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Voorstellen

• Wie ben ik (niet)

• Intentie 

• Wie zijn jullie?

• www.menti.com (7454 3261)

http://www.menti.com/


Intercollegiale uitwisseling & inspiratie  

• Specifieke aspecten (van ACT) bij MS

• Klinisch bruikbare oefeningen en metaforen 

• Uitdagingen



Marian 

• 43 jaar

• Diagnose PP MS (sinds een jaar), snelle progressie  

• Verstoorde loopfunctie: rollator, elektrische rolstoel, scootmobiel

• Verstoorde handfunctie door dystonie voorkeurshand 

• Pijn en spasmen 

• Overactieve blaas 

• Vermoeidheid 

• Duizeligheid 

• Geheugenproblemen, prikkel- en interferentiegevoeligheid, beperkte mentale belastbaarheid  

• Slaapproblemen



Marian 

• Ziek gemeld op het werk (onderwijs), vervroegde WIA aanvraag 

• Afscheid van motorrijden, mountainbiken, koor, actieve vakanties

• Voor mobiliteit afhankelijk van hulpmiddelen 

• Voor vervoer afhankelijk van anderen of taxivervoer 

• Verhuizen naar meer geschikte woning 

• Sociaal beperkt belastbaar, wegvallen van diverse sociale activiteiten 

• Recreatief beperkt belastbaar

• Steunende zorgzame partner. Kinderen die wel willen, maar moeite hebben met invoelen

• Verdriet, frustratie, somberheid, angst 



Marian 

• Hulpvraag: Hoe kan ik dit verwerken en  accepteren? 

• Zelfbeeld van positief, sterk, actief, onafhankelijk, zorgzaam voor anderen  

• Moeite met toelaten en tonen van verdriet, somberheid, angst 

• Sterker presenteren dan ze zich voelt

• Moeite met grens(h)erkenning, neiging tot overbelasten 

• Vermijden van situaties die teveel van haar vergen 
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Specifieke aspecten van ACT bij MS (1) 

• Hoge lijdensdruk, diversiteit van onaangename ervaringen 
• Lichamelijk: o.a. Pijn, vermoeidheid, gevoelsstoornissen, visusproblemen, duizeligheid, spasmen, 

incontinentieproblemen, slaapproblemen 

• Cognitief: mentale traagheid, prikkel- en interferentiegevoeligheid, geheugenproblemen 

• Emotioneel: emotionaliteit, frustratie, verdriet, angst, somberheid, boosheid   

• Verlies van functies 
• O.a. loopfunctie, stafunctie, handfunctie, visus, cognitieve functies, spreekfunctie, slikfunctie

• Energetische beperking 



Specifieke aspecten van ACT bij MS (2) 

• Invloed op activiteiten/participatie/rollen → continu proces van verlies

• Grilligheid / onvoorspelbaarheid 

• Onzekerheid over toekomst & verandering toekomstperspectief 

• Dealen met onbegrip & onwetendheid van omgeving

• Hoge comorbiditeit stemmings- en angstproblematiek 



Specifieke aspecten van ACT bij MS (3) 

• Mogelijke disfunctionele coping vanuit leergeschiedenis (2 uitersten)

• Geconceptualiseerd zelf en leefregels die gericht zijn op het zoveel mogelijk verzetten tegen 
de MS en de gevolgen
• “Ik ben een doorzetter, mag niet klagen, ik mag anderen niet tot last zijn”

• Verzet tegen hulpmiddelen of hulp

• Vasthouden aan trainingsprincipes of leefregels 

• Beter presenteren dan het gaat

• Overbelasten en overcompenseren  

• Geconceptualiseerd zelf en leefregels die sterk samenvallen met allerlei onaangename 
ervaringen en de gevolgen
• “ik wil wel, maar ik kan niet, want…..” 

