
Méér weten over wat anders eten doet 

met jou? En met jouw MS? 
 

 

 

Steeds meer wordt er bekend over de afwijkende darmflora bij mensen met Multiple Sclerose 
en het verband tussen hun ontstekingen (de inflammaties) en hun voedingsgewoonten. 
Andere voeding: helpt dat? Voor een betere kwaliteit van je dagelijks leven met MS? MS-
Anders laat het je zelf ervaren.  
 
 
Eind 2016 begon MS-Anders met MS-patiënten aan het eerste landelijke Eet Anders 
Experiment. Wat bleek, toen we ze 9 maanden later vroegen hoe zij zich voelden? 
Verandering van eetpatroon kan leiden tot een lagere intensiteit van MS-gerelateerde 
klachten, een betere ervaren gezondheid en welzijn én een vermindering in vermoeidheid! 
Inmiddels zijn zo'n 600 MS-patiënten zelf aan de slag gegaan met verse voeding, zonder 
kunstmatige toevoegingen, maar met voldoende voedingsstoffen, vezels en vooral smakelijke 
(!) ingrediënten. Wat we optekenen, is dat velen minder vermoeid (!) zijn, zich fitter voelen en 
een helderder hoofd hebben. In 2019 geven we opnieuw mensen met Multiple Sclerose de 
kans aan dit unieke voedingsprogramma deel te nemen.  
 
 
 
Doe jij ook mee? Neem 'n kijkje op www.AndersEtenbijMS.nl. Voor deelname aan het 
programma Anders Eten bij MS kun je je via deze site op een wachtlijst laten zetten (dit 
formulier op de achterzijde invullen en naar MS-Anders sturen kan natuurlijk ook). We 
informeren je dan per e-mail zodra data en lokaties bekend zijn. 
 



 

Naam:  ................................................................................................................................................................... 

 

Straat & nr: .................................................................................................................................................................. 

 

Postcode: ..................       Woonplaats:  ........................................................................................................................ 

 

Telefoon: .................................................................................................................................................................. 

 

E-mailadres:  .................................................................................................................................................................. 

 

� Informeer mij wanneer het programma Anders eten bij MS begint bij mij in de buurt 

� Neem contact met mij op voor een persoonlijk voedingsconsult door de 

diëtiste van MS-Anders     

 
Verstuur deze flyer per post naar MS-Anders of stuur 'n mailtje met je gegevens naar 
voeding@ms-anders.nl. Dan nemen wij contact met je op. 

 
 

Verfrissend: zo'n stichting die op alle fronten Anders is. Welkom bij MS-Anders. 
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