie gezocht bij de eerste symptomen? 
P. – (na iemand te antwoorden die hem had gebeld) Welk was de vraag ook 
weer? 
Y. – Heb je direct informatie ingewonnen? 
P. – Eigenlijk niet. Ik ben naar een dokter geweest. Die heeft direct gezegd dat 
ik MS had en ik heb eigenlijk niet verder gezocht. 
Y. – (begripvol)Nee, nee. Kende je de ziekte? 
P. – Ja, want een vriendin van mij heeft dat ook. 
 
Y. En, op de moment van je eerste symptomen, was je zelfwaardering 
veranderd? 
P. – Met de diagnose zelf heb ik…het was 8 uur toen ik de diagnose kreeg, en 
toen heb ik zondag, zaterdag en zondag geweend, geweend, geweend. Ik was 
triestig, en zondagavond heb ik gezegd : ‘OK, het is nu zo. Ik heb eigenlijk de 
knop omgedraaid : ik heb gezegd : “Wij zullen zien hoe de problemen zich  
voortdoen.”  
Y. – De steun kwam van uit eigen kracht? 
P. – Ja. 
Y. – Wat heeft je geholpen. 
P. – Ik denk mijn positieve ingesteldheid. 
 
Y. – Dan kunnen wij mischien achteruitgaan naar de periode van je jeugd : 
gedurende je opvoeding, met je ouders :  hoe waren ze, je ouders? 
P. – Mijn moeder was een zeer lieve vrouw, ik heb veel liefde gekregen van 
haar. Maar langs vaderskant heb ik niet veel liefde gekregen. Mischien ook 
omdat het een heel andere generatie was. Op dat punt was het niet zoals ik nu 
een relatie heb met mijn zoon. Die zou nooit vertrekken thuis zonder een kus te 
geven… Heb je ook een goeie band met je kinderen? 
Y.- Maar in dit interview gaat het over jou. Ik zou je hierop wel kunnen 
antwoorden maar niet binnen het kader van dit interview. 
P. – Ik kan niet vertrekken zonder een kus geven…  . 
 
Y. –Je leefde in een huis? 
P. – Ja, ja. 
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Y. –Je bent lang gebleven zonder dat het aangepast was? 
P. – Het is nog niet aangepast. Ik woonde alleen. Ik had de kinderen. Een week 
bij mij, een week bij mijn ex vrouw. Ik heb mijn huis zelf gebouwd. Mijn vader 
was een bouwaannemer. 
Y. – Toen je ziek was?  
P. – Nee, vóór ik ziek was. Ik heb kosten gemaakt, aanpassingen, een paar 
dingen. 
 
Y. – Hoe gebeurde het met de financien? 
P. – O, voorlopig gaat het wel. Ik heb mijn huis overgenomen, dus ik heb het 
een paar jaar een beetje moeilijk gehad. 
 
Y. – En , met je vrije tijd, welke waren… ? 
P. – Vóór de diagnose had ik mountain bike gedaan. Ik heb ook met de 
motorcross gereden, niet voor wedstrijden, maar zo. 
Y. – Na de eerste symptomen. 
P. – Dan deed ik geen motorcross meer, maar met de mountain bike heb ik nog 
verder gedaan. Motorcross was vóór ’95. 
 
Y. – Ben je nog lang vrachtwagenchauffeur gebleven ? 
P. – Vanaf mijn diagnose heb ik nog vier jaar gereden. Het ging nog wel maar 
de vermoeidheid begon. Klagen qua krachtverlies niet, maar lange afstanden 
niet. Ik ben nog met vakantie geweest in zuiden van Frankrijk en daar heb ik mij 
supergoed gevoeld en daar heeft mijn werkgever gebeld. Ik heb gestopt. 
Y. – Nee, nee, je hebt niet gewacht tot het einde. 
P. – Nee, nee, zo lang heb ik niet gewacht. 
Y. – En , was er nog begrip van je collega’s? 
P. – Natuurlijk, ja. Mijn werkgever, dat was eigenlijk een toffe… ik heb altijd 
veel begrip gehad. Ik heb dingen gedaan voor hem die andere chauffeurs niet 
graag deden. 
 
Y. –  De moeilijkheden met je vrouw, die leidden naar de scheiding, waren die 
door de ziekte? 
P. – Nee, maar ik denk dat de ziekte een rol gespeeld heeft. 
 
Y. – En de kinderen, hoe hebben ze zich aangepast aan de ziekte? 
P. – Ik heb schatten van kinderen die helpen enorm goed, echt waar. Zij zijn 10 
en 13. Ik heb veel begrip van hen. Als ik een dag weg moet zullen ze de rolstoel 
duwen en zo. 
 
Y. – Je plaats in de familie en je vaderrol zijn gebleven ! P. – Ja. Y. – En je 
autoriteit. 
P. – Als ik streng moet zijn zal ik streng zijn. Ik apprecieer wat ze doen voor mij 
en dan ga ik met hen naar het restaurant, de pretparken…  . 
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Y. – Maak je nieuwe vrienden? P. – Ja, ja. Y. – Van hier (in de kliniek)? P. – 
Nee, niet alleen. 
 