IK MS

IK
MS



Specifieke aspecten van ACT bij MS (4) 

• Creatieve hopeloosheid: scala aan vermijdings- en controle strategieën gericht op de klachten zelf, op 
de gevolgen van de klachten of het aanpassen van het dagelijks handelen op de klachten 

• Vele onaangename ervaringen vergen proces van acceptatie/bereidheid

• Terwijl er door fysieke, mentale en energetische veranderingen beperkingen zijn in de invulling van 
waardengericht handelen

• Waardenverheldering is essentieel: helpt bij prioriteren en geeft richting voor betekenisvol handelen 
en het aanvaarden van onaangename ervaringen 

• Cognitieve defusie, huidige moment en zelf-als-context kunnen ondersteunen in creëren van 
psychologische flexibiliteit in het omgaan met alle onaangename ervaringen in relatie tot functioneren 
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Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

creatieve hopeloosheid? 

Marian:
• Schone pijn – vuile pijn 
• Drijfzandmetafoor 
• Ervaring van averechtse werking van verzet tegen of vermijding van: verdriet, frustratie, 

angst, kwetsbaar zijn, afhankelijk zijn, zichtbaarheid hulpmiddelen 
• Ervaren kosten van overcompenseren, sterk houden, situaties uit de weg gaan: toename 

klachten, instandhouding onbegrip omgeving, wereld steeds kleiner 



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

bereidheid? 

Marian:
• Jan de Zwerver 
• Vechten / Focus / Meedragen
• Oefening “je anker uitgooien” 
• Ruimte maken voor onaangename ervaringen en gevoelens als verzet of vermijding 

averechts werkt 



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

waardengerichtheid? 

Marian:
• Waardenkompas
• Perspectiefwisseling naar wijze oude zelf vol levenservaring, terugblikkend op 

resterende leven: wat wil je dan betekend hebben? 
• Ontdekte waarden: verbondenheid, diepgang, betrokken, iets voor anderen betekenen, 

gezelligheid, ontwikkeling, geïnteresseerd, natuurbeleving 



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

toegewijd handelen? 

Marian:
• Bus-metafoor  
• Situaties aangaan, meer gedoseerd en aangepast, binnen grenzen, communicerend 
• Thuis zingen, de natuur in met de scootmobiel, verdieping in relatie en vriendschappen, 

podcasts, stichting Mens achter de Patient, regie over wilsbeschikking 
• Betekenis en voldoening halen uit deze activiteiten, terwijl ook ruimte wordt gemaakt 

voor onaangename emoties en gedachten 



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

zelf-als-context? 

Marian:
• Maatpakmetafoor 
• Oude, voorheen veel gedragen maatpakken: actief, sterk, onafhankelijk & zelfstandig, 

zorgzaam voor anderen, perfectionistisch 
• Nieuwe maatpakken: emoties tonend, zacht, wederkerig, hulp kunnen ontvangen
• Contact met zelf-als-context: je bent niet de pakken die je draagt  



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

cognitieve defusie? 

Marian:
• Blaadjes op de rivier
• Naam voor het verstand: “Sjakie”
• “Ik hoor je niet” van Jochem Myjer



Bruikbare oefeningen en metaforen  

Welke oefening of metafoor vind je goed toepasbaar bij MS t.a.v. het proces 

huidige moment? 

Marian:
• Mindfulness en zelfcompassie-oefeningen  
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Uitdagingen  

• Soms resteren er werkelijk nog weinig fysieke en energetische mogelijkheden voor betekenisvol 
handelen en gaat het om kleine momenten

• Invoelbaarheid van het lijden en met de worsteling ermee (eigen fusies en/of vermijding?)

• Praten over in plaats van ervaringsgericht werken 

• Aantal beschikbare sessies beperkt 



Meer inspiratie 

• Meta-analysis: 
• Effectiveness of acceptance and commitment therapy for improving quality of life and mood in individuals with 

multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Bethany Thompson, Nima Moghaddam, Nikos Evangelou, 
Angela Baufeldt and Roshan das Nair. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2022-07-01, Volume 63, Article 
103862

• The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Gloster, Walder, Levin & 
Twohig. Journal of Contextual Behavioral Science, Volume 21, July 2021, Pages 223-226

• Inspiratie t.a.v. ACT oefeningen 

• https://www.actinactie.nl/act-materiaal/

• App van SeeTrue

• Online module “van klacht naar veerkracht”

https://www.clinicalkey.com/#!/search/Thompson%20Bethany/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Moghaddam%20Nima/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Evangelou%20Nikos/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Baufeldt%20Angela/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/das%20Nair%20Roshan/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.actinactie.nl/act-materiaal/

