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Filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=uWIscUUiogI


• Introductie

• Leefstijl en MS in de wetenschap

• Leef! met MS

-Achtergrond: van Anders eten bij MS naar Leef! met MS 

-Opzet en inhoud van de pijlers

• LIMS studie

• Afsluiting

Welkom



Wie zijn wij? 

Maud Verburgh
Bachelor of business 

administration 

Leef! met MS 
Projectleider

Nathalie Wilmsen
MSc Voedingswetenschap
(Wageningen Universiteit) 

Leef! met MS 
Inhoudelijk expert 

pijler Voeding 

BSc + MSc thesis over MS

Ilse Nauta
MSc Cognitieve

Neuropsychologie

Onderzoeker MS Centrum 
Amsterdam

Onderzoekcoördinator LIMS 



Leefstijl 
en MS

Wetenschap



Behoefte vanuit patiënten

• Proactief om zelf iets te doen

• Behoefte aan controle over eigen leven

• Vele vragen in de spreekkamer, veelal over voeding

• Op fora en websites informatie over allerlei diëten

Maar ook:

• Bijwerkingen van medicatie

• Medicatie beperkte invloed op ziekteprogressie

Wetenschap Leefstijl en MS | Waarom?



Modificeerbare leefstijlfactoren

• Voeding/dieet 

• Overgewicht

• Lichamelijke activiteit

• Stress

• Slaap

• Roken 

• Zonlicht

• …

Wetenschap Leefstijl en MS | Welke factoren?



Huidig advies bij MS (Federatie Medische Specialisten; richtlijnen Voeding bij MS)

• Eet gezond (schijf van vijf)

• Suppleer Vitamine D (in geval waarde < 75 nmol/l)

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding



Voeding en het ontwikkelen van MS

Beschermend effect wanneer op kinderleeftijd/adolescentie:

• ↓ rood vlees1

• ↑ volkoren brood1

• ↑ groente, fruit, peulvruchten2,3

• ↑ yoghurt, boter2,3

• ↑ gevogelte3

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

1Loonstra FC et al., submitted 2022; 2Black, L.J., et al., Mult Scler, 2021; 3Abdollahpour, 

I., et al., Nutr Neurosci, 2021. 



Voeding en het ontwikkelen van MS

Werkingsmechanismen

Voedingsvezels Commensalen Systemisch anti-inflammatoir 

Korte-keten vetzuren (SCFAs)    effect

Lokaal anti-inflammatoir effect

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

Xu, Y., et al., Medicine, 2018; Katz Sand, Curr Nutr Rep, 2018; Furusawa, Y., et al, Nature, 2013. 



Voeding en het ontwikkelen van MS

Werkingsmechanismen

Rood vlees:

• Inflammatie (C-reactive proteïne, witte bloedcellen, 

siaalzuurmolecuul (Neu5Gc))1,2,3

• Verzadigd vet, heemijzer4

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

1Samraj, A.N., et al., Proc Natl Acad Sci U S A, 2015. 2Papier, K., et al., J Nutr, 2022; 
3Ley, S.H., et al., Am J Clin Nutr, 2014. 4de Oliveira Otto, M.C., et al., J Nutr, 2011.



Voeding en het beloop van MS

• Rood vlees (n=367),1 volkoren granen (n=6989)2  ↔ neurologische invaliditeit

• Gezond voedingspatroon (fruit, groentes, volkoren granen, minder suikers, 

minder rood en bewerkt vlees; n=6989) ↔ minder fysieke invaliditeit, MS 

symptomen (depressie, cognitieve problematiek, vermoeidheid)2

• Gezonde fruit- en groenteconsumptie en dierlijk vet (n=2500) ↔ betere 

kwaliteit van leven, minder neurologische invaliditeit3

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

1Loonstra FC et al., submitted 2022; 2Fitzgerald et al., Neurology 2018; 
3Hadgkiss et al., Nutr Neurosci 2015



Voeding en het beloop van MS

• Te beïnvloeden? 

• Kleine interventiestudies

• Positief effect van een dieet en/of leefstijlinterventie op vermoeidheid van 

mensen met RRMS en progressieve MS

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

Bisht et al., J Altern Complem Med 2014; Bisht et al., Degen Neurol Neuro 2015; 

Irish et al., Degener Neurol Neuro 2017; Riccio et al., Exp Biol Med 2016; Yaddav et 

al., Mult Scler Relat Dis 2016.



