
  
Voor het maken van deze folder is gebruik gemaakt Nationaal MS fonds, beweegrichtlijn 
(in opdracht van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en MS in Focus.   
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MS en blijven bewegen  
Regelmatig bewegen heeft een gunstige invloed op de 

gezondheid. Het zorgt voor een goede lichamelijke conditie en 

daarnaast verkleint het de kans op hart- en vaatziekten, 

overgewicht, botontkalking, sommige vormen van kanker en 

depressie. Dit geldt voor zowel de gezonde mens als voor iemand 

met MS.  

Bij MS kunnen problemen voorkomen die het bewegen verstoren. 

Bewegingen van armen en benen kunnen anders verlopen door 

verminderde spiekracht, coördinatie, spasticiteit of 

evenwichtsproblemen. Maar hoeveel moet je eigenlijk bewegen?  

Volgens de landelijke beweegrichtlijn is het voor volwassenen 

belangrijk om 2,5 uur per week matig intensief te bewegen en 

minstens 2 x per week spier- en botversterkende activiteiten uit te 

voeren. Zodra je ademhaling sneller wordt, maar je nog wel kan 

praten tijdens het bewegen dan bent u matig intensief aan het 

bewegen. Niet iedereen met MS kan deze norm halen, maar het 

streven is om zoveel mogelijk naar die norm toe te werken.   

Vindt u het moeilijk om in te schatten waar u moet beginnen of wat 

verstandig is om te doen als het om bewegen gaat? Dan kan een 

fysiotherapeut u helpen door een beweeg/sport schema voor u op 

te stellen.  

Daarnaast weet een fysiotherapeut goed hoe u moet omgaan met 

fysieke reacties van het lichaam en hoe u adequaat kunt 

opbouwen na een terugval.  

Breed lopen, stuurloosheid van armen en benen, duizeligheid of 

een ‘dronkenmansgang’? Dit zou goed te maken kunnen hebben 

met een verminderde spierkracht, coördinatie en 

evenwichtsproblemen. Mensen met MS kunnen in meer of mindere 

mate last hebben van deze stoornissen en belemmerd worden in 

alle daagse activiteiten. Lees er hiernaast meer over. 
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Vermoeidheid bij MS 

Vermoeidheid is een frequent voorkomend symptoom bij MS en een 

grote beperkende factor in het functioneren. 90% van de mensen met 

MS hebben te maken met vermoeidheid. Een factor die de impact 

van de vermoeidheid vergroot is depressie, waarvan 40% van de 

mensen met MS mee te maken krijgt.  

Belangrijk is om onderscheid te maken in twee verschillende definities 

van ‘vermoeidheid’. Namelijk de Normale vermoeidheid die ontstaat 

na inspanning en die in rust weer verbetert. Bij MS komt daarnaast met 

name de Pathologische vermoeidheid voor. Dit kenmerkt zich door 

vermoeidheid die niet het gevolg is van inspanning en die niet herstelt 

in rust. 

De fysiotherapeut kan helpen bij het reduceren van vermoeidheid, 

door u meer inzicht te geven in belasting en belastbaarheid en hier 

grip op te krijgen en het hervinden van de balans hierin.  

Daarnaast kunnen verschillende stressoren (negatieve emotie, 

negatieve cognitie en een negatief coping gedrag) invloed hebben 

op vermoeidheid. Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve 

gedragstherapie de beste aanpak is om vermoeid te verminderen.  

 

Darm- en blaasfunctie   

Veel mensen met MS hebben last van hun darmen, met name 

incontinentie en obstipatie.  

Bij toename van spasticiteit van de benen raakt soms ook de sluitspier 

van de blaas betrokken. Dat betekent dat deze spier zich moeilijker 

kan ontspannen. Het plassen wordt daardoor bemoeilijkt en er blijft 

vaak urine achter in de blaas. Dit geeft een verhoogde kans op 

blaasontsteking.   

Obstipatie ontstaat doordat de tijd die voeding nodig heeft om je 

darmstelsel te passeren verdubbeld is bij MS. Daarnaast komen de 

signalen van volle darmen niet goed binnen. Dit geeft darmklachten. 

   

 
  

 

 

  

 

Ziektebeloop bij MS 
MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Op 

verschillende plaatsen binnen het centrale zenuwstelsel komen 

ontstekingen waardoor het zenuwweefsel beschadigd. De 

snelheid van prikkelgeleiding en maximale impulsfrequentie 

vermindert door het verdwijnen van myelineschedes om de 

zenuwen. Met als gevolg dat er neurologische klachten ontstaan, 

zoals; 

Visusproblemen, spasticiteit, blaas en darmproblemen, 

spierkrachtverlies, balansproblemen, vermoeidheid, sensorische 

stoornissen zoals pijn en prikkelingen, maar ook cognitieve 

stoornissen.  