Y. – Wat verbindt je nu aan het leven? 
P. – Dat zijn de kinderen. en ik geloof rotsvast dat ze ms zullen kunnen 
genezen. 
Y. – (begripvol)Ah, ja. 
P. – Ik ben 100% overtuigd. Ik ben ook bezig met spirituele zaken. Ik zie dingen 
die andere mensen niet zien. Ik voel als mensen problemen hebben.  
Y. – Ben je gelovig? 
P. – Niet echt gelovig, maar…  . Als ik nu aan het chatten ben…  en jij zit in 
Australië bij voorbeeld. Ik zit hier. Dan kan ik voelen wat je op dit moment 
voelt. 
Y. – Ja, jij vindt de kracht in jezelf, in feite, om je hoofd boven water te houden. 
P. – Ik krijg de kracht van hier boven. 
Y. – Ah, ja. Dus, je gelooft in God. 
P. – Ik geloof in God, in bovennatuurlijke krachten. 
 
Y. – Je zei, vroeger, dat je huis nog niet aangepast was. Wat ontbreekt er ? 
P. – Voorlopig kan ik mij nog redden in de situatie waar ik zit. 
Y. – Wat heb je gedaan aan je huis? Welke aanpassingen heb je aangebracht? 
P. – Ik heb rond mijn huis klinkers laten leggen. 
 
Y. – Heb je menselijke hulp nodig? 
P. – Ja, ik heb een thuisverpleegster. 
 
Y. – En, qua financïen ? 
P. – Ik mag niet klagen. 
 
Y. – En, voor je vrije tijd? Er is een groot verschil. Vroeger kon je motorcross 
doen…  . 
P. – Vooral spiritueel, de bovennatuurlijke kracht. 
Y. – Ja, maar, om te genezen. 
P. – Nee, niet om te genezen maar om de mensen te helpen. Ik doe ook aan 
foto’s lezen. […]. Je geeft een foto van je vrouw en ik kan zeggen of je vrouw 
goed is of niet. 
 
Y. – Die dingen, is het vroeg begonnen? 
P. – Vijf jaar geleden is dat eigenlijk gestart. 
Y. – Ah ja, en vroeger wist u niet…  . 
P. – Nee, vroeger wist ik het eingenlijk niet. Mijn peter is verontgelukt met een 
auto en dat is gebeurd in 1998 en in 2011 heb ik dat ongeval gezien. Ik heb 
gezien met welke personen hij heeft gebotst.  
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Ik heb een beeld van hem gezien toen hij in het ziekenhuis lag.Voor sommige 
mensen is het moeilijk om dit te begrijpen, om te geloven. Ik heb respect voor 
hun maar ik weet dat er meer bestaat dan het leven hier. Ik heb ook veel rust. 
Met mijn rust kan ik mijn MS tegenhouden. 
 
Y. – Wat je vertelt is zeer interessant, want dat zal de mensen helpen. Er zijn 
zoveel middelen om de moraal hoog te houden. 
P. – Ook de meditatie. 
Y. – Ik denk dat de meditatie een middel is om dichter bij de waarheid te komen. 
P. – Ik moet zeggen, het christelijke geloof, denk ik. Ik ga niet naar de mis. Ik ga 
naar de mis voor de begrafenissen […]. Ik denk dat het meer is dan het leven 
hier alleen. Ik ben er zeker van. […].  
[…] 
 
Dank u, Philippe. Het was interressant. Dank u. 
 
Het interview werd afgenomen door Yvon Leroy. 
 
 
 
 
 
TE KOOP  
 
Auto Fiat Doblo aangepast met lift. 1368 cc, 70 KW 
5 zitplaatsen bestuurder inbegrepen. 
Kleur metalic groen  
In dienststelling sinds 02/08/2011. 
Prijs over te komen. 
 
Contact : Van Waeyenbergh Elly 
Kruisstraat 15 B3 
9290 Overmere - Berlare 
Gsm : 0494 05 59 64 (Elly) of 0494 47 23 89 (Valere) 
Vaste tel.: 09 310 74 57 
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Feestkalender 2016 
 

 
 

Zaterdag 03 september  Uitstap patiënten - I.M.S.O. . 

Dinsdag  06 december  Kerstfeest – Rotary 

Maandag 12 december  Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

 

 

_____________________________________________ 
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 6 
 
Wij ontvingen 12 oplossingen waarvan er slechts twee foutief waren. 
 
Correcte antwoorden werden ingestuurd door : Frieda Clemens, Chantal 
Claes, Simone Steels, Rita Verbeke, Rita Pans, Livia Verscheren, Noëlla 
Wuytack, Madeleine Petrus, Myriam Saerens, Jenny Van Landeghem,  
 
Uit de hoed kwam : Chantal Claes. 
 
Sudoku 6 
 
Er waren 16 correcte  antwoorden : Simone Steels, Koen De Vries, 
Maria Van den Brande, Brigitte Drabbé,Noëlla Wuytack, Livia 
Verschuren, Martha Vervoort, Rita Verbeke, Marie-Louise Peetermans, 
Rita Pans, Alfons Roosen, Myriam saerens, Freddy Franckaert, Paula 
Verhelst, jenny Van Langehem, Madeleine Petrus. 
 
