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1. Multiple Sclerose (MS) en Voeding  
 

 
Foto: klaar voor de start! 
 

1.1 Verslag  

Vragenlijst 

Dit project heeft mij in de gelegenheid gesteld om andere mensen die, net als ik, met 
Multiple Sclerose leven, tijdens de MS dag in November 2016, persoonlijk te ontmoeten. 
Ik was aangenaam verrast door de openhartigheid waarmee de mensen mij aanspraken 
en welwillend de vragenlijst beantwoordden.  

Dertig personen (vijfentwintig vrouwen en vijf mannen) vulden mijn vragenlijst in. 
Veertien van hen denken dat het gezonde eten belangrijker is voor MS patiënten, zestien 
personen denken dat het gezonde eten net zo belangrijk is als voor andere mensen 
(grafiek 1). 
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Alhoewel zeven deelnemers hun dieet na hun diagnose van MS niet veranderd hebben 
en dit ook niet willen doen, is het bij acht deelnemers goed gelukt om hun dieet te 
veranderen na de diagnose. Interessant was dat elf deelnemers wel iets in hun dieet 
zouden willen veranderen, maar hebben dit nog niet gedaan en vier deelnemers hebben 
hun dieet veranderd na hun MS diagnose, maar niet of gedeeltelijk is het hen geluk 
(grafiek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitslagen geven een indicatie dat er mogelijk behoefte bestaat binnen de MS-
gemeenschap voor een MS-voedingsadvies en begeleiding. Ik zou dit heel graag verder 
willen onderzoeken in de toekomst. 

 

Vervolggesprekken 

 

0%

53%

47%

1. Hoe belangrijk vindt U als MS-
patient gezond te eten ?

Minder belangrijk dan voor
gezonde mensen

Net zo belangrijk als voor andere
mensen

Meer belangrijk dan voor andere
mensen

23%

37%

13%

27%

2. Heeft U, sinds dat U de diagnose MS 
heeft Uw dieet veranderd ?

Nee, dat zou ik niet willen

Nee, maar ik zou het wel willen

Ja, maar niet of gedeeltelijk
gelukt

Ja, en goed gelukt
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Acht deelnemers hadden toegestemd in een diepgaand gesprek over eetgewoonten met 
mij (via SKYPE of telefonisch). 

Deze gesprekken waren erg interessant. Hierdoor leerde ik meer bijzonderheden over 
hun persoonlijke ervaring met MS. Elke MS- verhaal is uniek en mij was de mogelijkheid 
gegund om te oefenen met mijn vraagstelling en luistervaardigheden. Het was niet alleen 
leerzaam voor het verbeteren van mijn kwaliteiten, maar ook heb ik meer geleerd over de 
verschillende MS-uitdagingen en heb nu een beter beeld gekregen van de mensen die 
met MS-leven. 

Een belangrijk punt wat ik door de gesprekken heb geleerd is dat de grootte van de 
lichaamsbeperking/cognitiebeperking niet de bepalende factor is in het voorspellen of 
iemand een positieve verandering in zijn voedingspatroon kan aanbrengen. Een actieve 
en positieve houding is de basis voor positieve verandering in het leven en ook de 
voeding. 

Ik had het genoegen te corresponderen met Prof. Jelinek de schrijver van het zeer 
gewaardeerde, wetenschappelijke boek: “Overcoming MS”, waarin hij het OMS-dieet 
beschrijft. In onze correspondentie, haalde Prof. Jelinek aan dat hun onderzoek, 
vergelijkbare resultaten heeft op geleverd, en bevestigde dat de motivatie de 
belangrijkste factor in succesvol verbeteren van de persoonsconditie is. Helaas, het is 
bekend dat veel MS-patiënten lijden onder depressie (vaak ook niet gediagnoseerd. Dit 
heeft natuurlijk invloed op de positieve kijk op het leven van de patiënt. 

