
‘Zeer inspirerend en leerzaam om hier te werken’ 
Tim Alleman over zijn MS-etalagestage bij VUmc MS Centrum Amsterdam 
 
Tim Alleman, neuroloog in opleiding, heeft in de afgelopen zes maanden een 
etalagestage gedaan aan het VUmc MS Centrum Amsterdam. Hij heeft ervaren hoe de 
MS-neurologen van VUmc hun werk doen en zeer veel geleerd over het stellen van de 
diagnose, beoordelen van MRI-scans en de behandelingen voor mensen met MS. 
 
Tim Alleman zit in zijn laatste jaar van zijn opleiding tot neuroloog in het St Elisabeth 
Ziekenhuis in Tilburg. Tim: ‘Ik wilde graag een etalagestage op het gebied van MS doen, 
omdat MS een zeer dynamisch onderdeel van het neurologie vakgebied is. Er is eigenlijk 
nog maar weinig over de ziekte bekend en tegelijkertijd zijn er heel veel ontwikkelingen. Je 
moet continu de literatuur bijhouden wil je MS-patiënten goede zorg bieden. Toen ik op de 
website voor opleidingsetalages keek, was ik erg blij dat er een etalagestage op VUmc is. 
Want laten we eerlijk zijn, bij het VUmc zit natuurlijk hét MS centrum van Nederland.’ Tim 
had tijdens zijn opleiding als neuroloog al een aantal MS-poli’s gedraaid. Tim: ‘Ik had al wel 
ervaring met MS, maar na twee weken op het VUmc had ik al net zoveel MS-patiënten 
gezien als in de 5 jaar daarvoor.’ 
 
Tim heeft verschillende poli’s gedaan binnen VUmc. Een speciale schubpoli, om de ernst 
van schubs van mensen met MS, te beoordelen, zodat weloverwogen wel of niet een 
behandeling gegeven kan worden. Second opinion poli’s, waar patiënten van andere 
ziekenhuizen komen bij twijfel of juist ter bevestiging van hun diagnose MS, of om advies te 
krijgen over de beste behandeling. Ook deed hij vaak een speciaal spreekuur om te zien of  
patiënten veilig kunnen starten met een specifieke behandeling. Er wordt dan ook kritisch 
gekeken naar de keuze van de medicatie. Eenmaal gestart worden de patiënten regelmatig 
gecontroleerd op het effect van de medicatie en de bijwerkingen. Tim: ‘Door het zien van 
veel patiënten, krijg je veel beter inzicht in wat de ziekte betekent voor de mensen en zie je 
ook de verscheidenheid tussen de patiënten en de problemen waar je in de behandeling als 
neuroloog tegen aan loopt. Alleen door veel patiënten te zien kan je je kennis vergroten. In 
het begin durfde ik bij patiëntenbesprekingen mijn mond nog niet open te doen. Ik was zo 
onder de indruk van de kennis van de MS-neurologen hier, maar na een paar maanden merk 
je dat je mee kunt doen met de discussies, die hier op hoog niveau worden gevoerd.’ 
 
Naast de verschillende poli’s is Tim bezig geweest met het herschrijven van 
behandelprotocollen en heeft hij een artikel geschreven voor Huisarts & Wetenschap. Tim: 
‘Deze zes maanden waren zeer inspirerend en leerzaam. Ik was de eerste etalagestagiair 
hier, dus in het begin was het nog even zoeken wat ik allemaal kon doen. Mijn ervaring is dat 
door het meedraaien met de multidisciplinaire overleggen met de neuroradiologen je ook 
heel veel oppikt over het beoordelen van MRI-scans, dat zou nog verbeterd worden als de 
volgende etalagestagiair ook een tijdje meeloopt met een neuroradioloog. Al met al een 
geweldige ervaring die ik alle neurologen in opleiding kan aanraden.’ 
 
 


