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‘Knoffelig’ was Elbrich Jelsma al haar haar hele leven. ‘Ik presteerde het zelfs met een
zijspan over de kop te gaan.’ In 2013 krijgt ze de diagnose MS. ‘Misschien heeft de ziekte
mijn hele leven al in mijn lijf gezeten.’ In tegenstelling tot de behandeling in Nederland,
waar medicatie het verloop van MS moet remmen, kiest Elbrich voor een behandeling in
Mexico om het proces echt te stóppen. Een dure, riskante behandeling die ook nog eens
in Coronatijd plaatsvindt.

Het leven van Elbrich als ondernemer is mooi maar ook erg hectisch. Tot ze met haar
zaak stopt en Wieger in haar leven komt. ‘Toen ik Wieger ontmoette veranderde mijn
leven volledig. Hij geniet van iedere dag zoals die komt. Mijn leven werd veel spontaner,
vrijer en verrassender. Ik heb zelf geen kinderen maar Wieger heeft er vijf. Een enorme
verrijking!’

Wieger heeft zijn bedrijf verkocht en na een tijdje ‘samen niksen’ vindt Elbrich een baan
als rayonmanager bij een groot cosmeticamerk. Ze geniet van de mooie dingen die ze in
haar werk meemaakt. Dat verandert als zich in 2008 een economische crisis aankondigt.
‘Daar stond ik met mijn laptop en mijn displays. Er was niets leuks meer aan.’ 

Elbrich voelt zich steeds vaker moe, iets wat helemaal niet bij haar past. ‘Ik werkte 50 tot
60 uur in de week en was nooit moe. Ik dacht dat het met de crisis te maken had.’ Ze
belandt met een burn-out in de ziektewet. ‘Toch kon ik niet geloven dat dát het was.’ Ze
gaat op vakantie, bij Wieger achterop de Harley. Vreemd genoeg heeft ze ’s middags een
dutje nodig om de dag vol te houden. Als Elbrich weer op de motor wil stappen, krijgt ze
haar been voor geen mogelijkheid over de motor heen. Ook laat ze dingen vallen omdat
ze geen stuur meer over haar hand heeft. Elbrich en Wieger beseffen dat er iets goed
mis is en ze besluiten naar huis te gaan. Elbrich gaat voor onderzoek naar een neuroloog
en krijgt de diagnose MS. 

‘Je gelooft het vast niet, maar ik was zó opgelucht. Ik dacht steeds: als ik maar geen
kanker heb. Daar was ik erg bang voor. Dus in eerste instantie dacht ik: gelukkig is het
‘maar’ MS, daar is wel mee te leven.’
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Na de diagnose MS wil
Elbrich nog maar een ding:

leven.



Ondertussen wordt Elbrich, samen met haar collega’s van de buitendienst, ontslagen. Ze
zit dan al enige tijd in de ziektewet en ondanks dat haar werkgever erg meedenkend is,
voelt ze zich erg onder druk gezet om weer aan het werk te kunnen gaan. Ze moet
solliciteren en allerlei cursussen volgen. ‘Die druk voelde echt heel naar en oneerlijk. Ik
had net de diagnose MS gekregen en kon alleen maar denken: laat me met rust. Mijn
hoofd was er helemaal niet mee bezig en mijn lijf deed niet meer wat ik wilde.’
 
Elbrich wordt volledig afgekeurd en omdat ze toch iets om handen wil hebben, start ze
met vrijwilligerswerk bij de Voedselbank, tot ook dat te zwaar wordt. ‘Het is voor mij
moeilijk te voorspellen hoe ik me voel, de ene dag kan ik veel aan en de andere dag niet.
Er wordt op je gerekend en dat kan ik niet meer waarmaken.’ Elbrich en Wieger
besluiten de dingen te doen waar ze gelukkig van worden. Het stel woont in de winter
tweeëneenhalve maand in Thailand, waar de warmte een zegen is voor Elbrichs lijf.
Vanaf half april reizen ze, samen met hond Hiske, met de camper door Europa. 

In Nederland bestaat de behandeling van MS met name uit het toedienen van
ontstekingsremmende medicatie die het ziekteproces vertragen. ‘Ik heb door de jaren
heen verschillende medicijnen gebruikt, en in mijn ogen was het niet voldoende. Ik
merkte dat ik langzaam achteruitging. Dan schreef de neuroloog weer een nieuw
medicijn voor, wat net op de markt was en ‘je van het’ zou moeten zijn. Maar hoe dan
ook blijven het medicijnen die de ziekte alleen maar vertragen. Toen ik weer door de
MRI ging zei mijn neuroloog: het ziet er prachtig uit, heel stabiel. Toen vroeg ik haar:
waarom voel ik me dan niet zo? Hoe het werkelijk voor mij is, wordt niet aangetoond op
een MRI.’ 
 
