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HERKENNING VAN VROEGE TEKENEN VAN 
PROGRESSIE KAN HET VERSCHIL MAKEN   2,3

OPTREDEN TEGEN PROGRESSIE BIJ MS 
Progressie van MS gaat gepaard met subtiele 
symptomen,die niet altijd makkelijk herkenbaar 
zijn.1 Bijvoorbeeld langzame vermindering van uw 
concentratie, denkvermogen en geheugen.2,3 

Maak dit tijdig bespreekbaar met uw arts. Zo kunt u 
verdere toename van uw klachten bij MS proberen 
te remmen.4,5  

Referenties: 1. Lublin FD, et al. Neurology. 2014;83(3):278-286. 2. Amato MP, et al. J Neurol. 
2013;2606:1452-1468. 3. Achiron A, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:744-749.  
4. Gross HJ, et al. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017;13:1349-1357. 5. Ziemssen T, et al. J Neurol. 
2016;263(6):1053-1065. 0120MS1292748

NOMA2029v1 Adv 193x117.indd   1NOMA2029v1 Adv 193x117.indd   1 23-10-2020   12:0323-10-2020   12:03

ACTIEF ZIJN.
JEZELF ZIJN.

WWW.MIJNMS.NL

2020 Bristol Myers Squibb B.V. Alle rechten voorbehouden. NP-NL-OZD-0007

51331-1-1 Zeposia adv performis_05.indd   151331-1-1 Zeposia adv performis_05.indd   1 02-11-2020   16:2202-11-2020   16:22



COLOFON
MenSen is een uitgave van MS Vereniging 
Nederland. Reacties en opmerkingen kunt u 
sturen naar communicatie@msvereniging.nl.
Oplage: 10.000

Hoofdredactie:  
Chris Schouten

Eindredactie:  
Ellemieke de Wolf

Met dank aan onze adverteerders waardoor 
deze productie mogelijk blijft.

Fotografie/illustratie: Leden en vrijwilli gers

Uitgever:
Performis bv, Postbus 2396, 5202 CJ 
’s-Hertogenbosch, info@performis.nl,
tel: 073 689 58 89

Vormgeving: Pre Press Buro Booij, Wapenveld

Advertentie-exploitatie: Performis bv, 
Etiënne Victoria, mensen@performis.nl,  
tel. 073 689 58 89.

Via onze website kunt u het magazine MenSen 
in gesproken vorm beluisteren. Ga naar 
msvereniging.nl/magazine_mensen en voer 
uw lidnummer in.

5

10
12

6
8Houd je brein zo 

gezond mogelijk

Bewegen: hoe 
meer hoe beter

In balans 
door energie-
management

Gezonde 
voeding 
en MS

Recepten 
gezonde 
voeding

INHOUD

Deze MenSen Special werd mede mogelijk gemaakt door:

3SPECIAL
LEEFSTIJL



Download gratis
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I
n 2018 verscheen het handboek 

‘Brain health’. Dit handboek 

beschrijft zes positieve leefstijl

keuzes die ertoe kunnen bijdragen 

dat je brein zo gezond mogelijk 

blijft. De zes stappen die je zelf kunt 

nemen zijn:

1. Blijf zo actief mogelijk

2. Houd je gewicht onder controle

3. Houd je geest actief

4. Rook niet

5. Let op hoeveel je drinkt

6. Blijf je medicijnen gebruiken.

Over een aantal van deze leefstijl adviezen 

vind je meer informatie en praktische tips 

in deze special die je wordt aangeboden 

door MS Vereniging Nederland. 

Voeding
Op pagina 6 en verder geven we je vijf 

tips over voeding. Een gezonde voeding 

kan ervoor zorgen dat je lichaam zo goed 

mogelijk functioneert. Daardoor kun je 

je beter gaan voelen en kun je je minder 

moe voelen. 

De tips over gezonde voeding sluiten 

we af met een aantal gezonde recepten, 

zodat je zelf aan de slag kunt! 

Bewegen
Vorig jaar besteedden wij in het magazine MenSen 

het hele jaar aandacht aan het thema bewegen. 