De winnares heet :  Martha Vervoort. Gefeliciteerd 
 
___________________________________________________________________ 
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Zweedse puzzel N° 1 
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OCTOBER - OCTOBRE 
 

NOVEMBER - NOVEMBRE 
NEUKERMANS A.  LAARNE 

 
MOERMANS Willy LANAKEN 

DEVILLE Hilda  DWORP 
 

BROUWERS Hilde  KAPELLE O/D BOS 
OP DE BEECK S.  MOL 

 
CANIPEL René ERPE-MERE 

VANHAMME Georgette BRUSSEL 
 

DE BRUYN Katleen VOORDE 
VAN HOECK Maria  LIEZELE bo/PUURS 

 
GHYSEBRECHTS Cecile  ZWIJNDRECHT 

VAN HOOF Maria  ST-KATELIJNE-WAVER 
 

MERCI Albert WILSELE 
CLAUS Pierre ESCANAFFLES 

 
MERCKX Jaak GRIMBERGEN 

WEETS Philippe STEENOKKERZEEL 
 

NAPOLI Ruggero LODELINSART 
DE PRIL Annick        BRASMENIL 

 
VAN LAERE Yvan KEERBERGEN 

VERMEIR Christian   ASSE 
 

BAL Hendrik   BOOM 
VAN WOENSEL Monique MERKSEM 

 
ROOSEN Alfons LUMMEN 

THIERENS Franky BORNEM 
 

VAN CLAPDURP Viviane MECHELEN 
BRUSSELMANS Veerle Vilvoorde 

 
SCHENAERTS Annie. KRAAINEM 

BROUNS Philippe KAPELLE o/d BOS 
 

VAN BULCK Joanna   NIEUWPOORT 
UYTTERSPROT Ann LEBBEKE 

 
LANGHENDRIES Veronique    SCHILDE 

GOVAERTS  Greta TURNHOUT 
 

PEETERS Annicq ENGSBERGEN 
DERAET  Sabrina LEBBEKE 

 
SEYSSENS Kristin OVERPELT 

RABAEY Nancy BUKEN 
 

KRAGHMANN Fanny VOLLEZELE 
CASTEELS  Karina TREMELO 

 
MOULIN Anne DIEGEM 

BROUKMANS  Elise    LANDEN 
 

DE RYDT Michel VILVOORDE 
VAN RYMENANT J. BETEKOM 

 
DELLAERT Marijs ANTWERPEN 

  
 

PIQUET  Marie BELGRADE 
  

 
SCHOPF  Anna Katharina ERPS-KWERPS 

  
 

VAN LIMBERGEN Lut  DENDERMONDE 
  

 
  

 
 
 

 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw 
verjaardag, gelieve dan uw adres en geboortedatum mede te delen aan de 
receptie van het Centrum. 
 
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de 
votre anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance 
et votre adresse à la réception du Centre. 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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DECEMBER - DECEMBRE 
SCHREY Josiane BONHEIDEN 
VAN DEN BEMPT M.  SCHILDE 
VAN LAERE Sonja NIEL 
VERHELST Paula MOERZEKE 
VERHOEVEN Patricia MECHELEN 
GHISLAIN Rolande  LOBBES 
DE KEERSMAECKER Riet   BERCHEM 
VAN DEN BERGH Maria  TIELT 
DURENNE Bruno LAEKEN 
CHARELS Marcella  HEVERLEE 
DEBEFVE Nicole ZAVENTEM 
VANHAMEL Nadia ANTWERPEN 
AERTS Maria MINDERHOUT 
STEELS Simonne   ZELE 
RIGAUX Katleen    ELLEZELLES 
WUYTACK Noëlla BUGGENHOUT 
LONEZ Preyse IXELLES 
RIJDAMS ROGER MELSBROEK 
VANDERHAEGEN  Hilda TREMELO - BAAL 
VERTESSEN Chris TIENEN 
SWINNENS Josiane GRIMBERGEN 
SAGAER  Gilberte HASSELT 
JACQUES Marleen MEISE 
DE SITTER  Christel BERLARE 
DERONDE  Marie Jose TERVUREN 
LAEVERS  Natalie HAACHT 
CELEN Marc AARSCHOT 
DEKKER  Evelien ANDERLECHT 
VAN HAMEL Nadia ANTWERPEN 
DEHOUWER F Moreels LEDE 
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Communication du Conseil d’Administration. 
 

Vous trouverez dans ce numéro un article du professeur Nagels et du professeur 
Jeroen Van Schependonck où ils apportent un aperçu sur les projets d’examens 
innovants qui seront effectués à Melsbroek au sujet des mesures des pertes 
cognitives. Notre conseil d’aministration a décidé de soutenir cette initiative par une 
lettre de motivation particulière en rapport avec le sponsoring, adressée au Fonds 
National de la Recherche Scientifique. Vu la qualité de cette étude, nous espérons 
pouvoir vous informer, dans le prochain numéro, que le sponsoring du F.N.R.S. 
(Fonds Naional pour le Recherche Scientifique) a été accordé. 
 
Le Rotary Club de Zaventhem fête cette année ses 50 ans d’existence. Quelques 
années à peine après le début de son existence, le Nationaal MS Centrum bénéficiait 
déjà de son soutien. A l’occasion de ce jubilé, nous voulons remercier le Rotary et 
tous ses membres en particulier, pour leur soutien fidèle et efficient, aussi bien sur le 
plan social qu’économique et financier. 
 
Notre site web existe déjà depuis 2001 et a été récemment renouvelé, après 15 ans. Le 
conseil d’admistration a décidé d’installer notre site avec « Dreamweaver », un 
programme récent. Le professeur Ir Luc De Wolf a accepté de prendre cette charge 
sur lui, bénévolement. 
 
