
Waar u wellicht minder snel aan denkt is dat voeding 
ook van invloed kan zijn op bepaalde MS-symptomen, 
zoals slikproblemen en problemen van maag en 
darmen. Het is verstandig uw voeding en/of eventuele 
symptomen met uw zorgprofessionals te bespreken. 
Ook het bereiden van (gezonde) voeding kan soms 
lastig zijn voor iemand met MS omdat het te ver-
moeiend is of omdat het vanwege bijvoorbeeld vermin-
derde fijne motoriek bemoeilijkt wordt. Een 
ergotherapeut kan dan meedenken over aanpassingen 
en hulpmiddelen, maar ook mee kijken naar goede 
verdeling van activiteiten en rust. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan voor meerdere dagen tegelijk koken. 
Gezonde voeding hoeft qua recept zeker niet altijd 
ingewikkeld te zijn of lange bereidingstijd te hebben. 
Er zijn een heleboel snel te maken en gezonde recepten 
te vinden o.a. op internet.

We weten allemaal dat regelmatig bewegen een posi-
tieve invloed heeft op de gezondheid. Dat geldt voor 
iedereen, chronisch ziek of niet. Meer bewegen is juist 
voor mensen met MS een goed idee. Het bevordert de 
algehele conditie. Ook voelt men zich vaak prettiger 
als men regelmatig beweegt. Er wordt me regelmatig 
gevraagd of bewegen een negatieve invloed heeft op 
het ziekteverloop bij MS. Het antwoord daarop is nee. 
Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de 
algemene fitheid en gezondheid. Er treedt een verbe-
tering op van het uithoudingsvermogen, de spier-
kracht, lenigheid en coördinatie. Daarnaast heeft het 
een gunstige invloed op evenwicht, stijfheid, spasti-
citeit en zelfvertrouwen. Doordat u zich lichamelijk 
fitter voelt zal in veel gevallen de mogelijk aanwezige 

vermoeidheid beter hanteerbaar worden. Wat een hele 
fijne bijkomstigheid is, is dat het ook voor ontspanning 
en plezier zorgt. U leert uw grenzen verkennen. Vaak 
blijkt dat meer mogelijk is dan men aanvankelijk dacht. 
Welke sport of activiteit moet ik dan gaan doen is de 
volgende vraag die me dan gesteld wordt? Daar kan ik 
geen pasklaar antwoord op geven. Dat is echt per 
persoon verschillend. Het allerbelangrijkste is dat 
men een vorm van bewegen kiest die bij iemand past 
en die iemand leuk vindt. Hierdoor is het makkelijker 
vol te houden. 

De een kiest bewust voor een individuele sport om niet 
afhankelijk te zijn van anderen en om tijd zelf in te 
kunnen indelen. De ander kiest juist voor een team-
sport vanwege de gezelligheid en de stok achter de 
deur. Ook is voor sommigen een competitie element 
van belang. Activiteiten als wandelen, fietsen (hand-
biken), zwemmen, yoga en dansen worden vaak 
genoemd als geschikte sporten maar vergeet niet dat 

Wat kan ik zelf doen om de ziekte in bedwang te 
houden; wat moet ik wel of niet eten? Dit is vaak een 
van de eerste vragen die prof. Visser krijgt als een 
patiënt net heeft gehoord dat hij MS heeft. Hij raadt zijn 
patiënt dan vooral aan wat goed is voor iedereen: een 
gezonde leefstijl. Dat wil zeggen: gezond eten, veel 

bewegen en niet roken. Gezond eten is wat hem betreft 
vooral veel groente en fruit, vis, noten en olijfolie 
gebruiken. Dit wordt ook wel het Mediterrane dieet 
genoemd: veel mensen rond de Middellandse Zee eten 
zo. Maar je zult prof. Visser niet horen zeggen dat je er 
minder schubs door krijgt. “Dat weten we niet. Het is 
niet goed onderzocht.” Hij voegt eraan toe: “Om je MS 
goed onder controle te houden, is het hoe dan ook veel 
belangrijker om goede medicatie te hebben en die ook 
altijd te nemen.”

De darmen als 'tweede brein'
“Nee”, is het stellige antwoord op de vraag of MS de 
spijsvertering beïnvloedt. Weliswaar hebben mensen 
met MS wat vaker dan anderen last van het prikkel- 
baredarm-syndroom (PDS). Dit wordt ook wel spas-

Je eetgewoonten en MS: hoe beïnvloeden die 
elkaar? Prof. dr. Leo Visser uit het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg geeft 
wat licht verteerbare informatie over voeding 
en MS. Hij heeft er ook zelf onderzoek naar 
gedaan. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat 
goede voeding bepaalde MS-symptomen 
enigszins kan verlichten. “Van gezond eten 
voel je je altijd beter.”