Voeding bij MS – Nederlandse groep (n=728)

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

Hoogste 

mentale QoL

Hoogste 

fysieke QoL

Evers, I., Heerings, M., de Roos, N. M., Jongen, P. J., & Visser, L. H. (2021). Adherence to 

dietary guidelines is associated with better physical and mental quality of life: results from a 

cross-sectional survey among 728 Dutch MS patients. Nutritional Neuroscience, 1-8. 



Mediterreaan dieet (MD):

• Grote hoeveelheden olijfolie, groente, fruit, en daarnaast (vette) vis, wit 

vlees, volkoren granen, noten. Bewerkt eten, rood vlees en suiker worden 

afgeraden. 

• Geen MS-specifiek dieet, veel onderzocht bij chronische ziektes 

Anti-inflammatoire werking, verandering microbioom

Minder objectieve en patiënt-gerapporteerde beperkingen in MS

Wetenschap Leefstijl en MS | Voeding

Reviews: Smidowicz et al., Adv Nutr 2015; Tosti et al., J Gerontol a-Biol 2018. Katz Sand et 

al. Mult Scler 2022



Fysieke activiteit: ↑Fysieke en mentale gezondheid, ↑kwaliteit van leven, 
↓vermoeidheid, ↓ziekteactiviteit

Ontspanning: ↓inflammatie & relapsen RRMS, ↑fysieke en mentale gezondheid

Slaapkwaliteit: ↑kwaliteit van leven, ↓vermoeidheid, ↓cognitieve klachten

Roken: ↑progressie, ↓kwaliteit van leven, ↑depressie en angst

Wetenschap Leefstijl en MS | Overige leefstijlfactoren

Sand et al., 2019, Motl et al., 2011, Plow et al., 2019; Pilutti et al., 2014, Stuifbergen 

et al., 2003; Akbarfahimi et al., 2020; Marck et al., Multiple Sclerosis J 2021.



• Leefstijlaanpassingen lijken positief voor mensen met MS

• Effect en superioriteit van diëten nog niet helder

• Wel consistent: veel fruit, groente, volkoren producten, weinig/geen rood vlees

• Meer onderzoek is nodig naar het effect van leefstijlinterventies en 
onderliggende mechanismen

Wetenschap Leefstijl en MS | Concluderend

Sand et al., 2019, Motl et al., 2011, Plow et al., 2019; Pilutti et al., 2014, Stuifbergen 

et al., 2003; Akbarfahimi et al., 2020; Marck et al., Multiple Sclerosis J 2021.



Voeding 
Leeft

Overzicht



Het ontwikkelen en implementeren van leefstijlinterventies voor mensen met 

chronische ziekte om objectieve en subjectieve kwaliteit van leven te 

verhogen en maatschappelijke kosten te verlagen. 

● Op basis van wetenschappelijk onderzoek en gezond verstand

● Onafhankelijk van big pharma en voedingsindustrie

● Geen winstoogmerk

● Ondersteund door experts uit het veld en gezondheidsfondsen

Doel van Voeding Leeft



De leefstijlbehandelingen van Voeding Leeft 

• Keer Diabetes2 Om 

– 2 publicaties in BMJ Nutrition, Prevention & Health

– Vergoed vanuit basisverzekering door o.a. VGZ en Menzis

– Officieel erkend door RIVM, ZiN en EU als effectieve leefstijlinterventie

• Leef! met MS (Nationaal MS Fonds, AmsterdamUMC VUmc) als vervolg op Anders Eten bij MS

• Leef! met Reuma (ReumaNederland, ErasmusMC) als vervolg op Eet met reuma

• Leef! met IBD (LUMC en Stichting MDL) als vervolg op IBD! Eet je mee?

• Beter Gezond (RadboudUMC en AFAS Foundation)

• In ontwikkeling: psoriasis, nierziekten etc.



Leef! met MS - de achtergrond 

• 2016 eerste programma ‘Anders Eten bij MS’ 

i.s.m. MS Anders, eerste groep van n=200 

• In 2017 en 2018 volgen nog 2 groepen van n=200

• Focus op voeding 

• Observationeel onderzoek met vragenlijsten (Louis Bolk Instituut) 

• Dokters van Morgen kijkt mee 

• De resultaten zijn veelbelovend...



