
Nieuwe app wil steun bieden op basis van kracht en positiviteit

“ Als je MS krijgt, moet je jezelf  
 opnieuw uitvinden”

Maja Visser is de echtgenote van prof. Leo Visser, die 
elders in deze uitgave vertelt over voeding en MS. 
Samen hebben ze het concept achter BETTER ont-
wikkeld. Leo Visser is neuroloog en MS-deskundige; 
Maja Visser heeft veel ervaring in coachen en trainen, 
vooral van artsen en verpleegkundigen. In het concept 
dat ze bedacht hebben, komt de kennis en ervaring van 
beiden goed van pas. “Iemand die hoort dat hij MS 
heeft, wil er vaak graag zélf mee aan de slag”, zegt 
Maja Visser. “Grip op het leven houden. Zelf aan het 
roer staan. BETTER helpt je daarbij.”

Kennis, ervaring, ondersteuning 
BETTER wordt een platform voor iedereen die te 
maken heeft met MS. Niet alleen mensen die de ziekte 
hebben, maar ook hun naaste familie, vrienden, zorg-
verleners. “Het is een platform voor alle mensen die 
iemand met MS belangrijk vindt”, aldus Maja Visser. 
“We staan niet zozeer ten dienste van de zorgver-
lening. We voegen daar juist iets aan toe: kennis, 
ervaring, ondersteuning.”
Maja Visser weet hoe ingrijpend MS kan zijn, voor je 
lichaam én voor je geest. “Als je MS krijgt, moet je 
jezelf als het ware opnieuw uitvinden. Je leven staat 
op zijn kop. Niet alleen in het begin: ook later kan 
er een terugval komen, kun je momenten hebben 
dat je het even niet ziet zitten.”
Wat BETTER dan voor je kan betekenen? “Ten 
eerste is het een persoonlijke digitale 'buddy', bij 
wie je altijd terecht kunt met vragen. Iemand die 
luistert en informatie en tips kan geven.” Dat gaat zó: 
je kunt via de app vragen stellen. De antwoorden 
komen deels uit de database van BETTER, deels van 
een 'echt' iemand. “Ten tweede zorgt BETTER dat 

mensen met MS zelf anderen kunnen coachen. 'Peer 
support' dus. Veel mensen die al langer MS hebben, 
vinden het fijn om hun kennis en ervaring voor anderen 
in te zetten.”

Gegevens verzamelen
De database van BETTER wordt opgebouwd uit erva-
ringen van mensen met MS. Hierbij wil Maja Visser 
één ding goed benadrukken: “Mensen zijn zelf eigenaar 
van hun gegevens en bepalen zelf met wie ze hun 
gegevens delen. BETTER wil graag zoveel mogelijk 
ervaringen van mensen met MS verzamelen over 
allerlei aspecten van hun leven, ook hoe ze zich voelen. 
Heel belangrijk is alles wat met leefstijl te maken 
heeft: bewegen, sociaal functioneren, en vooral ook 
voeding. Deze gegevens kun je analyseren en er 
hopelijk belangrijke inzichten en oplossingen uit halen. 
We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd naar de invloed 
van voeding op het proces van MS en naar de relatie 
tussen voeding en medicatie bij MS.”
Maja Visser besluit: “MS gaat niet meer weg, dat is zoals 
het is. Maar er zijn veel dingen die je wél kunt beïn-
vloeden, zoals de manier waarop je ermee omgaat. 
BETTER reikt jou de dingen aan die jij persoonlijk nodig 
hebt om 'in je kracht te komen en te blijven'. Dat betekent: 
niet geleefd worden door je ziekte, maar uitgaan van 

kracht en positiviteit.” 

Interesse? Ga naar
 www.bettertoday.nl.

BETTER is een app in ontwikkeling om mensen 
met MS te ondersteunen. Op een positieve 
manier. Hij is niet zozeer gericht op ziekte en 
zorg, maar op gezondheid en gedrag. BETTER 
biedt informatie en ondersteuning om het 
beste te halen uit je leven mét MS. Initiatief-
nemer Maja Visser vertelt er meer over.

te gebruiken: een rollator en soms 
ook een rolstoel.” Dankzij goede 
medicatie is de MS de laatste jaren 
volgens Marion vrij stabiel. Maar 
ja, die vermoeidheid en problemen 
met lopen ...

Het programma 'Anders eten bij 
MS' gaf Marion nieuwe hoop op 
meer energie. Ze ging meteen op 
internet kijken (www.anderseten-
bijms.nl) en informeerde of ze in 
groepsverband kon deelnemen. Op 
korte termijn kon dat niet. Daarop 
wendde ze zich rechtstreeks tot 
Marian Noordam, verbonden als 
diëtiste aan MS-Anders. (Met 
Noordam is elders in deze uitgave 
een interview opgenomen.) “Zij 
heeft me de uitgangspunten van 
het programma toegelicht. Daarna 
hebben we via Facetime een keer 
heel langdurig gepraat. Dat is 
gevolgd door heel wat contacten 
per mail; nog steeds stuur ik haar 
wel eens een vraag.”

Even wennen
Moest Marion haar eetgewoonten 
radicaal veranderen? “Ik at al 
redelijk gezond, hoor. Maar ik nam 
bijvoorbeeld geen volkoren, en niet 
zo veel groente. Soms 'zondig' ik 
wel eens door bijvoorbeeld een 
ijsje te eten. Verder ben ik aardig precies volgens het 
advies van Marian gaan eten. Dat was even wennen, 
ook voor mijn partner.”

Maar Marion heeft geen moeite zich aan de uitgangs-
punten te houden. Dat komt doordat ze al na twee 
weken duidelijk effect begon te merken. “Ik kon toen 
voor het eerst sinds lange tijd weer stabiel staan.” Na 
twee, drie maanden begon ze ook meer energie te 
krijgen. “Mijn spanningsboog is langer geworden. Ik 
voel me echt beter, ik ben blijer, relaxter. Dat effect is 
bij mij echt heel duidelijk.”
Bij het lopen wordt Marion ook gehinderd door spasti-
citeit in haar rechterbeen. Sinds ze daar CBD-olie (op 
basis van cannabis) voor gebruikt, gaat ook dat beter. 

“Omdat ik mijn been beter kan controleren en meer 
energie heb, kan ik met rollator een paar honderd 
meter lopen. Niet elke dag, maar wel om de andere 
dag. Dat is een hele verbetering.”

Smoothies
Marion wordt steeds bedrevener om binnen de grenzen 
van wat 'mag', lekker te eten. Met 400 gram groente 
per dag bijvoorbeeld heeft ze geen probleem. “Ik kan 
iedereen aanraden groente-/fruitsmoothies te maken”, 
zegt ze. “Ik neem er altijd een voor mijn ontbijt, en daar 
zit dan al 200 gram groente in, en veel fruit. Je kunt er 
ook wat noten bij doen, gember, olijfolie... heerlijk!” 
Marion doet het elke dag. “Hoe beter ik me aan de uit-
gangspunten houd, hoe beter het met me gaat.” 
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