Naast diverse artikelen maakten wij ook een aantal 

inspiratievideo’s. Deze video’s en artikelen kun je 

nog teruglezen in de bibliotheek Bewegen op www.

msvereniging.nl. 

Fysieke training draagt bij aan het 

verbeteren van de lichamelijke 

functies en fitheid, dagelijkse 

activiteiten, kwaliteit van leven, 

welzijn en participatie aan sociaal

maatschappelijke activiteiten. In 

deze special vier tips om te gaan en 

blijven bewegen.

Om je te inspireren geven we op 

pagina 10 en verder een aantal 

voorbeelden van manieren van bewegen die geschikt 

zijn voor mensen met MS. Misschien is er wel meer 

mogelijk dan je denkt!

Zoek de balans
‘Blijf zo actief mogelijk’. Makkelijker gezegd dan 

gedaan als je MS hebt. Je kunt te maken hebben met 

extreme vermoeidheid, of je hebt van alles gepland 

maar net vandaag een slechte dag. Hoe je daarmee 

om kunt gaan vertelde ergotherapeut Célie Journée 

onlangs in een webinar voor onze vereniging. 

Haar tips over het managen van je energie zodat je 

in balans blijft, lees je op pagina 12 en verder.  n

MS EN LEEFSTIJL

Houd je brein zo 
    gezond mogelijk
Positieve leefstijlkeuzes kunnen ertoe bijdragen je brein zo gezond 

mogelijk te houden. Een aanpassing van je leefstijl kan je MS niet 

genezen, maar kan er wel voor zorgen dat je je beter voelt. 
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Tip 2

Tip 1

Het mooie van aan de slag gaan met 

voeding is dat je het zelf kan doen, dat het 

alleen maar positieve bijwerkingen heeft. 

Mogelijk kan het zelfs het verloop van je 

MS gunstig beïnvloeden. Om je op weg te 

helpen met een gezond voedingspatroon 

geven we hieronder 5 tips.

Zorg voor een volwaardig 
voedingspatroon
Een volwaardig voedingspatroon wil 

zeggen dat je alle voedingsstoffen in 

voldoende mate binnenkrijgt. Dat is 

belangrijk om alle processen in je lichaam 

goed te laten verlopen en om voldoende 

energie en bouwstoffen te hebben voor 

bijvoorbeeld je spieren en je hersenen.

Er zijn geen voedingsmiddelen 

waarvan aangetoond is dat ze slecht 

zijn voor mensen met MS. Er zijn dus 

geen ‘verboden’ voedingsmiddelen. 

Het gaat uiteindelijk om het gehele 

voedingspatroon waarin ook wel eens 

ruimte kan zijn voor iets minder gezonds. 

Uiteraard met mate. 

Gezond gewicht
Als je overgewicht hebt tijdens je 

puberteit, heb je waarschijnlijk 

een groter risico op het 

krijgen van MS. Er wordt 

momenteel onderzoek 

gedaan naar de invloed van 

V
eel mensen met MS 

krijgen naast MS ook met 

andere aandoeningen te 

maken zoals diabetes of 

hart en vaatziekten. Is 

het voor iedereen belangrijk om zulke 

aandoeningen te voorkomen, als je MS 

hebt geldt dat nog extra. Je gezondheid 

staat al onder druk, dus het is zaak om 

extra gezondheidsrisico’s te beperken.

Gezonde 
voeding en MS
GEZONDE VOEDING BIJ MS KRIJGT STEEDS MEER 

AANDACHT EN TERECHT! HELAAS IS ER NOG GEEN 

SPECIFIEK DIEET WAARVAN BEWEZEN IS DAT HET MS 

GENEEST. ER WORDT WEL VEEL ONDERZOEK GEDAAN 

NAAR DE INVLOED VAN VOEDING OP MS. IN AANVULLING 

OP JE REGULIERE BEHANDELING KAN GEZONDE VOEDING 

ERVOOR ZORGEN DAT JE LICHAAM ZO GOED MOGELIJK 

FUNCTIONEERT. DAARDOOR KUN JE JE BETER GAAN 

VOELEN EN KAN JE VERMOEIDHEID VERMINDEREN.