Dit project was een uitdaging voor mij omdat ik personen direct moest benaderen, 
aanspreken of indirect via e-mails. Onder andere, mensen die met MS-leven, diëtisten en 
ander experts. Ik ben in contact gekomen met Corine Helfrich, een diëtiste met vele jaren 
ervaring met MS, Marian Noordam die als diëtiste verbonden is aan de Stichting MS 
Anders, Prof. Jelinek en mijn raadsman Minse de Bos Kuil (Amsterdamse Hogeschool). 
Deze contacten vormen een goed begin voor mijn professionele netwerk.  

Ik zie mijn toekomst in de richting van motiveren en inspireren. Dat wil ik doen door veel 
mensen te bereiken, door persoonlijke gesprekken en ook tegenover publiek. Dit project 
was mijn eerste "duik" in het water. Met dit project was het mogelijk voor mij om openlijk 
te spreken met allerlei personen en in contact te komen met hen. Ik ben hierdoor ook 
beter geworden met het luisteren en om mijzelf in het leven van anderen te verplaatsen 
wat zeer belangrijk is voor een diëtist.  



4 
 

Het heeft me duidelijk gemaakt dat er behoefte is voor mijn profiel als 
voedingsdeskundige levend met MS. Bovendien geeft mij dit een gevoel van betekenis, ik 
merk dat er veel te doen is voor mijn medemensen en het beïnvloedt mijn motivatie om 
bij te dragen aan de MS-gemeenschap in Nederland en over de hele wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Kwaliteiten – Ik heb geleerd dat ik kan veel doen in mij eentje. Veel meer dan 
ik dacht. Ik heb ontdekt dat ik goed kan communiceren met vreemde. 

Uitdaging – mijn uitdaging was om buiten mijn “comfort zone” te gaan, en 
een persoonlijk contact met mensen te zoeken.  

Competentie-ontwikkeling - Ik heb geleerd dat ik mensen kan benaderen en 
erbij betrekken. Ik heb beter leren luisteren, en mijzelf in de ander verplaatsen. 
Is zie dit als waardevol voor mijn toekomstige beroep. 

Netwerk – ik heb een goed begin gemaakt aan mijn professionele netwerk; 
diëtisten die in Nederland met MS-patiënten werken en Prof. Jelinek uit 
Australie. 

Situatie 

Vragenlijst delen tijdens de MS dag 2016. 

Taak 

Mijn taak was een vragenlijst maken, 
mensen benaderen tijdens de Nationale 
MS dag van November 2016, data 
verzamelen en analyseren en 
vervolggesprekken voorbereiden en 
uitvoeren. 

Actie 

1. Vragenlijst gemaakt  
2. Tijdens de Nationale MS dag, mensen benaderd en 

gevraagd of ze de vragenlijst willen invullen. 
3. Sommige mensen hebben terughoudend gereageerd 

maar met velen heb ik goede gesprekken gehad. 

Resultaat 

1. Dertig ingevulde vragenlijsten, die 
ik kon analyseren. 

2. Acht mensen hebben interesse 
getoond in vervolggesprekken, 
welke ik zelf heb uitgevoerd. 

 

Reflectie 

Ik vond dat ik heel goed heb 
gedaan. 

Zodra ik meer kennis heb over mijn 
doelgroep, kan ik eventueel meer 
specifieke vragen stellen. 

Terugkijkend vond ik het 
interessant om behalve vragen 
over voeding, ook vragen over 
persoonlijkheidskenmerken te 
stellen, om meer over de 
individuele houding te weten te 
komen. 
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1.3 Vervolgstappen 

Ik zou meer willen weten over de redenen waarom mensen die met MS-leven en hun 
voeding willen veranderen het tot nu toe niet hebben gedaan. Ook voor diegenen die 
het geprobeerd hebben waarbij het alleen gedeeltelijk of niet gelukt is. Verder komen 
steeds meer en meer verhalen aan de oppervlakte over mensen die door middel van 
voeding, gecombineerd met andere behandelingen/oefeningen uit de rolstoel 
kwamen.  Daar wil ik me verder in verdiepen en een beter idee vormen over 
praktische interventies in combinatie met voeding in het kader van MS. 