Yanaika Schauwaerts et Jean-Pierre Vandebroek nous ont fait part qu’ils ne pourront 
plus être présents aux réunions de notre conseil d’administration parce que, pour 
Yanaika, elle a des difficultés à combiner cela avec son nouveau job et pour J. – P. 
,parce qu’il a déménagé pour Heusden-Zolders. Les deux, cependant, veulent encore 
toujours collaborer pour quelques activités. Tous les membres de l’IMSO ont pu 
apprécier leur collaboration et les en remercient. Yanaika était toujours prête à aider 
en toutes occasions. Avec Tina et le comité organisateur de notre swimmarathon, 
comme jeune bénévole, elle a apporté du sang neuf dans notre conseil 
d’administration. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau travail. 
 
Nous remercions particulièrement Jean-Pierre. Lui aussi souhaite collaborer encore à 
quelques activités, mais ne pourra plus assister aux réunions de notre conseil 
d’administration. Lors de notre dernière réunion, Nelly, notre présidente, a en notre 
nom à tous, remercié J. – P. pour sa collaboration pendant de nombreuses années, 
comme secrétaire et comme collaborateur fixe pour l’organisation des fêtes. Son 
humour et son amitié vont nous manquer. 
 
Le cybercafé dispose à nouveau d’une (NDTr : charmante) bénévole, pour un an. 
Grâce à l’intervention de Tina, nous avons pu à nouveau bénéficier de subsides de la 
Commission Européenne.  
Vous en saurez plus sur la bénévole, qui a nom Jessica Langer, dans le prochain 
numéro. 
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Le follow-up et la mesure de la détérioration cognitive liée à la S.E.P. 
Une prise en charge multidisciplinaire. 

 
Un majorité de la population pense que la S.E .P est à l’origine de troubles physiques. Les 
personnes atteintes de S.E.P. peuvent également présenter des troubles cognitifs sous 
forme de troubles de la concentration, une déficience de la mémoire à court terme et des 
difficultés à combiner simultanément différentes activités. Environ la moitié des Personnes 
atteints de S.E.P. (PSEP) présente des troubles de cet ordre et ont de ce fait une plus 
grande chance de perdre leur travail ou d’être victime d’un accident de conduite automobile.  
 
La mesure de ces troubles – parfois subtils –nécessite une investigation très étendue.  
Vu la durée de ces tests, nous avons recherché la mise au point d’un test alternatif. Ce 
test ou « bio-marqueur » devrait permettre de dissocier les PSEP présentant des 
troubles cognitifs des PSEP sans troubles cognitifs. Nous espérons aussi que ce »bio-
marqueur » sera en mesure, avec une grande probabilité, de prédire quelles personnes 
présenteront des troubles cognitifs. Le fait qu’au stade actuel nous trouvons déjà des 
différences entre un groupe de PSEP à forme légère et un groupe de contrôle composé 
de personnes saines fortifie notre conviction de pouvoir développer ce bio-marqueur. 
 
Le développement d’un tel bio-marqueur demande des mesures de la fonction du 
cerveau (mesures neurophysiologiques), et/ou des mesures des structures du cerveau 
(information neuroanatomique). La neurophysiologie examine, par des techniques telles 
que l’électro-encéphalographie (EEG), la magnétoencéphalographie (MEG) ou la IRM 
fonctionnelle (fIRM, l’activité dans les différentes régions du cerveau. Pour l’étude de la 
neuro-anatomie, le volume des différentes régions cérébrales est calculé sur base des 
scans standards. 
 
Le développement d’un tel bio marqueur nécessite une large quantité de données. 
Puisque le Centre National de la S.E.P. dispose d’une grande clientèle de PSEP auprès 
de laquelle une documentation très vaste a été obtenue, il nous est possible à partir du 
service de neurologie (Prof. Nagels, Prof. D’hooghe, Prof. D’haeseleer et Dr. Peeters, de 
disposer d’une large base de données, appelée EDMUS. 
D’importants efforts ont été réalisés par les infirmières spécialisées en soins SEP et en 
recherche scientifique, sous la direction de Ann Van Remoortel.   
Cette base de données est examinée par une équipe multidisciplinaire et tente d’obtenir 
une meilleure compréhension de l’évolution de la SEP et un meilleur suivi des PSEP. 
 
Cette équipe se compose aussi de plusieurs ingénieurs : Dr. ir. Jeroen Van Schependom, 
ir. Jeroen Gielen, ir. Jorne Laton, psychologue Lars Costers, Bio ingénieur Lyndsey 
Devolder et plusieurs étudiants masters. 
Il existe d’autre part une collaboration productive avec les autres services du Centre 
National qui collabore également au développement de bio marqueurs de SEP. Nous 
passons en revue et en résumé les différents schémas de recherche.  

EDMUS 
Un rôle clef est assuré par la banque de données EDMUS de Melsbroek. Un travail très 
fourni permet d’enregistrer le plus possible de données nouvelles et anciennes des 
PSEP dans la base de données anonymes. 
Les données obtenues dans la banque de données EDMUS, auprès d’un grand nombre 
de PSEP à Melsbroek, permettent d’apporter un regard unique sur l’évolution de la SEP..    
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Cette base de données nous fournit une information clinique essentielle concernant 
l’évolution de la maladie. Elle comprend, e.a., la durée de la maladie, la forme de la SEP, 
l’évolution du score EDSS, le nombre de poussées et les résultats des tests physiques et 
cognitifs. Cette information est utilisée dans de nombreuses études scientifiques, par 
exemple pour sélectionner certains groupes de PSEP ou pour examiner l’importance 
d’un score particulier sur d’autres scores. 
 