DOOR LINDA BOOT

MS-Voedingslijn
088 374 8543
voeding@msvereniging.nl
elke derde dinsdag van de maand tussen 10 en 12 uur
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Tip 4

Tip 5
Tip 3

Kies puur en onbewerkt voedsel
Als je voornamelijk puur en onbewerkt 

voedsel eet zoals groente, fruit, 

peulvruchten, granen, vis of kip, ben je al 

heel goed op weg. Sterk bewerkt voedsel 

zoals kantenklaarmaaltijden bevat vaak 

veel zout, suiker, verzadigd vet, calorieën 

en onnodige toevoegingen, weinig vezels 

en voedingsstoffen. Bovendien nodigt 

bewerkt voedsel uit tot overeten. Ook 

van onbewerkte voedingsmiddelen kan je 

heel snel een lekkere maaltijd bereiden. 

Denk bijvoorbeeld aan geroerbakte 

diepvriesgroente met gebakken vis en 

rijst.

Je hoeft het niet alleen te doen
Jezelf andere voedingsgewoonten 

aanleren kan best lastig zijn. Er is een 

verandering van je gedrag voor nodig.  

Dat gaat in verschillende fases. Van 

ontdekken dat je iets wilt veranderen, 

via bedenken hoe je dat gaat aanpakken 

naar daadwerkelijke verandering 

waarbij je ook nog wel eens terug zult 

vallen. Het kan goed zijn om daarbij 

steun te zoeken: iemand in je omgeving 

die meedoet of je motiveert, of iemand 

die praktische ondersteuning kan geven 

als bijvoorbeeld koken of boodschappen 

doen lastig is. Je kunt ook hulp van 

een diëtist inschakelen. En met vragen 

over gezonde voeding bij MS ben je 

natuurlijk ook van harte welkom bij de 

voedingslijn van de MS vereniging!  n

overgewicht op het verloop van MS. 

We weten al wel dat overgewicht het 

risico op aandoeningen zoals diabetes, 

hoge bloeddruk en hart en vaatziekten 

verhoogt. Vooral te veel vetweefsel 

in de buik is daarbij een risicofactor. 

Dit vetweefsel is erg actief en produceert 

ontstekingsstoffen en hormonen die 

processen in het lichaam verstoren. 

De omtrek van de taille wordt vaak 

gebruikt om te bepalen of er sprake is 

van verhoogd risico. Bij vrouwen zou de 

middelomtrek onder de 88 cm moeten 

zijn, bij mannen onder de 102 cm. 

Groenten en fruit
Naast vezels leveren groente en fruit 

ook belangrijke voedingsstoffen zoals 

vitamines, minderalen en fytonutriënten. 

Fytonutriënten zijn beschermende 

stoffen die van nature voorkomen 

in planten. Er zijn ontzettend veel 

verschillende fytonutriënten met elk hun 

eigen werking. De meesten hebben een 

werking als antioxidant. Dat is belangrijk 

want oxidatieve stress speelt een rol bij 

veroudering en MS.  

De aanbevolen hoeveelheid groente in 

Nederland is 250 gram per dag, maar 

dat mag zeker meer zijn. Je eet niet snel 

te veel groente. Variatie is daarbij erg 

belangrijk. 

Sla snel de 

bladzij om 

voor meer 

gezonde 

lekkere 
recepten!

Op onze 
website vind 
je nog 5 tips!
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INGREDIËNTEN

•  1 kleine pompoen of voorgesneden pompoenstukjes

•  400 gram spruitjes

•  500 gram krieltjes

•  3 teentjes knoflook met velletje

•  3 takjes rozemarijn

•  3 takjes tijm

•  olijfolie

•  2 eetlepels balsamicoazijn

•  50 gram parmezaanse kaas flakes

•  4 zeebaarsfilets met huid

INGREDIËNTEN

•  1 vleestomaat

•  4 eetlepels halfvolle yoghurt

•  1 avocado

•  1 sjalot

•  200 gram garnalen

•  bieslook

•  1 tl paprikapoeder

•  1 tl limoensap

Geroosterde groenten met op de 
huid gebakken zeebaarsfilet  
(4 PERSONEN)

Garnalencocktail  
(4 PERSONEN)

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Boen de krieltjes goed schoon en halveer ze.

