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Editoriaal

Beste lezer,

Dit WOMS-Info nummer laat u kennis maken met enkele recente weten-
schappelijke publicaties over MS.   

Er wordt hard gewerkt om vooruitgang te boeken, en dat is nodig. MS is 
complex en zo verschillend van persoon tot persoon. De diagnose heeft 
een enorme impact voor de betrokkenen en hun naaste omgeving. Met 
het bundelen van de krachten en disciplines kunnen we tot betere inzich-
ten komen. Een open geest voor nieuwe mogelijkheden en een kritische 
houding voor dogmatische standpunten kunnen het verschil maken. De 
grote betrokkenheid van personen met MS, zorgverleners, onderzoekers, 
farmaceutische en andere bedrijven blijft cruciaal.

Hypes met internationale weerklank in de MS-wereld komen en gaan. Zo is 
aan de bevrijding van de halsaders bij MS (CCSVI) stilaan een einde geko-
men. De bewijzen dat dit niet werkt, hebben zich opgestapeld. Een nieuwe 
golf, het stamceltoerisme, heeft de plaats ingenomen. Het blijft belangrijk 
om de wetenschappelijke evidentie zo goed mogelijk te onderbouwen. Dat 
MS al enkele jaren voor de diagnose minder specifieke signalen geeft aan 
de betrokkene, zal de meesten onder jullie niet verbazen, en is nu ook ge-
documenteerd. Er is nog veel op te helderen, ook over de grijze stof bij MS. 
Het vroegtijdig starten van effectieve MS behandelingen in functie van het 
ontwikkelen van secundaire progressie komt aan bod in een observatione-
le studie. U vindt ook interessante artikels over minder frequent onderzoch-
te symptomen bij MS zoals slikstoornissen (dysfagie) en slaapstoornissen. 

Mocht u bij het lezen van deze artikels vragen hebben, dan raden wij u aan 
deze op te nemen met uw behandelende neuroloog.

Prof. dr. Marie B. D’hooghe
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CCSVI Venoplastie in multiple sclerose - 
Therapeutische interventie  
zonder enige evidentie 

Enkele jaren geleden heeft de hypothese van een chronische cerebrospinale veneuze 
insufficiëntie (CCSVI) bij MS, zoals gesuggereerd door de Italiaanse vasculaire chirurg, 
professor Paolo Zamboni, erg veel aandacht gekregen bij MS-patiënten en MS 
patiëntenverenigingen, ook bij de sociale media. Een samenvatting van de stand van 
zaken vindt u terug in dit artikel. 

Inleiding

Multiple sclerose (MS) is de meest frequent voor-
komende, chronische inflammatoire demyelinise-
rende aandoening van het centraal zenuwstelsel 
die aanleiding kan geven tot een aanzienlijke 
neurologische aantasting op lange termijn. Gene-
tische kenmerken en omgevingsfactoren dragen 
bij tot de vatbaarheid voor deze ziekte. Hoewel er 
een duidelijke betrokkenheid is van het immuun-
systeem, is de kennis over de ontstaansmechanis-
men van MS beperkt. Een behandeling die tot ge-
nezing leidt, ontbreekt nog steeds. Deze 
elementen verklaren wellicht waarom sommige 
hypotheses bij MS, zoals de chronische cerebros-
pinale veneuze insufficiëntie (CCSVI) bij MS, zo-
veel weerklank hebben gekregen. 

Waar komt de CCSVI hypothese 
vandaan?  

De CCSVI-hypothese is gebaseerd op de mogelijk-
heid dat een verstoorde veneuze afvloei vanuit de 
hersenen zou kunnen leiden tot lokale ijzerafzet-
ting en typische wittestofletsels, zoals deze gezien 
worden bij MS. Met doppler en echografie tech-

nieken trof Paolo Zamboni een verstoorde veneu-
ze drainage aan bij alle personen met MS, en bij 
geen enkele controlepersoon. Deze resultaten 
werden gepubliceerd in een gerespecteerd we-
tenschappelijk tijdschrift. 