Deze ontstekingen van het zenuwstelsel kunnen geleidelijk 

toenemen zoals bij de primair progressieve MS of acuut optreden 

in schubs zoals bij de Relapsing-remitting MS. Er zijn ook een aantal 

tussenvormen van MS 

Een schub kan worden uitgelokt door, stress, oververmoeidheid, 

infecties en hormonale veranderingen. Leefregels kunnen helpen 

om schubs te voorkomen.  

Het ziektebeloop van multiple sclerose (MS) vertoont veel variaties. 

70% van de mensen met MS hebben lichte motorische problemen 

en zullen geen gebruik hoeven te maken van een rolstoel. 

Samen met uw neuroloog wordt gekeken naar de meest 

geschikte behandeling voor u. Vragen over spasticiteit? Bekijk ook 

onze folder over “spasticiteit” 

Karin de Jong, fysiotherapie richt zich op de aan huisbehandeling 

van de mensen met MS die gebruik maken van een rolstoel.  
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Fysiotherapie bij MS 

Fysiotherapie kan ingezet worden om MS gerelateerde klachten te 

beïnvloeden en/of om met die klachten te leren omgaan. 

Klachten die voorkomen zijn evenwichtsproblemen, verminderde 

spierkracht, stijfheid, verminderde coördinatie en verlies van 

uithoudingsvermogen. Hierdoor kunnen allerlei vaardigheden 

moeizamer zijn, zoals het opstaan uit een (lage) stoel, staan, lopen, 

omrollen in bed, fietsen en het uitvoeren van algemene dagelijkse 

taken. Samen met de cliënt wordt nagegaan wat de specifieke 

hulpvragen zijn en waar de behandeling kan aangrijpen.  

De behandeling kan bestaan uit; 

• Oefenen van allerlei vaardigheden die de zelfstandigheid 

bevorderen. Zoals bijvoorbeeld komen staan.  

• Verbeteren van spierkracht, lenigheid en 

uithoudingsvermogen. 

• Het uitproberen van hulpmiddelen, dit kan in samenwerking 

met ergotherapie of een revalidatiearts. Samen onderzoeken 

hoe u toch actief kan zijn, door gebruik van een hometrainer 

of op een andere manier meer te gaan bewegen. 

Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke activiteit een gunstige manier is 

om MS gerelateerde symptomen te beheersen. Ook blijkt lichamelijke 

activiteit gunstig om de zelfstandigheid te behouden, gezonder te 

blijven, actiever te blijven, een betere darmwerking te hebben en 

soms ook de vermoeidheid te verminderen.  

Uitgangspunt van de fysiotherapeutische behandeling is handhaving 

van de balans tussen wat de cliënt doet en wat hij aankan. 

Onze fysiotherapeuten nemen deel aan het multidisciplinaire MS-

netwerk Groningen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtverlies en balans/coördinatie 
Aangezien de ontstekingsletsels schade kunnen toebrengen op 

verschillende plaatsen in het centrale zenuwstelsel, is de 

verscheidenheid aan symptomen bij MS bijzonder groot. Echter 

gaan we in deze folder alleen dieper in op onderwerpen die 

gerelateerd zijn aan het bewegen.  

Krachtsverlies van spieren komt bij mensen met MS frequent voor. 

Bij bijna de helft begint de ziekte met spierzwakte. Soms ontstaat 

het abrupt, maar meestal geleidelijk. Het begint met een moe 

gevoel in de benen en later verlopen normale dagelijkse zaken 

zoals lopen en fietsen moeizamer.  

Wanneer de coördinatie door de kleine hersenen is aangetast of 

wanneer de prikkels niet goed worden overgebracht, worden 

bewegingen niet goed gestuurd en schokkerig. Dit uit zich vaak in 

onhandigheid, oftewel de coördinatie en de balans raken 

verstoord.  

Bij stuurloosheid (Ataxie), lukt het iemand niet om bewegingen 

van benen of armen te controleren en te coördineren met als 

gevolg een vergroot risico op vallen.  

Ook is duizeligheid van invloed, omdat iemand het gevoel heeft 

dat hij zelf of de omgeving continu draait. Deze informatie krijgen 

de hersenen door via de ogen, deze oogzenuwen zijn vaak 

aangetast en zo worden de beelden die je ogen opvangen vaak 

vervormd.   

Een voortdurende schudbeweging van één of meerdere 

lichaamsdelen door onwillekeurige samentrekking van de spieren 

(tremor) kan belemmerend zijn bijvoorbeeld bij het pakken van 

een kop koffie. Sommige mensen met MS kunnen last krijgen van 

tremoren.  

Veel balans- en coördinatiestoornissen bij mensen met MS zijn niet 

te genezen. Wel kun je middels fysiotherapie, medicijnen en 

gebruik van hulpmiddelen klachten doen verminderen. 
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