Maak de spruitjes schoon. 

Halveer de pompoen, verwijder het zaad en snijd 

de pompoen in blokjes.

Kneus de knoflook met de zijkant van een groot 

mes.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de 

groenten, krieltjes, knoflook en kruiden op de 

bakplaat. Besprenkel met ca 1 eetlepel olijfolie. 

Plaats de bakplaat in de oven en rooster alles in 

ca 45 minuten gaar. Neem dan uit de oven en 

besprenkel het geheel met de balsamicoazijn. 

Doe alles over in een grote serveerschaal en 

garneer met de parmezaanse kaas. 

Verhit ondertussen in een grote koekenpan 

2 eetlepels olijfolie. Dep de vis droog met 

keukenpapier. Leg de vis met de huid naar onderen 

in de koekenpan. Bak de vis op middelhoog vuur 

in circa 5 minuten tot de kleur aan de bovenkant 

veranderd is van doorzichtig/roze naar wit. 

Leg de zeebaarsfilets met de huid naar boven op de 

borden en serveer met de geroosterde groenten. 

BEREIDING

Snijd de tomaat en de avocado 

in kleine stukjes en snipper de 

sjalot. Maak een sausje van 

de yoghurt, paprikapoeder, 

limoensap en sjalot. Verdeel de 

garnalen over de glazen coupes. 

Schep de yoghurtsaus over de 

garnalen. Verdeel de stukjes 

avocado over de coupes. Garneer 

de garnalencocktails met wat 

bieslook.
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INGREDIËNTEN

•  50 gr gemalen koffie

•  1/5 liter koud water

•  1 kaneelstokje

•  20 groene kardemompeulen, gekneusd

•  10 medjool dadels

•  500 ml griekse yoghurt (10 % vet)

•  2 bananen

BEREIDING

2 dagen van te voren:

Maak een coldbrew door de koffie met het 

water, het kaneelstokje en de kardemom peulen 

in een afsluitbare pot of fles te doen. Roer dit 

goed door elkaar en zet in de koelkast.

1 dag van te voren:

Filter de koffie en doe de dadels erbij. Zorg dat 

ze minimaal voor driekwart onderstaan. Dek af 

en zet in de koelkast. Meng de yoghurt met de 

bananen in de staafmixer. Vul de vormpjes met 

het mengsel en zet in de vriezer.

De dag zelf:

Haal de parfaits 2 uur voor gebruik uit de 

vriezer en stort de parfaits alvast op de bordjes. 

Decoreer vlak voor het serveren met de 

koffiedadels en giet een beetje koffiesaus over 

de parfait.

Tip:

Je hoeft het yoghurtbanaanmengsel niet perse 

in te vriezen. De dadels smaken ook heerlijk op 

een onbevroren mengsel.

INGREDIËNTEN

•  400 gram pastinaak

•  1 ui

•  olijfolie

•  1 teentje knoflook

•  0,75 liter groentebouillon

•  4 kastanjechampignons

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Schil de pastinaak met een dunschiller. Snijd met de 

dunschiller 8 mooie lange slierten van de pastinaak. Snijd 

de rest van de pastinaak in blokjes. Hussel de slierten 

om met een beetje olijfolie en leg ze netjes op een met 

bakpapier beklede bakplaat. 

Plaats de bakplaat in de oven en rooster de pastinaak 

totdat deze knapperig en aan de randjes goudbruin 

geworden is. Dit duurt ca 10 – 15 minuten.

Snipper de ui en fruit deze met een scheutje olijfolie en 

het uitgeperste teentje knoflook in een pan met een 

dikke bodem. Voeg de blokjes pastinaak toe en bak deze 

kort mee.