Op basis van deze resultaten werd een ‘venoplas-
tie’ als mogelijke behandeling voorgesteld bij 
CCSVI en dus ook bij personen met MS. Deze in-
greep heeft als doel de vernauwing ter hoogte 
van dat bloedvat te herstellen. Dat kan bijvoor-
beeld via een ballon of via het plaatsen van een 
stent. Deze ingreep werd vervolgens in verschil-
lende landen aangeboden, vaak met commerciële 
doeleinden. 

Wetenschappelijke wereld  
zoekt antwoord

De wetenschappelijke wereld stelde zich heel wat 
vragen bij de validiteit van dit concept, onder meer 
op basis van de gebruikte methodologie bij de ge-
publiceerde studies en enkele basisprincipes van 
de pathofysiologie bij MS en de veneuze anato-
mie. Daarenboven konden de bevindingen om-
trent CCSVI niet worden gereproduceerd. Dit werd 
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in de meerderheid van de daarop volgende stu-
dies die ook andere technieken gebruikten, vast-
gesteld. Ondanks het gebrek aan evidentie en de 
voorzichtigheid geuit door vele experten ten aan-
zien van deze therapeutische vasculaire interven-
ties, werd aanzienlijke druk uitgeoefend door pati-
entenorganisaties in landen zoals Canada en Italië. 
Dit had als gevolg dat er enorme onderzoeksbud-
getten werden besteed aan CCSVI en dit geduren-
de meerdere jaren. Enerzijds ging dit naar onder-
zoek dat definitief uitsluitsel moest bieden omtrent 
de betekenis van de afwijkingen ter hoogte van de 
afvloeiende bloedvaten. Anderzijds diende ook 
het effect van de interventies die hiervoor ingezet 
werden, ernstig onderzocht te worden. 

Grote Canadese studies volgden

Zo werd een grote Canadese studie uitgevoerd bij 
personen met MS, hun broers of zussen en niet-ver-
wante gezonde controles. Zij ondergingen allen 
een angiografie (onderzoek van de bloedvaten) 
om vernauwingen ter hoogte van de venen (aders) 
ter hoogte van de hals op te sporen. In vergelijking 
met hun broers, zussen of gezonde controles, ble-
ken personen met MS geen verhoogd risico te 
hebben op het voorkomen van veneuze insuffici-
entie (vernauwing van de halsaders).

Vervolgens heeft dezelfde Canadese onderzoeks-
groep een dubbelblinde, gerandomiseerde studie 
uitgevoerd in vier academische centra met een uit-
gebreide expertise zowel op vlak van MS als op 
vlak van ‘venoplastie’ behandeling. Om te kunnen 
deelnemen aan deze interventie moesten de kan-
didaat-deelnemers met MS beantwoorden aan de 
volgende criteria. Er moest een vernauwing zijn 
van meer dan 50% ter hoogte van minstens één 
van de drie afvoerende bloedvaten (venen of 
aders) ter hoogte van de hals. Deelnemers werden 
vervolgens gerandomiseerd (op basis van toeval 
ingedeeld in groepen) om ofwel een actieve bal-
lon ‘venoplastie’ te ondergaan ter hoogte van de 

vernauwde venen ofwel een nepingreep. Het pri-
maire eindpunt was de verandering in de kwaliteit 
van leven, onder vorm van het verschil in score op 
week 48 ten opzichte van de basismeting. Daar-
naast werden er ook andere eindpunten onder-
zocht zoals de klassieke EDSS schaal, functionele 
testen, pijn en vermoeidheid, het aantal opflakke-
ringen, en veranderingen in het aantal nieuwe en 
actieve letsels op de MRI-scan van de hersenen. 
Van de 247 gescreende patiënten werden er 104 
gerandomiseerd, 49 tot ‘venoplastie’ en 55 tot een 
nepingreep. Er was opvolging bij 103/247 patiën-
ten tot week 48. In beide groepen werd op week 
48 een verbetering van de kwaliteit van leven ge-
zien in vergelijking met de basismeting. Er was 
daarbij geen verschil tussen de effectief behandel-
de groep of de nep behandelde groep. Er was 
evenmin een verschil voor de andere eindpunten. 
Bijkomende analysen van specifieke subgroepen 
kon geen superioriteit aantonen van de interven-
tie ten opzichte van de nepingreep. Er bleken geen 
significante veiligheidsproblemen op te duiken. 