Elbrich neemt er geen genoegen mee en verdiept zich in stamceltransplantatie; een
behandeling die onder andere in Rusland succesvol wordt ingezet om het ziekteproces
van MS te stóppen. Elbrich moet de behandeling zelf betalen. ‘Ik wist dat ik het hoe dan
ook moest doen. Ik functioneer nu nog vrij goed, ik loop en ik fiets nog, ik kan nog
autorijden. Om dat te behouden moest ik ingrijpen! Bovendien is Wieger wat ouder dan
ik ben en ik wilde er alles aan doen om samen de best mogelijke toekomst te hebben.’ 
 

“Ik had net de diagnose gekregen en kon alleen maar
denken: laat me met rust.”
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‘Elbrich zorgt ervoor dat ze naar Rusland kan om de behandeling te ondergaan. ‘Mijn
ontslagpremie kreeg op deze manier een goede bestemming.’ Vrienden en familie
zamelen de rest van het bedrag in en ze maakt zich klaar om in juni naar Rusland
vertrekken. ‘We kwamen net uit Thailand en de wereld stond op zijn kop vanwege het
coronavirus.’ Het wordt snel duidelijk dat Rusland zijn grenzen sluit. ‘Gelukkig had ik ook
al een aantal contacten in Mexico. Op 12 juli kreeg ik het bericht dat ik op 3 augustus
welkom was!’
 
De start van het traject is erg vermoeiend voor Elbrich; iedereen draagt mondkapjes
waardoor alle Mexicanen op elkaar lijken. Pas na twee weken lukt het haar de gezichten
een beetje te herkennen. 'Bovendien moest ik me enorm concentreren om de artsen te
verstaan; er kwamen veel medische termen voorbij. Soms dacht ik: ik moet er maar op
vertrouwen dat het goed komt.’
 
Ook de behandeling zelf valt Elbrich zwaar. De chemo maakt het immuunsysteem zeer
kwetsbaar en ze wordt ontzettend ziek. ‘Bij MS zijn er typen cellen die voortdurend met
elkaar in strijd zijn en dat veroorzaakt ontstekingen, moeheid en pijn. Naast de chemo
kreeg ik injecties die de aanmaak van stamcellen stimuleren. Hierdoor gaat het
beenmerg als het ware ‘open’ staan en komen de meest pure stamcellen naar boven.
Daar krijg je vreselijke botpijnen van. Ik dacht echt dat ik dood zou gaan.’ 
 

 
 

“We zaten
opgesloten. We

konden door het ene
raam naar voren en

door het andere
raam naar achteren

kijken. Verder
konden we geen
kant op, alles was

dicht. Vaak dacht ik:
arme Wieger!”
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Elbrich ligt dagenlang in bed, ver van huis, samen met Wieger opgesloten in een
appartement. ‘Ik ging vaak om acht uur al op bed. Ik wilde dat de dagen zo kort mogelijk
duurden. Ik wist dat het heftig zou worden, maar hoe het echt  is weet je pas als je het
zelf meemaakt.’ Ze is dankbaar dat Wieger bij haar kan zijn maar vindt het moeilijk dat
ook hij opgesloten zit. ‘We konden door het ene raam naar voren en door het andere
raam naar achteren kijken. Verder konden we geen kant op, alles was dicht. Vaak dacht
ik: arme Wieger! Maar Wieger is iemand die makkelijk de knop omzet: het is hoe het is,
over 4 weken zijn we weer thuis.’ 

Muziek sleept haar door de lange dagen heen. Ze ligt vaak met de koptelefoon op,
luisterend naar nummers van The Doors, Van Morrison en de Bintangs. 
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'Ondanks alles was ik vooral dankbaar dat ik dit mocht meemaken. En ik besefte me dat
er veel patiënten zijn die hun ziekte ook graag willen stoppen maar niet de kans krijgen
om deze behandeling te ondergaan.’