Voeg 0,75 liter groentebouillon toe en breng aan de 

kook. Laat ca 25 minuten koken tot de pastinaak gaar is. 

Pureer de soep met een staafmixer totdat deze glad en 

fluwelig van structuur is.

Snijd de kastanjechampignons in kwarten en bak ze in 

een klein beetje olijfolie totdat ze geslonken zijn. 

Serveer de soep in een glaasje of kommetje en garneer 

met de kastanjechampignons en pastinaakchips.

Pastinaaksoep met kastanje
champignons en pastinaakchips  
(CA 4 PERSONEN)

Koffiedadels met 
bananenparfait 
(4-6 PERSONEN)

9SPECIAL
LEEFSTIJL



D
eze richtlijn geldt in principe  

ook voor mensen met een 

chronische aandoening 

zoals MS. Onderzoek 

uit 2005 liet echter zien 

dat mensen met multiple sclerosis 

(MS) minder lichamelijk actief zijn 

dan op basis van de neurologische 

verschijnselen verklaard kan worden. 

In de tussentijd is het steeds duidelijker 

geworden dat fysieke training kan 

bijdragen aan het verbeteren van 

lichamelijke functie, lichamelijke fitheid, 

dagelijkse activiteiten, kwaliteit van 

leven, welzijn en participatie in sociaal 

maatschappelijke activiteiten. Toch laat 

een recentere update  van de review 

uit 2005 zien dat de situatie niet is 

veranderd. Het blijft wenselijk om het  

gezond beweeggedrag en het fysieke 

activiteitenniveau van mensen met MS te 

bevorderen. 

Uit een onlangs verschenen artikel in 

het vakblad voor fysiotherapeuten 

FysioPraxis blijkt dat mensen met 

MS fitter worden door training van 

loopvaardigheid (loopsnelheid en 

uithoudingsvermogen) en balans. 

Verbetering van uithoudingsvermogen 

en spierkracht leidt ook tot vermindering 

van depressie en pijn en toename van 

algeheel welbevinden (eigenwaarde). 

Bewegen: 
hoe meer hoe beter

In 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.
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Hieronder vier tips om meer te gaan 

bewegen.

Hoe meer je beweegt, hoe 
beter

Bewegen is goed, meer en intensiever 

bewegen is beter, aldus de Nationale 

Beweegrichtlijn 2017. Revalidatiearts 

Vincent de Groot van het MS Centrum 

Amsterdam stelde vorig jaar in dit 

tijdschrift: ‘Hoe meer je beweegt, hoe 

beter. Het gaat daarbij niet alleen om 

sportief bewegen. De meeste winst is te 

behalen bij mensen die van nietactief 

naar redelijk actief gaan.’

In vroeger tijden was het advies om 

minder intensief te bewegen. Inmiddels 

wordt veel meer gekeken naar de 

persoon en wat hij of zij wil bereiken 

met training. Hoogintensief bewegen is 

nu zeker een optie. 

Wees niet bang voor een 
terugval

Bewegen is vermoeiend en kan 

ongemakkelijk aanvoelen. Je hoeft 

echter niet te bang te zijn om te veel 

te doen. Je kunt geen hersenschade 

oplopen door te bewegen. Wat bij 

mensen met MS wel lastig kan zijn, is 

dat de reactie uitgesteld doorkomt. Je 

voelt dus pas veel later of je te veel hebt 

gedaan. De vuistregel hierbij is dat je 24 

uur later weer je normale dingen moet 

kunnen doen.

Kies een activiteit die je leuk 
vindt

We kennen het allemaal: je begint 

enthousiast, maar na een tijdje zakt je 

enthousiasme weg en hou je er weer 

mee op. In deze coronatijd geldt dat 

wellicht nog sterker. Uit onderzoek 

komt naar voren dat het mensen nog 

wel lukt om een trainingsprogramma te 

volgen, maar het zelf doorgaan na zo’n 

programma is een stuk lastiger.