Besluit

Hopelijk betekent deze studie nu het finale eind-
punt en de bevestiging dat de CCSVI theorie in MS 
in termen van onderliggende mechanismen en 
therapeutische interventiemogelijkheden fout is. 
In 2013 werd reeds een eerste multicentrische stu-
die gepubliceerd met negatieve resultaten. Toen 
is het doek niet gevallen. We hopen dat deze bij-
komende studie nu het hele discours hierover 
stopzet. Er is geen nood meer aan nieuwe data. Er 
zijn veel meer relevante en belangrijke onder-
zoeksvragen die onze aandacht nodig hebben. 

Prof. dr. Marie B. D’HOOGHE
Nationaal MS Center Melsbroek

Bron: Friedemann P et al., Venoplasty in MS - Therapeutic 
intervention without any evidence, Neurology 2018; 91:815-816.
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Stamceltoerisme: een bedreiging  
voor complicaties voor patiënten met MS. 
Resultaten van een Amerikaanse enquête

Inleiding

Neurologen zien in hun praktijk veel patiënten 
met neurologische aandoeningen met de vraag 
naar niet-erkende op stamcel gebaseerde behan-
delingen, al dan niet met negatieve gezondheid- 
en financiële consequenties. De resultaten van 
een Amerikaanse nationale enquête van academi-
sche neurologen werden in maart laatstleden op 
het ACTRIMS congres in Dallas, Texas voorgesteld 
door Dr. Rai van de Ohio State Universiteit.

‘Stamceltoerisme’ is een algemene term die gebruikt 
wordt om centra te beschrijven (in de VS of in het 
buitenland) die onbewezen stamcel-gebaseerde in-
terventies aanbieden aan patiënten met slopende 
ziekten, zoals de ziekte van Parkinson en amyotrofe 
laterale sclerose. Het fenomeen van stamceltoeris-
me neemt toe bij patiënten met neurologische aan-
doeningen, waaronder multiple sclerose (MS).

Volgens Dr. Rai zijn een alarmerend aantal stam-
celklinieken toegankelijk voor patiënten. Daarom 
is er steeds meer behoefte aan objectieve infor-
matie. Neurologen worden vaak geconfronteerd 
met patiënten met complicaties als gevolg van 
stamceltoerisme. Door onvoldoende communica-
tie en uitwisseling van gegevens  zijn deze erva-
ringen en uitdagingen in de poliklinische praktij-
ken onvoldoende bekend. 

Het toelichten van de ervaringen van neurologen 
met stamceltoerisme is van cruciaal belang voor 

het ontwikkelen van een strategie om patiënten 
hierover objectief te informeren. Het zou daarom 
heel nuttig zijn om deze kennis te verzamelen om-
dat veel neurologen niet in staat zijn om de vele 
vragen van patiënten correct te beantwoorden.

Studie

Om deze kenniskloof te overbruggen, ontwikkel-
den onderzoekers van de Ohio State University 
een enquête met 25 vragen bestemd voor acade-
mische neurologen die gespecialiseerd zijn in ex-
perimentele stamcel gebaseerde therapieën. De 
vragen waren gericht op hun ervaringen met 
stamceltoerisme en de bijbehorende, door de pa-
tiënt gerapporteerde, complicaties. De enquête 
werd verspreid onder de leden van de ‘American 
Academy of Neurology’. In totaal voltooiden 204 
centra de enquête, waarvan ongeveer een derde 
gespecialiseerd was in MS.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat negen van 
de tien neurologen (91%) was gevraagd naar stam-
celbehandelingen door patiënten, familieleden of 
zorgverleners.  37% van deze patiënten had een 
diagnose van MS. (65%) van de dokters had een pa-
tiënt die reeds stamceltherapie had gekregen.

De patiënten wilden meestal algemene informa-
tie over stamceltherapie. De helft van de patiën-
ten vroeg toestemming om een   stamcelprocedu-
re te ondergaan en 31% benaderde hun neuroloog 
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na de procedure. Van de patiënten die stamcelbe-
handeling ondergingen, rapporteerde 33% dat de 
behandeling in de Verenigde Staten plaats vond, 
22% in het buitenland en 37% kreeg een gecom-
bineerde behandeling  in de Verenigde Staten en 
in het buitenland. Procedures werden uitgevoerd 
in China, Duitsland, de Bahama’s, Mexico, Rusland 
en Costa Rica.