Neuropsychologie 
 

Au cours des années de nombreuses données neuropsychologiques ont été 
rassemblées. 
Cela peut concerner des tests de l’attention et de la mémoire qui sont régulièrement 
passés à la consultation de neurologie.  Notre équipe a également assuré une belle 
collaboration avec le service de psychologie de Melsbroek qui parvient à effectuer des 
examens plus spécialisés et plus détaillés des fonctions cognitives auprès des PSEP. 
Ses données ont une valeur particulière vu le peu de recherches publiées dans la 
littérature scientifique concernant l’évolution des fonctions cognitives en SEP. 
 
Ainsi nous savons que la SEP peut conduire aussi bien à un handicap physique que 
cognitif (p.ex. des difficultés de concentration). Nous avons examiné quels facteurs 
déficients étaient les plus importants pour maintenir la qualité de vie telle qu’elle était 
perçue par les PSEP. 
 
Nous avons également examiné dans quel domaine cognitif (p.ex. attention, vitesse, 
mémoire à court terme, …) la détérioration survient le plus rapidement chez les PSEP 
(dans les cas de démence il s’agit de la mémoire alors que dans la SEP il s’agit de la 
vitesse de transformation de l’information). 
 
Enfin, nous avons examiné de quelle manière la fonction cognitive des PSEP peut être 
mesurée dans la pratique clinique. Il semble qu’un test relativement simple (qui ne dure 
que cinq minutes) peut convenir comme test « sentinel ».  C'est-à-dire que si une PSEP 
obtient un résultat moins bon à ce test, une investigation à l’aide d’une batterie de tests 
plus complète, est alors à conseiller. De cette façon, non seulement les déficiences 
physiques mais aussi les déficiences cognitives peuvent être objectivées. 

Neurophysiologie 
 
En complément, nous examinons la possibilité d’assurer le suivi des patients au moyen 
de la neurophysiologie. 
 

En opposition à la IRM traditionnelle (où est visualisé le 
rétrécissement du cerveau ou l’apparition de lésions SEP) notre 
regard se porte en neurophysiologie sur l’activité des différentes 
régions cérébrales et la communication entre elles. 
L’activation d’une région cérébrale entraîne des signaux 
électriques qui peuvent être recueillis par soit par l’électro-
encéphalographie (EEG) ou par la magnétoencéphalographie 
(MEG).  
Dans l’EEG (figure à gauche) des électrodes sont disposées au 
niveau céphalique. Elles mesurent les différences de potentiels 
électriques. 
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Dans l’exploration par MEG de très faibles champs magnétiques sont engendrés par 
notre cerveau et sont captés au moyen de senseurs très sensibles. 
Un scanner MEG (figure à droite) ressemble à un grand sèche-cheveux et fonctionne 
dans un espace fermé permettant ainsi d’éviter toute 
perturbation de la mesure de l’activité cérébrale par des 
champs électromagnétiques originaires d’ordinateurs ou 
de petits aimants. 
 
En se basant sur des tests neuropsychologiques nous 
présumons que la vitesse avec laquelle les régions 
cérébrales échangent entre-elles des informations 
diminue. Nous présumons aussi qu’à partir du moment 
où nous saurons correctement analyser cette 
communication nous serons alors en mesure de 
développer une meilleure méthode qui nous permettra 
de suivre l’évolution de la SEP à titre individuel. 
 
La pratique de MEG ou de l’EEG pour suivre l’évolution 
de la SEP pourrait apporter de nombreux avantages. 
Dans le scénario idéal nous pourrions interroger les 
PSEP pendant 10 minutes, paisiblement pendant la 
séance du scanner.  
 
Le MEG-scanner provoque beaucoup moins de bruit et n’évoque pas de sentiment de 
claustrophobie (comme l’évoque le MRI-scanner chez certaines personnes). Dès lors cet 
examen est adapté comme ‘screening tool’ pour mesurer la détérioration chez les PSEP. 
Si ce scan montrait une possible détérioration de la fonction cognitive de la personne ou 
si une détérioration était attendue, la personne pourrait plus rapidement et plus 
efficacement être adressée pour une prise en charge neuropsychologique.  
 
Dans ce cadre nous faisons  toujours appel à des personnes SEP ou autres qui seraient 
désireuses de participer à nos recherches. A cette occasion nous remercions les 
nombreuses personnes qui, à ce jour, ont accepté d’y participer. 
 
Neuroanatomie 
 
En résumé, notre travail consiste à élaborer de nouvelles méthodes permettant de mieux 
analyser les données IMR actuellement enregistrées. En collaboration avec IcoMetrix, 
une  firme d’ingénieurs issue des universités de Louvain et d’Anvers, nous avons mis au 
point une nouvelle méthode permettant d’extraire automatiquement les activités du corps 
calleux, structure liant les deux hémisphères. De cette manière, les radiologues seront 
non pas seulement à même d’évaluer l’évolution des structures cérébrales des PSEP 
mais pourront accompagner ces évaluations d’un rapport quantitatif. 
 
