Hallo,
Ik ben Jacqueline Meeuwisse, getrouwd met Jurgen en samen hebben we 2 dochters
Veerle van 6 jaar en Esmee van 4 jaar. Jarenlang had ik vage klachten zoals
vermoeidheid, duizeligheid, evenwichtsproblemen en steeds slechter kunnen lopen. Na
diverse bezoeken aan huisarts, fysiotherapie en ook een neuroloog die mij toentertijd
niet serieus nam, kwam ik 3 jaar geleden bij mijn huidige neuroloog. Hij constateerde
dat ik MS had.
Dit was een enorme klap voor Jurgen, mij en mijn omgeving. Ik wilde toen vooral aan iedereen laten
zien dat ik boven deze ziekte zou staan en ging door met mijn levensstijl en negeerde mijn grenzen. Hoe
meer ik dit deed, hoe slechter ik me ging voelen en mijn lichaam mij terugfloot. Ik heb nog steeds
moeite met het bewaken van mijn grenzen. Mijn lichaam en geest lijken niet echt vriendjes met elkaar.
Acceptatie van de ziekte zal voor mij een lange termijn doel zijn.
Ik ben ondertussen volledig arbeidsongeschikt verklaard, wat voor mij ook een enorme klap was. Ik
voelde me afgestoten in de “normale” wereld. Gelukkig mag ik nog 18 uur per week blijven werken en
ik hoop dit nog lang vol te houden.
Ik heb de primair progressieve vorm van MS. Voor deze vorm is er geen medicatie. De enige zekerheid,
die ik heb, is dat ik achteruit zal gaan en hopelijk gaat dit zo traag mogelijk.
Vorig jaar bezochten Jurgen en ik de nationale MSdag. Een spreker vertelde ons dat het goed was om
altijd een uitdaging te blijven houden. Er was daar ook een stand van de stichting Klimmen tegen MS en
mijn uitdaging ontstond: Ik wilde, samen met mensen die mij en mijn gezin dichtbij staan de Mont
Ventoux gaan beklimmen!!
Klimmen tegen MS is een stichting met als doel het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden tbv
onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple Sclerose (MS)
patiënten op korte en lange termijn te verbeteren.
Op zaterdag 11 juni 2016 beklimmen, mijn team en de andere deelnemers, de top van de Mont
Ventoux. We hopen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en om meer aandacht te
vragen voor deze ziekte.

Steunt u ons middels een financiële bijdrage?
Alvast bedankt!!
Jacqueline Meeuwisse
jacqueline@meeuwisse.net
http://ms.meeuwisse.net
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