2. Welzijn -  Dancing Beans workshop 
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2.1 Verslag 

Deze workshop was een enorm succes. Tien families hebben eraan deelgenomen. De 
kinderen hebben ieder een prachtig mozaïek gemaakt van bonen, terwijl hun ouders de 
Zumba dansten. Daarna hebben de kinderen samen met hun ouders gedurende 20 
minuten samen gedanst en iedereen heeft erg genoten. 

De lunch was een heerlijke kombinatie van Ethiopische en Tanazaniaanse gerechten. De 
kinderen kregen te maken met veel nieuwe smaken op basis van bonen en linzen. Tijdens 
de lunch heb ik mijn kennis en aanwijzingen over de voordelen van het gebruik van 
bonen in de maaltijden verteld. 

Aan het eind kwamen veel mensen enthousiast naar mij toe. Er was een duidelijke 
interesse dat ze graag nog eens zo’n soort workshop zouden willen bijwonen. 

Het is heerlijk om met een andere professional op een ander gebied zoals Feliciana 
Feliciana samen te werken. Dit geeft de mogelijkheid om een workshop te houden die 
aantrekkelijker en interessanter is.  

Het geeft grote voldoening om een visie te ontwikkelen en te zien hoe je ideeën tot 
leven komen. Wij zullen ook in de toekomst nieuwe mogelijkheden uitproberen. Het was 
hartverwarmend om zo veel vrolijke mensen te zien die meer willen doen om hun 
kinderen te leren over een gezonde leefstijl. 

Dit alles gaf mij veel zelfvertrouwen. De hoofdzaak was "Als je het kunt dromen kun je 
het ook waarmaken, mijzelf de mogelijkheid te geven door te gaan met mijn ideeën. Mijn 
creativiteit te gebruiken en mijn aangeboren eigenschap mensen van verschillende 
achtergrond tot elkaar te brengen. Dit alles zou ik graag willen toepassen om nieuwe 
voedingsprogramma’s te ontwerpen. 

Kwaliteiten – Ik heb ontdekt dat ik goed mijn ideeën kan uitvoeren en heel creatief 
kan werken. 

Uitdaging – Ik heb nog nooit een evenement georganiseerd, en dat is me goed 
gelukt. 

Competentie-ontwikkeling – Ik heb geleerd om meer commercieel te denken, en 
organiseren, ik heb de poster zelf gemaakt en er de marketing voor gedaan. 

Netwerk – Ik heb een goede samenwerking gehad met Feliciana Feliciani en hopelijk 
gaan we in de toekomst samenwerken. 
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2.2 Evaluatie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  2.3 Vervolgstappen 

Ik heb een leuk idee voor een nieuwe workshop over kruiden en specerijen voor het hele 
gezin. Dit wil ik graag ontwikkelen samen met Feliciana. 

 

 

Situatie 

Workshop over Bonen en Zumba 
organiseren, voor het hele gezin. 

Taak 

Kinderen kennis laten maken met bonen 
(creatieve activiteit) en 
Voedingsvoorlichting. Ook eten plannen 
en voorbereiden. 

Daarnaast was ik ook verantwoordelijk 
voor de marketing en communicatie over 
de workshop. 

 

Actie 

1. Samen met Feliciana workshop plannen 
2. Workshop voorbereiding en organisatie 
3. Workshop geven 
4. Mensen waren heel erg enthousiast, en deden 

goed mee, inclusief de vaders, moeders en 
kinderen. 

Resultaat 

10 gezinnen die hun kennis over bonen 
hebben vergroot, nieuwe smaken 
geproefd en lekker hebben bewogen. Ook 
nog veel interesse in vervolg workshops 
gewekt. 

 

Reflectie 

Ik was heel trots over deze 
workshop. 

Het grootste deel van ons idee 
hebben we goed kunnen realiseren 
en dat idee is ook heel goed 
ontvangen. 

Verbeteringspunt is de winst 
vergroten. 