L’utilité de cette situation consiste à apporter plus d’informations à partir des images qui 
actuellement sont collectées de façon standard. 
Actuellement nous examinons quelles parties du corps calleux sont sensibles pour  
quelles fonctions cognitives.  

 
 
Rédigé par Dr. ir.Jeroen Van Schependom et Prof. Ir.Guy Nagels 
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INTERVIEW de Monsieur KENES Philippe. 

 
 
Yvon – Le but de cette interview est de voir comment vous avez fait pour tenir la tête hors 
de l’eau face à votre maladie. Vos réponses seront intéressantes pour aider les autres 
patients – surtout les nouveaux diagnostiqués- leur famille et leur entourage.  
 
L’interview va porter sur trois périodes : celle de votre jeunesse, celle d’autour du 
diagnostic et la période d’après. Je vais tout apprendre de vous parce que je ne vous 
connais pas. Je ne vous ai jamais eu en traitement (de kiné). Vous venez ici (à la clinique) 
depuis longtemps ? 
Philippe – 2010. 
Y. – Ah !j’étais à la pension depuis trois ans. 
Les domaines que nous allons passer en revue sont, pêle-mêle, le travail, votre jeunesse, 
vos relations, votre identité-personnalité, votre maison et votre environnement, vos loisirs 
et vos finances. Naturellement, vous parlez de ce dont vous voulez parler. 
P. – Ok. 
 
Y. – La période de votre scolarité, de votre éducation : de quel milieu étaient vos parents ? 
P. – Oh ! mon père était indépendant, entrepreneur, et ma mère restait à la maison pour 
s’occuper des enfants. Elle avait d’abord travaillé à Philips. Puis les enfants sont venus et 
alors…  . 
 
Y. – Quelle est votre place dans la famille ?  
P. – Je suis le dernier, le plus jeune, le cinquième.  
Y. – Une belle famille. P. – Oui. 
 
Y. – Quels sont vos diplômes ?  
P. – J’ai un diplôme en réparation de carrosserie.  
Y. – Oui, oui. 
P.  -  J’ai aussi suivi un cours de Reiki. Il s’agit de diriger de l’énergie à l’aide des mains.  
Y. – Relaxation ?  
P. – Oui, une sorte de relaxation. 
Y. – Vous faisiez cela comme profession ? 
P. – Non, comme patient. 
Y. – Vous étiez motivé pour la carrosserie, vous aimiez cela ? 
P. – J’ai suivi les cours à l’école, mais n’ai pas pratiqué la profession. J’ai conduit un 
camion. Mais j’ai travaillé d’abord dans une firme de volets, panneaux solaires, tentes 
solaires. Après j’ai fait dans le transport de produits de boulangerie. 
 
Y. Quand êtes-vous né ?  
P. – En 1973. En 1992, j’ai commencé à travailler. 
 
Y. – Vous étiez déjà en couple ?  
P. – J’ai travaillé d’abord pendant trois ans à la firme H., puis je suis entré en relation. J’ai 
fréquenté pendant cinq ans, puis je me suis marié, en 2000. Cela a duré jusqu’en 2010, 
puis j’ai divorcé. J’ai deux enfants, un fils de treize ans et une fille de dix ans. 
 
Y. – À votre travail, est-ce que les relations avec vos collègues étaient toujours bonnes ? 
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P. – Oui, oui. Oui. J’ai toujours été en bonne entente avec mes collègues. J’ai encore 
maintenant des contacts avec mes anciens collègues. Nous allons encore manger 
ensemble chaque année. J’ai toujours été optimiste, positif. 
 
Y. – Nous sommes encore dans la période d’avant, vous n’avez pas de symptômes de 
SEP. 
P. – Heu, j’ai commencé en 1999, quand j’étais encore à la firme…  . 
Y. – Quels étaient vos symptômes ? 
P. – J’étais dans la douche et je ne sentais pas la différence entre l’eau chaude et l’eau 
froide sur ma cuisse gauche. On m’a conduit chez le neurologue. […] à l’AZ-Gent, ils on 
fait une RMI et le diagnostic a suivi rapidement. 
 
Y. – Que s’est-il passé au niveau de votre travail ? 
P. – Le dimanche soir, j’ai téléphoné à mon employeur et dit : « Michel, je vais téléphoner 
plus tard et dire… ». « Ne peux-tu pas le dire au téléphone ? » J’ai répondu que non…  . 
J’ai eu une conversation avec mon employeur : « Je suis un patient SEP, puis-je continuer 
à travailler ici ? « Pour moi, il n’y a pas de problème pour que tu continues à travailler ici, 
malade. Pour moi tu peux rester travailler si tu veux, mais si tu sens toi-même que tu ne 
peux vraiment plus, alors je préfère que tu m’avertisses : « Je veux stopper ». 
 
Y. – Et, avec les collègues, ça n’a pas eu d’influence sur vos relations de travail ? 
P. – En fait non. Mes collègues étaient plein de compréhension : le lundi et le mardi, nous 
avions la grande distribution, vendredi nous étions chez les boulangers…. Ils m’ont dit : 
« Philippe, tu roules et tu fais les paperasses, et je vais faire les travaux lourds ». 
 
