
I
n 2017 publiceerde de 

Gezondheidsraad nieuwe 

beweegrichtlijnen. Daarin staat dat 

volwassenen en ouderen minstens 

150 minuten per week aan matig 

intensieve inspanning moeten doen, 

verspreid over meerdere dagen. Van 

matig intensieve inspanning is sprake 

als bewegen enige moeite kost maar 

praten nog mogelijk is. Voorbeelden zijn 

wandelen, fietsen en rustig zwemmen. 

Langer, vaker en/ of intensiever bewegen 

geeft extra gezondheidsvoordeel. 

Revalidatiearts Vincent de Groot van het 

MS Centrum Amsterdam: ‘Deze richtlijn 

geldt in principe  ook voor mensen met 

Bewegen bij MS:  

 altijd positief

een chronische aandoening zoals MS.’ 

Fysiotherapeut Marc Rietberg, ook van 

het MS Centrum Amsterdam: ‘Als je wilt 

gaan bewegen, zoek dan een vorm die 

je leuk vindt en bedenk goed waarom je 

het wil gaan doen. De kunst is namelijk 

niet zozeer om te beginnen, maar om 

vol te houden. De positieve effecten 

zijn namelijk zo weg als je stopt. Sluit 

daarom altijd aan bij je persoonlijke 

interesse en stel doelen zoals “ik wil zelf 

mijn dagelijkse boodschappen kunnen 

doen”.’ De Groot: ‘Hoe meer je beweegt, 

hoe beter. Daarbij gaat het niet alleen 

om sportief bewegen. De meeste winst is 

te behalen bij mensen die van niet-actief 

naar redelijk actief gaan.’

Verbeteren conditie is maatwerk

‘Veel mensen die de diagnose MS 

krijgen, voelen zich al een tijd minder 

‘Bewegen is goed, meer 

en intensiever bewegen is 

beter’, aldus de Nationale 

Beweegrichtlijn 2017. Deze 

richtlijn geldt ook voor mensen 

met MS, die vaak een mindere 

conditie hebben dan mogelijk 

is. Ruimte voor verbetering, 

aldus revalidatiearts Vincent de 

Groot en fysiotherapeut Marc 

Rietberg.

TEKST: ELLEMIEKE DE WOLF

TWEE KEER EEN KWARTIER PER DAG HEEFT AL EFFECT

De kunst is namelijk 
niet zozeer om te 
beginnen, maar om 

vol te houden.
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fit. Dat kan voor een deel door hun 

neurologische klachten komen, maar 

ook door de “rugzak met problemen” 

die je erbij krijgt. En als je veel ballen in 

de lucht moet houden, is sporten vaak 

de eerste activiteit die afvalt.’

Veel mensen met chronische 

aandoeningen zijn minder fit. Mensen 

met MS kunnen vaak ook minder goed 

bewegen. In vroeger tijden was het 

advies dan ook om minder intensief te 

bewegen. Rond het jaar 2000 kantelde 

dit denkbeeld. Van rust ging dat naar 

sub-maximaal bewegen. De laatste jaren 

kijken we veel meer naar de persoon en 

wat hij of zij wil bereiken met trainen. 

Hoog-intensief bewegen is nu zeker 

ook één van de opties. De huidige 

richtlijn geeft ruimte voor persoonlijke 

verschillen en keuzes (zie kader op 

pag 11). 

Minder moe

De Groot: ‘Bewegen, en dan met name 

intensiever bewegen, kan vermoeiend 

zijn en ongemakkelijk aanvoelen, maar 

dat kan geen kwaad en is tijdelijk. Je 

kunt geen neurologische schade oplopen 

door te bewegen. Wat bewegen met 

MS lastig maakt, is dat de reactie bij 

sommige mensen uitgesteld doorkomt. 

Als je te veel doet, voel je dat dus niet 

altijd op het moment zelf, maar pas 

later.’ Rietberg: ‘De vuistregel is dat je 

24 uur later weer je normale dingen 

moet kunnen doen. Daarbij is het 

De foto op pagina 8 en de coverfoto zijn gemaakt tijdens 

een stoelyoga-les in regio Noord-Holland. Stoelyoga is de 

meest laagdrempelige vorm van yoga, je hoeft je er niet 

voor om te kleden en mag zelfs je schoenen aanhouden. 

De oefeningen zijn rustig, niet te lang en niet te zwaar en 

worden op en rond de stoel uitgevoerd.

Stoelyoga is een veilige en effectieve manier om lichamelijk 

fit te blijven. Eén van de belangrijkste principes van yoga 

is om nooit meer te doen dan je aan kan en te luisteren 

naar je lichaam. De houdingen en de ontspannende 

ademhalingsoefeningen geven je een beter inzicht en een 

positievere kijk op het leven. 

Stoelyogales uitproberen? Kijk op onze website onder het 

kopje Bewegen voor de proefles die in regio Noord-Holland 

gegeven is en doe mee!

Van trainen zelf 
word je moe, maar 
je wordt er ook 

 door. 

Revalidatiearts Vincent de Groot
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Hoe pas je bewegen in, in je drukke 

agenda?

De Groot: ‘Dat argument wordt 

wellicht iets te gemakkelijk gebruikt, 

met wat creativiteit kun je meer 

beweegmomenten in je schema 

inpassen. Als je bijvoorbeeld altijd met 

de auto boodschappen gaat doen, is 

het dan ook een optie om naar het 

winkelcentrum te lopen of te fietsen? 

Dit kost je extra tijd, maar levert wel 

gezondheidswinst op. Zo zijn er nog 

wel meer oplossingen te bedenken.’ 

Rietberg: ‘Je moet wel jezelf blijven. 

Soms voelt het niet “eigen”; we zijn per 

slot van rekening niet allemaal gelijk. 

Maar bedenk dan wel: bewegen heeft 

altijd positieve effecten.’   

belangrijk dat bewegen niet frustreert 

maar juist motiveert. Het moet gewoon 

leuk zijn.’ De Groot: ‘Van trainen zelf 

word je moe, maar je wordt er ook fitter 

door. Het helpt echter niet om ernstige 

vermoeidheid te verminderen.’

Hoe kun je tegemoet komen aan de 

richtlijn als je niet meer kunt lopen of 

staan? 

De Groot: ‘Uit recent Engels onderzoek 

blijkt dat als je regelmatig met 

behulp van een sta-tafel of een ander 

hulpmiddel staat, transfers langdurig 

behouden blijven. Zoals gezegd, een 

beetje meer bewegen helpt al.’ Rietberg: 

‘Mijn advies is: blijf zo lang mogelijk zelf 

je dagelijkse verzorging doen. Bedenk 

hoeveel energie je nodig hebt voor je 

dagelijkse activiteiten en verdeel dit 

bewust over de dag.’

•   Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

•   Doe minstens 150 minuten per week aan matig 

intensieve inspanning, verspreid over diverse 

dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen 

geeft extra gezondheidsvoordeel.

•   Doe minstens tweemaal per week spier- en 

botversterkende activiteiten, voor ouderen 

gecombineerd met balansoefeningen.

•   En: voorkom veel stilzitten.

Blijf zo lang mogelijk 
zelf je dagelijkse 
verzorging doen.

Fysiotherapeut Marc Rietberg 11
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