Eén op de vier neurologen (25%) vermeldde com-
plicaties, zoals infecties, verslechtering van MS, 
nieuwe aanvallen, beroerte, hersenontsteking, 
sepsis, tumoren, hepatitis C, epileptische aanval-
len en ruggenmergletsels. Ten minste 3 neurolo-
gen hadden patiënten die ten gevolge van de 
niet-goedgekeurde stamcelprocedures waren 
overleden.

Volgens de onderzoekers rapporteerden patiën-
ten hoge kosten van behandelingen, die van  
25.000 tot  80.000 $ per procedure kostten, zonder 
dat ze daarvan enig voordeel ondervonden.

Besluit

Stamceltoerisme lijkt in de VS een opkomende be-
dreiging voor de volksgezondheid. De resultaten 
tonen een alarmerend aantal niet-gerapporteer-

de complicaties en negatieve gevolgen voor MS-
patiënten. Daarom is er de noodzaak voor onder-
richt en opleiding van neurologen en belangheb-
bende MS-organisaties om objectieve duiding 
van de procedures aan MS-patiënten te kunnen 
verschaffen en zo dure misbruiken te voorkomen. 
Legitieme, goedgekeurde stamcelbehandelingen 
hebben immers eerder een lage complicatie-
graad, waar ongeregelde procedures levensbe-
dreigende bijwerkingen en hoge financiële lasten 
met zich meebrengen. De onderzoekers pleitten 
voor de oprichting van een openbaar register van 
stamceltoerisme. Complicaties moeten worden 
gemeld en richtlijnen gegeven over hoe patiën-
ten op te volgen die procedures met experimen-
tele stamcellen hebben ondergaan.  De autono-
mie en het beslissingsrecht van de patiënt dienen 
weliswaar gerespecteerd te worden,  maar ont-
slaan de instanties niet om de beste informatie te 
verstrekken over de huidige kennis en mogelijk-
heden van stamceltransplantatie bij MS.

Prof. dr. J. Debruyne
MS polikliniek 
AZMM Gent

Bron: Dr. Wijdan Rai, MD. Complications of Stem Cell Tourism in 
Multiple Sclerosis & Other Neurological Diseases: Results from 
First Nationwide Survey of Academic Neurologists. ACTRIMS 
Forum Dallas, Texas. 01 03 ’19 poster session 237.
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MS in de grijze zone

Inleiding

Heel lang werd gedacht dat MS alleen leidt tot 
aantasting van de witte stof (myeline, omhulsel 
van de zenuwbanen) van de hersenen en het rug-
genmerg. Niets is minder waar: de grijze cellen 
worden ook aangevallen door het immuunsys-
teem. De onderliggende mechanismen hiervan 
zijn nog niet helemaal gekend, maar een recente 
studie die in Nature gepubliceerd werd, laat zien 
dat er een rol is voor T-cellen (immuuncellen) die 
rechtstreeks de grijze massa aanvallen. 

Onze grijze massa bestaat uit een complex net-
werk van zenuwcellen die signalen uitsturen, ont-
vangen en verwerken. Hiermee wordt ons lichaam 
aangestuurd. Bij progressieve MS zien we op MRI-
scans dat de hersenmassa meer gekrompen is, 
dan voor de leeftijd verwacht zou worden. Want, 
bij normale veroudering hoort ook verlies van grij-
ze massa. Bij MS is dat verlies echter sneller en 
meer uitgesproken.

Nieuw diermodel voor MS  
en onderzoek in dit model 

Het meest gebruikte muismodel voor MS (EAE) 
bootst vooral de vroege fase van MS na, maar de 
schade van de grijze stof komt hierin niet tot ui-
ting. Belangrijk om te weten is dat er normaal ge-
zien in de grijze stof vrijwel geen immuuncellen 
aanwezig zijn. 