Y. – Quand les premiers symptômes sont arrivés, tu étais encore avec ta partenaire ? 
P. – Oui. 
Y. – Et, comment a-t-elle réagi ? P. – Oh ! elle a bien réagi. 
Y. – La relation était encore bonne, alors ? P. – Oui. 
Y. – Et, à la période de vos premiers symptômes, les enfants étaient nés ? 
P. – Oh non, ma femme venait d’être enceinte du premier. 
 
Y. – Est-ce que les relations avec les amis avaient changé ? 
P. – Au début, je pense que non, je pouvais encore tout faire, en fait, mais au cours du 
temps certains sont partis. Y. – (soupirant) Oui.  
P. – Mais ce ne sont en fait pas des amis, hein ! Y. – Oui, voilà !  
P. – C’étaient des connaissances, pour moi. 
 
Y. – Avez-vous – nous sommes au niveau de votre identité-personnalité – avez-vous 
cherché une information complète dès les premiers symptômes ? 
P. –  (Philippe avait reçu un appel téléphonique et demandé : ) Quelle était la question, 
encore ? 
Y. – Avez-vous immédiatement demandé des informations ? 
P. – En fait, non. Je suis allé chez un docteur, il a immédiatement établi le diagnostic et je 
n’ai pas cherché plus loin. 
Y. – (plein de compréhension) Non, non.  
Connaissiez-vous la maladie ? 
P. – Je connaissais car une de mes amies, elle a ça aussi. 
 
Y. – Et, au moment de votre diagnostic, votre estime de vous-même avait-elle changé ? 
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P. – Au moment même du diagnostic, il était huit heures et vendredi, samedi et dimanche, 
j’ai pleuré, pleuré, pleuré. J’étais triste. Et dimanche, j’ai tourné la page : j’ai dit : « Nous 
allons voir comment ces problèmes vont évoluer ». 
Y. – Le soutien venait de vos propres forces ? 
P. – Oui, les forces propres. 
Y. – Qu’est-ce qui vous a aidé ? 
P. – Je crois, mon tempérament positif. 
 
Y. – Nous pouvons peut-être retourner à la période de votre jeunesse : comment étaient 
vos parents ? 
P. – Ma mère était une personne très gentille, j’ai reçu beaucoup d’amour de ma mère. 
Mais, du côté du père, je n’ai pas reçu beaucoup d’amour. Peut-être aussi parce que 
c’était une toute autre génération. Sur ce point, ce n’est pas comme la relation que j’ai 
avec mon fils. Il ne sortirait au grand jamais de la maison sans donner un baiser. 
 
Philippe. – (à brûle-pourpoint) Y a-t-il une bonne entente dans votre famille ? 
Yvon. – Il s’agit ici de votre interview. Je pourrais vous parler de cela, mais pas dans le 
cadre de cette interview. 
P. – Je ne peux pas partir sans donner un baiser. 
 
Y. – Vous viviez dans une maison ? 
P. – Oui, oui. 
Y. – Vous êtes resté longtemps avec une maison inadaptée ? 
P. – Elle n’est toujours pas adaptée ! J’habitais seul. J’avais les enfants (NDLR : une 
semaine sur deux). J’ai construit ma maison moi-même. Mon père était entrepreneur en 
bâtiments.  
Y. – Avant votre maladie ? 
P. – Non, après.  
Après que j’ai été malade, j’ai fait des frais, quelques adaptations. 
 
Y. – Comment cela s’est-il passé avec les finances ? 
P. – Oh, pour le moment ça va bien. J’ai repris ma maison, donc j’ai eu des difficultés 
pendant quelques années. 
 
Y. – Et, pour les temps libres, quelles étaient… ? 
P. – Avant le diagnostic, j’avais fait du vélo de montagne. J’ai également fait du 
motocross. En amateur, pas pour la compétition. 
Y. – Après les premiers symptômes ? 
P. – Alors je n’ai plus fait de motocross, mais du vélo de montagne, j’ai encore fait. Le 
motocross, c’était avant 1995. 
 
Y. – Avez-vous travaillé encore longtemps avec les camions ? 
P. – À partir du diagnostic, j’ai encore roulé quatre ans. Cela allait encore bien, mais la 
fatigue commençait. Je n’avais pas de plaintes de perte de force, ça non. Mais, les 
longues distances, cela n’allait plus. Je suis encore allé en vacances dans le midi de la 
France et je me suis senti super bien. Et là, mon employeur a téléphoné. J’ai stoppé. 
Y. – Non, non !vous n’avez pas attendu jusqu’à la dernière extrémité. 
P. – Non, je n’ai pas attendu si longtemps. 
 
Y. – Et, la compréhension de vos collègues était restée ? 
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P. – Naturellement. Oui. Mon employeur était en fait un chic type. J’ai toujours eu de la 
compréhension de sa part. J’ai fait des choses pour lui que les autres chauffeurs ne 
faisaient pas sans rechigner. 
 
Y. – Les difficultés avec votre femme, qui ont mené au divorce, étaient-elles en relation 
avec la maladie ? 
P. – Non, mais je crois que la maladie a joué un rôle. 
 