Gemiddelde ervaren gezondheid 

gestegen van 

6,4 naar 6,9* (n=330)

Vermoeidheid 

verminderd*

(n=466)

Gemiddelde gewichts-

afname van 2,9 kg*

(n=287)

Groente en fruit inname 

gemiddeld gestegen met 

50-100 gram/dag**

(n=299)

Gemiddelde afname 

tailleomtrek van 3,2 cm* 

(n=260)

Zelf-gerapporteerde resultaten MS na 3 maanden (n=510 
gestart in onderzoek)

Verbeterd fysiek en 

emotioneel welzijn*

(n=330)

Rapportcijfer

?



Profiel van deelnemers

• Gemiddelde leeftijd van 48 jaar 

• 86% vrouw

• Opleidingsniveau:

-laag + midden: 48%

-hoog: 51%

• 43% heeft al meer dan 10 jaar de diagnose 

• Diagnose van MS

Relapsing-remitting: 52%

Primair-progressief: 15%

Secundair-progressief: 17%

Onbekend of CIS: 16%

• Gemiddeld BMI 26,0 kg/m2

Bron: Eindrapportage Louis Bolk Instituut

Ten opzichte van algemene MS populatie:

● meer vrouwen (ca. 70%)

● minder vaak RRMS (ca. 85%)

● verdeling opleidingsniveau 

vergelijkbaar





Leef! met MS - de opzet 

• Groepsprogramma online in groepen van 100 personen
subgroepen van 25-30 personen

• 4 pijlers: voeding, beweging, ontspanning, slaap
• Intensieve periode (3 mnd) en inspiratietraject (21 mnd)
• Begeleidingsteam van coach, diëtist, programmacoördinator en 

kennisexperts



Leef! met MS - de inhoud 



Kennis Ervaren Doen

Eigen regie
van de deelnemer

Lekker ontspannenHeerlijk eten Beter slapenAnders bewegen

Multidisciplinaire groepsaanpak

Zingeving

Gebaseerd op het I-Change 
model voor gedragsverandering



Stabiliseren 
bloedsuikerspiegel

Ontstekingsremmend Optimaliseren 
darmmicrobiota

Gericht op drie pijlers:

Deze factoren spelen een rol in de gezondheid en waarschijnlijk ook bij het ontstaan dan 
wel verloop van MS 



Met een sterk model voor gedragsverandering 
gebaseerd op I-Change
Model gebaseerd op 5 bekende theorieën uit de gedragswetenschap, waaronder Ajzen’s Theory of Planned 

Behavior, Bandura’s Social Cognitive Theory en Prochaska’s Transtheoretical Model (De Vries et al., 2017). 

Groen = 
bestaande 
model, 
blauw = 
aanvulling 
Voeding 
Leeft 



STELLINGEN



"Het is beter om 3x per dag in 

plaats van 6x per dag te eten”





"Ik moet naar de sportschool om 

voldoende beweging te krijgen"





"Ik kan alleen maar ontspannen 

door te mediteren”





"Het is normaal om 's nachts 

wakker te worden"





LIMS 
studie

Wetenschap



LIMS: Leeftijlinterventie voor mensen met MS

Kan ‘Leef! met MS’ de impact van MS op het dagelijks functioneren 

verminderen?

LIMS onderzoek | Doel



We kijken ook naar:

• Kwaliteit van leven

• MS-specifieke klachten (o.a. vermoeidheid)

• Zorgconsumptie

• Werkproductiviteit

• Algemene gezondheid

• Leefstijlfactoren

LIMS onderzoek | Doel



LIMS onderzoek | Opzet



663 deelnemers 

• Leeftijd: 47 jaar

• Geslacht: 84% vrouw

• BMI: 54% normaal, 27% overgewicht, 18% obesitas

• MS type: 70% RRMS, 13% PPMS, 10% SPMS

• Symptoomduur: 11 jaar (range 6-21)

• Diagnoseduur: 8 jaar (range 3-14)

LIMS onderzoek | Deelnemers



LIMS onderzoek | Stand van zaken

November 

2024



Bedankt!

Vragen?