Geen enkele manier van sportief 

bewegen is DE beste. Niet voor niets 

wordt MS de aandoening van de 

duizend gezichten genoemd. Duizend 

mensen, duizend voorkeuren. Dus vind 

iets dat bij jou past en dat je intrinsiek 

raakt, dan is het beter vol te houden.  

Wees creatief
In deze coronatijd makkelijker 

gezegd dan gedaan wellicht, maar toch: 

ga na of je in je dagelijkse routine meer 

beweging kunt inbouwen. Bijvoorbeeld 

door op de fiets boodschappen te 

gaan doen in plaats van met de auto. 

Dat kost extra tijd, maar levert wel 

gezondheidswinst op. 

Ook een hond of een krantenwijk zijn 

een goede stok achter de deur om 

meer te bewegen. De 85jarige Huib 

kan hierover meepraten, vertelde hij in 

februari van dit jaar in het AD: ‘Want 

ook als het een dag tegenzit moet je op 

pad, je kunt abonnees niet teleurstellen. 

Je bent lekker fysiek bezig, maar traint 

ook je hersenen. Ik weet precies welke 

krant in welke bus hoort. Naast conditie 

geeft het je ritme en verrijkt het je leven. 

Je doet nieuwe contacten op en het 

verdient ook nog eens.’  n

VINCENT DE GROOT 
OVER SPASTICITEIT

Op woensdag 17 

november houdt 

revalidatie-arts Vincent 

de Groot voor ons een 

webinar over spasticiteit. 

Spasticiteit is een veel 

voorkomend probleem 

bij mensen met MS. 

Heb jij ook last van 

vermoeidheid, pijn en/of 

spierkrampen en worden 

je benen strak en stijf? 

Dit webinar wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

MedTronic.

Nationale Beweegrichtlijn 2017

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.

1

2

3

4
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Luister naar je lichaam
Jouw lichaam is een 

bank, waar je energie van 

mag lenen. Je mag ook zonder 

problemen ‘rood staan’. Je hebt echter 

maar een bepaalde hoeveelheid energie 

te vergeven op een dag. Het gevaar is: 

als je je goed voelt, doe je misschien 

teveel. Zoveel, dat je in het rood komt. 

De dag erna heb je dan minder energie. 

Als je dan weer teveel doet, kom je in 

een neerwaartse spiraal. Je komt elke 

dag meer in het rood te staan en dingen 

gaan je steeds meer moeite kosten.

Het is dus zaak om niet te ver in het 

rood te komen, of als dat toch een 

keer gebeurt om weer voldoende te 

herstellen voordat je weer in actie komt. 

Hoe je dit doet, lees je in tip 3.

Plan je activiteiten
Door je activiteiten te 

plannen krijg je grip op je 

energie. Plan je activiteiten 

voor de dag van morgen alvast 

vandaag. En schrijf je planning ook op. 

Hou er daarbij rekening mee dat de 

ene activiteit meer energie kost dan 

de andere activiteit. Je kunt dus niet 

elke dag evenveel activiteiten plannen. 

Wel is eenzelfde activiteit altijd even 

zwaar. Koken bijvoorbeeld, is tussen de 

middag even zwaar als ’s avonds, hoewel 

dat misschien niet zo voelt. De reden 

dat koken ’s avonds veel zwaarder kan 

voelen dan tussen de middag, heeft 

te maken met tip 1: je energiepeil is 

’s avonds al veel dichter bij de nullijn, of 

je staat misschien al in het rood, en dan 

voelt het zwaarder. 

Hoeveel dingen doe jij 
‘eventjes’ tussendoor 
op een dag? Ook deze 
tussendoor-dingetjes 
kosten energie! 

In balans door 
energiemanagement

Een van de meest voorkomende klachten bij mensen met MS is ver-

moeidheid. En dan niet zo maar een beetje moe. MS moeheid kan 

opeens optreden, is dikwijls veel ernstiger dan bij een gezond iemand 

en gaat minder snel over. Het wisselt ook: de ene dag ben je niet zo 

moe, en de andere dag ben je direct moe als je wakker wordt. 