Y. – Et les enfants, comment se sont-ils adaptés à la maladie ? 
P. – J’ai des trésors d’enfants qui aident vraiment beaucoup, vraiment. Ils ont 10 et 13 
ans. J’ai beaucoup de compréhension d’eux. Si je dois aller quelque part pendant toute 
une journée, ils me poussent. 
Y. – Votre place dans la famille et votre rôle de père ont été préservés. 
P. – Oui. 
Y. – Et votre autorité. 
P. – Si je dois être sévère, je suis sévère. J’apprécie ce qu’ils font pour moi et alors je vais 
avec eux au restaurant, aux parcs d’attractions…  . 
 
Y. – Vous faites-vous de nouveaux amis ? 
P. – Oui, oui. 
Y. – Ici à la clinique ? 
P. – Non, pas seulement. 
 
Y. – Qu’est-ce qui vous attache à la vie maintenant ? 
P. – Ce sont les enfants. Et je crois dur comme fer qu’on va guérir la sep. 
Y. – (sur un ton approbatif) Ah, oui. 
P. – J’en suis convaincu à cent pour cent. 
Je m’occupe aussi beaucoup de spiritualité. Je vois des choses que les autres ne voient 
pas. Je sens quand les gens ont des problèmes. 
 
Y. – Vous êtes croyant ? 
P. – Ce n’est pas croyant mais…  . Si je suis par exemple en train de chatter… . Vous êtes 
en Australie, par exemple et je suis ici. Alors je peux sentir ce que vous ressentez à ce 
moment. 
Y. – Oui, vous trouvez la force (de rebondir) en vous-même, en fait ? 
P. – Je reçois la force de là-haut. 
Y. – Ah oui. Donc vous croyez en Dieu ? 
P. – Je crois en Dieu, dans les forces surnaturelles. 
 
Y. – Vous disiez tout à l’heure que votre maison n’était toujours pas adaptée. Qu’est-ce 
qui lui manque ? 
P. – Pour le moment je peux encore m’en tirer dans la situation où je suis. 
Y. – Qu’est-ce que vous avez fait à votre maison ? Quelles adaptations y avez-vous 
apportées ? 
P. – Il y avait un chemin en mauvais pavés qui entourait la maison. J’y ai fait mettre des 
« klinkers » (NDLR : sortes de briques en béton). 
 
Y. – Avez-vous besoin d’aide humaine ? 
P. – Oui, j’ai une infirmière à domicile. 
 
Y. – Et, au niveau financier ? 
P. – Je n’ai pas à me plaindre. 
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Y. – Et pour le temps libre ? Il y a une grande différence, avant vous pouviez faire du 
motocross…  . 
P. – Surtout spirituel, les forces surnaturelles. 
Y. – Oui, mais cela, c’est pour guérir. 
P. – Non, c’est pour aider les autres. 
Je fais aussi de la lecture de photos. […]. Vous donnez une photo de votre femme et je 
peux dire si elle va bien ou non. 
 
Y. – Ces choses, cela a commencé il y a longtemps ? 
P. – Il y a cinq ans en fait que cela a commencé. 
Y. – Ah oui. Et avant cela vous ne saviez pas…  . 
P. – Non, avant je ne le savais pas,… mon parrain a eu un accident de voiture et c’est 
arrivé en 1998 et en 2011, j’ai vu l’accident. J’ai vu avec quelles personnes il avait 
tamponné. J’ai vu une image de lui quand il était alité à l’hôpital. Pour certaines 
personnes, c’est difficile à comprendre et à croire. J’ai du respect pour elles mais je sais 
qu’il existe plus que la vie ici-bas. J’ai aussi beaucoup de sérénité. Avec ma sérénité je 
peux surmonter ma SEP. 
 
Y. – Ce que vous racontez ici est très intéressant car cela va aider les gens. Tous les 
moyens sont bons pour maintenir le moral. 
P. – Également la méditation. 
Y. – Je crois que la méditation est un des moyens pour approcher la Vérité. 
P. – Je dois dire : la croyance chrétienne, je pense.  
Je ne vais pas à la messe. Je vais à la messe pour les enterrements. […]. Je pense qu’il y 
a plus que seulement la vie d’ici. J’en suis certain. […]. 

 
Y. – (profondément ému et perplexe) Merci, Philippe, c’était intéressant, merc 
____________________________________________________________________________ 
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Calendrier  2016       

 
     Samedi 03 septembre  Excursion Patients - IMSO 
 

Mardi 06 décembre   Fête de Noël - Rotary 

Lundi 12 décembre   Distribution fruits de Noël - IMSO 

 

 

 

 



 

IMSO 2016/3 39  
 

Puzzle Fr. N°1 
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Sudoku 1/2016 
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      Résultat du puzzle 6    Uitslag van puzzel 6 

 
 

Résultat du Sudoku 6 -  Uitslag Sudoku 6 

 
Résultat du sudoku 
Madame Arlette Gelin,  Marie-Josée Piquet, Madame Ingrid Deroo,  Monsieur Luc 
Lemaire, Madame Lucette Sculier, Madame Anne Dockx, Madame Arlette Gelin, 
Madame Marie Van Dam, Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez. 
 
 Madame Marie-Josée Piquet a gagné la récompense de 30 €. 
 
Résultat puzzle  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau, Madame Anne Dockx, Madame Arlette Gelin,  Marie-Josée Piquet, 
Madame Ingrid DeRoo, Monsieur Bruno Durenne, Monsieur Luc Lemaire et Monsieur 
Bernard Lonez. 
 
Madame Michèle Béduneau a gagné la récompense de 30 €. 
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