“ Verstandig eten kan symptomen  
 van MS mogelijk verminderen” 
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tische darm genoemd, en gaat gepaard met buikpijn en 
problemen met de ontlasting. Maar omgekeerd kunnen 
leefstijl en voeding wél invloed hebben op MS, aldus 
prof. Visser. “Roken bijvoorbeeld heeft een nadelig 
effect op MS. Overgewicht op jonge leeftijd verhoogt de 
kans op aandoeningen zoals diabetes, maar ook de 
kans op MS.”

Maar hoe zit het met de rol van de darmen en voeding? 
“Bij MS is het immuunsysteem ontregeld. De darmen 
spelen een heel belangrijke rol bij het immuun-
systeem. Het microbioom in de darmen wordt ook wel 
'het tweede brein' genoemd”, aldus prof. Visser. Het 
microbioom is een benaming voor de miljarden bac-
teriën, virussen en schimmels in onze darmen. Dit 
'buikbrein' is belangrijk voor je lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid. Een verstoord microbioom lijkt  
bijvoorbeeld de kans op angst en depressie te 
verhogen. “De gezondheid van het microbioom hangt 
nauw samen met wat je eet. Voeding kan dus je immu-
niteit beïnvloeden, en misschien ook wel je MS.”

Probiotica
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijke rol 
van het microbioom (de darmflora) bij MS, zegt prof. 
Visser. “We weten al dat mensen met MS een ander 
microbioom hebben dan mensen zonder MS. Ook MS-
schubs beïnvloeden het microbioom, net als MS-medi-
catie. Mensen willen natuurlijk graag weten of het 
bijvoorbeeld zinvol is om probiotica te nemen. Probi-
otica zijn producten met levende micro-organismen, 
meestal bacteriën. Het lijkt logisch dat probiotica een 

gunstig effect hebben bij een verstoord microbioom, 
maar bewezen is het niet. We weten ook niet wat 
precies de meest gunstige samenstelling van het 
microbioom zou zijn.” Probiotica zijn vrij verkrijgbaar, 
maar prof. Visser waarschuwt tegen experimenteren: 
“Sommige probiotica kunnen juist een averechts  
effect hebben”.

En vitamine D? Er is vrij veel onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen vitamine D en MS. “Er is bewijs dat 
een lage vitamine D-spiegel de kans op MS verhoogt 
en ook de kans op schubs”, aldus prof. Visser. “In ons 
ziekenhuis meten we regelmatig de vitamine D bij 
mensen met MS. De spiegel is in de helft van de 
gevallen te laag. Dan schrijven we extra vitamine D 
voor. Maar daarmee is vitamine D nog geen 'medicijn' 
tegen MS.”

Wetenschappelijk onderzoek
Volgens prof. Visser zijn er voorzichtige, bescheiden 
aanwijzingen dat een goede voeding en leefstijl gunstig 
kunnen uitwerken op de activiteit van MS. Zo blijkt uit 
een recente studie dat mensen met MS die goed eten 
en gezond leven, minder beperkingen en klachten 
ondervinden.1 En een recente studie bij 219 kinderen 
met MS suggereert dat gebruik van veel verzadigde 
vetzuren de kans op schubs verhoogt.2 Visser: “Verza-
digde vetzuren zitten vooral in dierlijke producten, 
zoals rood vlees en volle-melkproducten. Ze zitten ook 
in koek, gebak, snacks en zoete drankjes. Dat is pro-
inflammatoire voeding, die het immuunsysteem 
prikkelt. Je hebt ook anti-inflammatoire voeding, zoals 

Referentie
1. Fitzgerald KC, et al. Diet quality is associated with disability and symptom severity in multiple sclerosis. 
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groenten, fruit en vis. Daar zitten veel polyfenolen in, 
ofwel anti-oxidanten, die ontstekingswerend zijn.  
Het al genoemde Mediterrane dieet bevat veel van 
zulke voeding.”

Zelf heeft prof. Visser ook een onderzoek geleid naar 
de invloed van voeding op MS, in samenwerking met de 
Universiteit Wageningen. De resultaten zijn nog niet 
gepubliceerd. “Er hebben 728 volwassenen met MS 
aan meegedaan”, vertelt hij. “We hebben gekeken hoe 
gezond ze eten – afgemeten aan de bekende 'schijf van 
vijf' van het Voedingscentrum3 – en hoe ze de kwaliteit 
van leven daarbij ervaren. De kwaliteit van leven werd 
beoordeeld op basis van een vragenlijst (MS kwaliteit 
van leven schaal met 54 items). De mensen met MS die 

meer volgens de schijf van vijf eten voelen zich beter; 
dus dat komt overeen met de Amerikaanse studie.1 

Verder hebben wij bij 192 mensen met MS gekeken hoe 
'anti-inflammatoir' hun voeding was en hun ver-
moeidheid. We hebben helaas geen duidelijk verband 
gevonden tussen vermoeidheid en de 'inflammatie-
score' van de voeding. Het advies aan iemand met MS 
is dus altijd: zo goed mogelijk eten en veel bewegen. 
Daar voel je je beter bij.” 

“Zo goed mogelijk eten en veel  
bewegen: daar voel je je beter bij”

Artist impression van het microbioom
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