TIP
1

TIP
2
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Ga eens na hoeveel van deze dingen jij 

‘eventjes’ doet op een dag. En neem in je 

planning op hoeveel van dit soort dingen 

jij op een dag kunt (of wilt) doen. 

Laat je niet belemmeren door 
overtuigingen
‘Ja maar…’, denk je misschien 

na het lezen van bovenstaande 

tips. Deze overtuigingen kunnen 

je in de weg zitten bij het managen 

van je energie. Bijvoorbeeld: ik heb 

rust nodig, maar mijn collega’s willen 

bijkletsen over het weekend. Hier kan de 

overtuiging achter zitten ‘wat zullen ze 

wel niet denken’ als ik niet meedoe. Of 

denk je dat je anders veel mist? Kijk of je 

eerst tijd voor jezelf kunt pakken en dan 

bijvoorbeeld het tweede gedeelte van 

het gesprek kunt aanhaken.

Het gaat erom dat je bewust bent 

waarom je doet wat je doet en dat je 

keuzes hebt. Komt het vaak voor dat jij 

wil doen wat je hebt beloofd, bedenk 

dan dat je altijd mag terugkomen op 

eerder gemaakte afspraken. Durf te 

kiezen voor jezelf. Jij weet hoeveel 

energie je nog hebt en wat jij nog wilt 

doen. Is het je waard om over je grenzen 

te gaan? Is het wel echt jouw probleem 

dat je op wilt lossen?  n

Plan je rust
Wat als je steeds vermoeider 

wordt en alles je dus steeds 

meer moeite gaat kosten? Plan 

je rust als eerste als je je dagplanning 

maakt. Dit om te voorkomen dat je 

pas pauze neemt als je al in het rood 

staat. Je hebt dan namelijk veel 

langer pauze nodig om weer energie 

te krijgen. Plan dus blokjes rust in 

vóórdat je al helemaal leeg bent. Lastig, 

want vaak denk je ‘ik maak dit even af, 

en dan neem ik rust’. Fout dus, want dan 

zit je vaak al in het rood en kost weer 

opladen meer tijd.

Laat je rustmomenten niet aan het 

toeval over maar plan deze. Maak rust 

een prioriteit in je planning. En: neem 

liever een paar keer een half uur rust 

dan één keer een lange pauze. Rust 

voordat je moe bent!

Ook dingen die je ‘eventjes 
doet’, kosten energie
Hoeveel dingen doe jij ‘eventjes’ 

tussendoor? Even een wasje in de 

wasmachine gooien, even een kind 

overhoren, op weg naar huis ‘even’ langs 

de supermarkt. Ook dit zijn activiteiten 

die je in je planning moet opnemen. 

Hou bij het plannen ruimte voor een 

(beperkt) aantal onverwachte dingen. 

Onverwacht bezoek of een onverwacht 

telefoontje kun je natuurlijk niet van 

tevoren plannen, maar je hebt wel de 

keuze of je de bezoeker binnenlaat, en 

of je het telefoontje opneemt… 

Plan je activiteiten! 
En, misschien nog wel 

belangrijker: plan ook je 
rustmomenten.

Deze tips zijn afgeleid van het webinar 
dat ergotherapeute Célie Journée me-
dio september voor ons gaf. Wil je meer 
tips en meer voorbeelden van hoe je je 
energie kunt managen? Kijk dan het 
webinar terug via ons YouTube-kanaal.

TIP
3

TIP
4

TIP
5
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Bewegen Move to Sport

Weet je niet goed waar te beginnen met 

bewegen? Start met de oefenprogramma’s 

‘blijf bewegen met MS’. Dit initiatief werd 

tijdens het begin van de coronacrisis opgestart 

door de Vlaamse MSliga in samenwerking 

met de vereniging Move to Sport. Het 

doel is zoveel mogelijk mensen met MS 

trainingsprogramma’s aan te bieden.

Je vindt online acht programma’s waarmee je 

aan de slag kan gaan. Er zijn ook programma’s 

bij om bijvoorbeeld op een stoel uit te 

oefenen. Zo kan iedereen op eigen niveau 

meedoen. 

