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• Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat 
lichaamsbeweging en training de spierkracht en mobiliteit 
verbeteren bij personen met MS (pmMS). De heilzame 
werking op vermoeidheid, depressie en levenskwaliteit zijn 
meermaals aangetoond. 

 

• Bij niet trainen gaan deze effecten ook vlug terug 
verdwijnen. Daarom is het in deze tijd van Corona, waar bij 
velen van jullie dagelijkse of regelmatige kine sessies 
tijdelijk terecht on hold zijn gezet, belangrijk om te blijven 
oefenen.  

 

 

Met respect voor ieder zijn mogelijkheden! 

 



• Zoals jullie weten is het ideaal om meerdere malen per 
week te oefenen.  
 

• Zowel aërobe (uithouding), anaërobe (weerstand/kracht) 
training alsook stretching (rekoefeningen/mobilisatie)zijn 
belangrijk.  
 

• Veiligheid is de eerste parameter zowel wat betreft de 
Corona maatregelen respecteren alsook zij die 
evenwichtsproblemen hebben steeds zorgen voor 
voldoende steun bij bepaalde oefeningen om vallen te 
voorkomen! 
 

• Uiteraard train je volgens je eigen mogelijkheden. 
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• In de volgende tabel zie je een overzicht van de 
huidige stand van zaken, wat de laatste 
wetenschappelijke richtlijnen zijn voor personen met 
MS voor fysieke activiteiten en oefenprogramma’s. 

 

• In de huidige Corona situatie is het niet zo evident 
om dit te blijven doen, daarom deze eenvoudige 
programma’s om te blijven bewegen! 
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pmMS met 
geen tot matige 

fysieke beperkingen 
EDSS 0 – 3.5 

pmMS met  
stapproblemen (+/- 500m) 

gebruik van hulpmiddel 
EDSS 4 – 6.5 

pmMS  
Stappen zeer beperkt (-50m) 

rolstoelgebruik 
EDSS > 6. 

Aëroob 
3x/week gedurende minimum 30 minuten 
Wandelen, fietsen, crosstrainer,… 
 

 
 

Anaëroob 
2x/week met 2 rustdagen tussen 
2 reeksen van 10 herhalingen 
Alle spiergroepen trainen 
 

 
 

Stretching 
Mag dagelijks en zeker na training 
 
 

Opmerking 
Indien je de indruk hebt dat je symptomen  
licht verergeren tijdens het trainen dan is  

dit een normaal verschijnsel! 
30 min na training moet dit verdwenen zijn!! 

Aëroob 
3x/week gedurende 30 minuten  
(mag met rustpauzes of  2 x  15 minuten of  
3 x 10 minuten per dag) 
Wandelen, fietsen, crosstrainer 
 

Anaëroob 
2x/week met 2 rustdagen tussen 
2 reeksen van 10 herhalingen 
Alle spiergroepen trainen maar focus op  
de zwakste spieren 
 

 
Stretching 

Mag dagelijks en zeker na training 
 
 

Opmerking 
VEILIGHEID boven alles 

Vermijd vallen en doe oefeningen met  
steun of in zit!! 

Aëroob 
Probeer in de mate van het mogelijke 
bepaalde inspanningen te doen zodat je 
voelt dat je hartslag verhoogt 
Zitfiets,  

 
Anaëroob 

3x/week met 1 rustdag tussen 
2 reeksen van 10 herhalingen 
Train zoveel mogelijk spiergroepen 
maar focus op de armen, handen en 
ademhalingsspieren 
 

Stretching 
Moet dagelijks voor alle spiergroepen 
om contracturen tegen te gaan 
 

Opmerking 
Uiteraard zijn de mogelijkheden hier  
beperkter, wees creatief en  
bespreek/ contacteer je kinesitherapeut  
voor jou programma! 



 

Oefenprogramma’s 

• Het zijn gevarieerde oefenprogramma’s , met  verschillende 
oefenreeksen waar zowel kracht, uithouding, stabiliteit, 
evenwicht en functionele training wordt gecombineerd. 

• Probeer de oefeningen zo correct mogelijk uit te voeren maar 
het belangrijkste is nu in deze Corona tijd om ze te doen! 

• Wees creatief, veel oefeningen kunnen in stand of in zit 
worden uitgevoerd.  

• Pas aan je eigen noden en mogelijkheden aan. 

• Er zullen regelmatig nieuwe oefenprogramma’s online komen 
waarbij we proberen alle personen met MS aan bod te laten 
komen. 
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Algemene richtlijnen: 

• 2 – 3 x/week 
 

• Doe eventueel de oefeningen samen met je huisgenoten 
 

• Veiligheid zowel voor Corona als voor valpreventie 
 

• In de video’s tonen we de oefeningen 2 x, probeer nadien zelf,  
     als het lukt, 2 x 10 herhalingen van elke oefening te doen. 

 
• Forceer je niet maar geniet ervan 

 
• Vergeet ook niet te wandelen, fietsen, crosstrainer…! 

 
GOOD LUCK  
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