De onderzoekers wilden in een dierproef nagaan 
wat het effect was van het toedienen in de bloed-

baan van T-cellen gericht tegen beta-synucleine 
(een eiwit dat in de neuronen aanwezig is, en in 
synapsen, d.w.z. verbindingen tussen hersencel-
len) en MBP (myelin basic proteine, een myeline 
eiwit). Bij gezonde ratten kon aangetoond wor-
den dat T-cellen gericht tegen myeline-eiwitten 
vooral in myeline rijke gebieden, in de witte stof, 
teruggevonden worden. T-cellen die beta-synu-
cleine herkennen, konden schade berokkenen 
aan de grijze stof en dan vooral de hersenschors. 
Deze schade bleek blijvend te zijn, terwijl de T-cel-
len vrijwel niet meer aanwezig waren na verloop 
van tijd. Wel ontstond er littekenweefsel met ge-
activeerde microglia en astrocyten (hulp-hersen 
cellen). Men kon duidelijk zien dat er al na de 1e 
aanval schade berokkend werd met verdunning 
van de hersenschors tot gevolg. 

Onderzoek op bloedstalen van mensen met MS
De onderzoekers hebben daarna gekeken naar de 
aanwezigheid van T-cellen gericht tegen myeline 
en beta-synucleine bij gezonde controle perso-
nen, mensen met relapsing remitting MS (RRMS) 
en mensen met progressieve MS (PMS). Mensen 
met RRMS hadden meer myeline-reactieve T-cel-
len, terwijl mensen met PMS meer beta-synuclei-
ne reactieve T-cellen in hun bloed hadden in ver-
gelijking met gezonde controle personen. Het 
aantal van die op beta-synucleine reactieve T-cel-
len was het hoogst bij mensen met een lange 
ziekteduur. Deze verandering van de immuunre-
actie past bij het fenomeen ‘epitoop-spreiding’. 
Dat betekent, dat het initiële doel van de immuun-
aanval in de loop van de tijd kan veranderen en 
uitbreiden naar andere doelstructuren (andere ei-
witten). Anderzijds waren de beta-synucleine re-
actieve T-cellen ook al aanwezig bij mensen met 
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RRMS. Het is ook gekend dat er bij MS al vroeg grij-
ze stof letsels gezien kunnen worden. Dit betekent 
dat er van in het begin van het ziekteproces ook 
autoimmune schade optreedt aan de grijze stof, 
waardoor in de chronische progressieve fase de 
functionele reserve uitgeput raakt.

Conclusie

Hoewel deze studie een duidelijk nieuw licht 
schijnt op het auto-immuun proces bij MS, blijven 
er nog vele vraagtekens over. Het is bijvoorbeeld 
nog niet geweten of het aantal en de functie van 
deze cellen verandert onder immuunmoduleren-
de therapie. Verder is dit onderzoek zeer waarde-
vol, omdat er een nieuw diermodel voor MS ont-
wikkeld is dat de auto-immune schade aan de 
grijze stof weergeeft. Hierdoor kan weer nieuw 
onderzoek van start gaan, bijvoorbeeld naar nieu-
we behandelingen of voorspellende modellen op 
basis van prognostische factoren.

Dr. Barbara WILLEKENS
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Bronnen:
Pappalardo JL et al., Multiple sclerosis enters a grey area, Nature, 
2019 Feb; 566(7745):465-466.
Lodygin D, et al., β-Synuclein-reactive T cells induce autoimmune 
CNS grey matter degeneration, Nature, 2019 Feb; 566(7745):503-
508.
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Immunologische behandelingen 
kunnen de progressie van MS vertragen

Inleiding

Eerdere studies hebben aangetoond dat, indien 
onbehandeld, ongeveer 80% van de mensen met 
relapsing-remitting MS een grotere kans heeft om 
binnen de 20 jaar te evolueren tot  de secundaire 
progressieve fase van de ziekte. Secundair pro-
gressieve MS (SPMS) wordt gekenmerkt door een 
gestage toename van de invaliditeit zonder perio-
den van ziekte remissie. In recente decennia heb-
ben artsen, sinds de komst van effectieve im-
munologische MS-therapieën (DMT), schijnbaar 
een vertraging van de secundair progressieve 
MS-fase vastgesteld. Tot heden kon deze observa-
tie evenwel niet worden bevestigd.  Een nieuwe 
observationele studie toont aan dat een vroegtij-
dige behandeling van MS de evolutie van relap-
sing remitting MS naar secundair progressieve MS 
aanzienlijk vermindert. 