‘Nu ik weet welk effect deze behandeling
kan hebben, kan ik boos worden van alle
oneerlijkheid. Zo krijgen de Nederlandse
voetballers gewoon een visum om een
potje voetbal in Rusland te spelen. Maar
de patiënten wiens toekomst wordt
bepaald door een behandeling krijgen
dat visum niet. Dan denk ik: wat vinden
we nu eigenlijk echt belangrijk?’

 
Elbrich vindt het onvoorstelbaar dat
Nederland deze behandeling niet
mogelijk maakt. ‘Dat zo’n rijk land als
Nederland deze patiënten niet erkent
maar eigenlijk ziek houdt terwijl er een
oplossing voor handen is. 

 
 

'Dat is ook de reden waarom ik mijn
verhaal vertel. Ik hoop dat ik hiermee
andere patiënten, artsen en wellicht ook
patiëntenverenigingen te inspireren,
zodat deze behandeling in een
verzekeringspakket wordt opgenomen.
We moeten ons daarvoor inzetten en we
moeten voorkomen dat het nog jaren
van onderzoek duurt voordat de
behandeling in Nederland mogelijk is.
Daar hebben de patiënten van nu niets
aan. Ik kan er makkelijk over praten, ik
hoef niet meer te wachten. Maar als deze
behandeling in andere landen wel
mogelijk is, hoe kunnen we dan
accepteren dat wij die behandeling hier
niet kunnen krijgen?’

“In een rijk land als Nederland blijf je ziek, terwijl er
een oplossing voorhanden is.”
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“Op een nacht werd ik wakker, deed het licht aan en
schoof de dekens opzij. Ik staarde een tijdje naar mijn

tenen. Ik kon ze weer bewegen!”

Wonder boven wonder gaat het kort na de behandeling al erg goed met Elbrich. ‘Ik had
altijd pijn in mijn lijf; tintelende handen, het gevoel dat mijn benen ingepakt waren in
strakke folie. Pijn in mijn onderrug, vlekken voor de ogen. Ik zie het op de foto’s van
afgelopen jaren. Ik kijk altijd moeilijk, met een pijnlijke blik. Nu ben ik weer ontspannen.’ 



'Vroeger had ik prachtig haar, met veel krullen. Nu
ben ik trots op mijn kale kop. Het is mijn symbool

voor alles wat ik aangegaan ben en doorstaan heb.
De ziekte heeft mij geleerd om van kleine dingen te

genieten. Ik geniet met volle teugen van fietsen,
gezelligheid, van onze kleinkinderen en van de hond.
Alleen al voor hen wil ik me beter voelen. Niks doen

is nooit een optie voor mij geweest.’
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Al in Mexico voelt Elbrich de pijn
verdwijnen en nog steeds is ze pijnvrij. ‘Ik
kon al lange tijd mijn tenen niet meer
bewegen, de gewrichten zaten vast. Op
een nacht werd ik wakker, deed het licht
aan en schoof de dekens opzij. Ik staarde
een tijdje naar mijn tenen. Ik kon ze weer
bewegen!’

Het zijn kleine verbeteringen die een
grote impact hebben en aangeven dat de
behandeling aanslaat. 

‘Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat
bij mij het proces gestopt is. Ik denk dat
ik na een jaar weer een MRI krijg waarop
ze kunnen zien of er wel of geen
activiteit meer is. Maar in principe hecht
ik daar niet veel waarde aan, ik vind het
belangrijker hoe mijn lichaam reageert
en hoe ik me daarbij voel.’



'Vroeger had ik prachtig haar, met veel krullen. Nu
ben ik trots op mijn kale kop. Het is mijn symbool

voor alles wat ik aangegaan ben en doorstaan heb.
De ziekte heeft mij geleerd om van kleine dingen te

genieten. Ik geniet met volle teugen van fietsen,
gezelligheid, van onze kleinkinderen en van de hond.
Alleen al voor hen wil ik me beter voelen. Niks doen

is nooit een optie voor mij geweest.’
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Lieve Elbrich,

We willen jou enorm bedanken dat je ons in vertrouwen
nam. We zijn vereerd om jouw verhaal open en eerlijk te

mogen schrijven en je in al jouw kracht te portretteren. Je
hebt een indrukwekkend verhaal te vertellen, met als

missie: het inspireren van patiënten, artsen en
patiëntenverenigingen om de behandeling die jij onderging
voor iedereen die lijdt aan MS mogelijk te maken. Dank je
wel dat wij aan deze missie een bijdrage mochten leveren!

Leafs,

Arie & Cynthia

 