KIJK OP HTTPS://MOVETOSPORT.BE/

WIL JIJ WEL GAAN BEWEGEN, MAAR WEET JE 

NIET HOE OF WAAR? MET ONDERSTAANDE 

VOORBEELDEN HOPEN WE JOU TE INSPIREREN 

EN TE MOTIVEREN OM IN BEWEGING TE KOMEN. 

SOMMIGE DINGEN ZIJN LASTIGER IN CORONA-

TIJD; BEWAAR DIT BOEKJE DAN VOOR ALS ALLE 

BEPERKINGEN WEER ZIJN OPGEHEVEN! 

Buurtsportcoach

De maatregelen tegen corona hebben 

voor iedereen grote gevolgen. Voor wie 

genoodzaakt is om thuis te blijven is het 

belangrijk om aan de beweegnorm te blijven 

voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, 

het draagt ook positief bij aan je weerstand. 

De buurtsportcoaches hebben hun aanbod 

aangepast aan de situatie en verzinnen allerlei 

creatieve manieren voor jong en oud om in 

beweging te blijven. Ze dagen je uit of bieden 

op andere wijze hulp aan, ook aan mensen 

die belemmeringen ervaren bij het sporten en 

bewegen. 

KIJK OP WWW.SPORTINDEBUURT.NL

Uniek sporten

Wil jij de eerste stap zetten om te gaan bewegen, kijk dan 

eens bij Uniek Sporten. Of het nu gaat om het vinden van 

de juiste sport of om vragen over vervoer of hulpmiddelen 

bij het bewegen. Op de website www.unieksporten.nl 

staan alle verenigingen met aangepast sportaanbod en de 

contactgegevens van de regioconsulent of beweegcoach 

bij jou in de buurt. Zij kijken mee met je wensen, 

mogelijkheden en drijfveren om te bewegen, om zo een 

passend sport en beweegaanbod voor jou te vinden.

Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn om te gaan sporten 

en waar je dat kunt doen? Ga naar unieksporten.nl en vind 

de sport die bij jou past!

Wandelen in het bos is ook 
in corona-tijd goed mogelijk. 
Foto Uniek Sporten Brabant
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De ziekte met 
meer dan duizend 
gezichten.

Mylan uw partner in doelmatige 
MS zorg. N
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mogelijk gemaakt door

meRck
Raak geinspireerd door het verhaal 
van Kevin en anderen met MS op 
Facebook.nl/PsikhebMS

Het eerste wat ik dacht na het horen van de diagnose: ik 
geloof het niet. Maar het bleek dus wel zo te zijn. Voor de 
diagnose sportte ik iedere dag, ineens ging dat niet meer.  
Het lijntje met de neuroloog en de MS-verpleegkundige is 
kort. Ze hebben goed gekeken naar wat MS bij mij doet en hoe 
ik in het leven sta. Zo kan ik, gedoseerd, nog steeds sporten. 
Wat ik anderen wil meegeven? Blijf niet te lang stilstaan bij  
de diagnose, maar ga door met leven.

Het eerste wat ik dacht na het horen van de diagnose: ik 
geloof het niet. Maar het bleek dus wel zo te zijn. Voor de 
diagnose sportte ik iedere dag, ineens ging dat niet meer. 
Het lijntje met de neuroloog en de MS-verpleegkundige is 

P.s. ik heb MS
en dit is mijn verhaal

Kevin, 28 jaar
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“Je eigen gezondheid
prioriteit maken is het
mooiste cadeau dat je

jezelf kunt geven.”
Linda Boot, diëtiste       

Vanwege de grote belangstelling naar het thema 

voeding en MS heeft de MS Vereniging een 

telefonische voedingslijn geopend. Elke derde 

dinsdag van de maand kun je tussen 10 en 12 uur 

bellen voor meer informatie over voeding en MS.

MS-Voedingslijn
088 374 8543
voeding@msvereniging.nl
elke derde dinsdag van de maand tussen 10 en 12 uur
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