Studie

Deze studie verwerkte gegevens van 1555 patiën-
ten met relapsing remitting MS uit 68 centra in 21 
landen. Op basis van de volledige beschikbaar-
heid omtrent leeftijd, geslacht, data van begin en 
exacerbaties/opflakkeringen, behandeling en 
met minstens 2 beschikbare EDSS scores, werden 
deze patiënten geselecteerd uit een uitgebreide 
database. Om in aanmerking te komen als behan-
delde patiënt, moest de behandeling gedurende 
minstens 6 maanden volgehouden worden. On-
behandelde patiënten mochten geen enkele be-
handeling gehad hebben, ook niet kortstondig. 

Op basis van gelijkaardige kenmerken in leeftijd, 
geslacht, ziekteduur, jaarlijks aantal opflakkerin-
gen voor de start van behandeling en EDSS sco-
res, werden er paarsgewijze combinaties gemaakt. 
Deze paren bestonden uit patiënten uit één be-
handelgroep enerzijds en patiënten uit een ande-
re behandel- of controlegroep anderzijds. Het 
doel van deze techniek (‘propensity score mat-
ching’) is het zo goed mogelijk benaderen van het 
model van een gerandomiseerde klinische studie, 
waarbij de deelnemers op basis van het toeval in-
gedeeld worden in een actief-behandelde of in 
een nep-behandelde groep. Vervolgens werd de 
kans op conversie naar een secundair progressief 
verloop in kaart gebracht om in te schatten wat 
het effect van de behandeling was, rekening hou-
dend met een aantal beïnvloedende factoren.

Volgens deze internationale studie aan de Univer-
siteit van Melbourne, in samenwerking met Britse 
onderzoekers, is nu aangetoond dat immunologi-
sche behandelingen het risico verkleinen dat 
mensen overgaan van relapsing remitting MS 
naar secundair progressieve MS. Dit effect wordt 
duidelijker wanneer de behandeling binnen de 5 
jaar na de eerste verschijnselen van de ziekte ge-
start wordt. Deze studie, gepubliceerd in het ‘Jour-
nal of the American Medical Association’ (JAMA), 
onderzocht of de huidige medicijnen de overgang 
naar secundaire progressieve MS konden voorko-
men of vertragen. Het team gebruikte geavan-
ceerde statistische technieken om rekening te 
houden met verschillen tussen individuen in ter-
men van leeftijd, geslacht, ziekteduur, en ernst 
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van de ziekte. De onderzoekers gebruikten een 
veel duidelijkere omschrijving van secundaire 
progressieve MS dan in voorgaande studies. 

Het effect van verschillende behandelingen, waar-
onder interferon, natalizumab, alemtuzumab, gla-
tiramer-acetaat en fingolimod, werd onderzocht. 
Elk van deze behandelingen ging gepaard met 
een significant lagere kans op conversie naar het 
secundaire stadium van MS. Aan deze grote studie 
nam een groep van 1.555 personen deel die in 
verschillende onderzoekscentra werden opge-
volgd. De gegevens waren afkomstig van een in-
ternationale MSBase database, vijf Europese cen-
tra die alemtuzumab voor een langere periode 
hadden gebruikt,  en van een groep onbehandel-
de personen met MS gevolgd in het Universitair 
Ziekenhuis van Wales, Verenigd Koninkrijk. 

Verder bleek dat bepaalde medicijnen meer werk-
zaam waren om de evolutie naar secundaire pro-
gressieve MS af te remmen dan anderen. Zo had-
den Interferon-bèta en Glatirameer-acetaat een 
kleiner effect dan andere behandelingen zoals 
fingolimod, alemtuzumab en natalizumab. 

 Andere resultaten van de studie toonden aan dat 
bij actievere therapieën, na 5 jaar behandeling, 
7% van de personen met MS  overgingen naar een  
secundair progressief ziekteverloop en 12% bij de 
behandelingen met lager effect. Na 9 jaar behan-
deling bleek het verschil van conversiesnelheid 
naar secundaire progressieve MS nog duidelijker, 
namelijk 16% versus 27%. 

De wetenschappers onderzochten ook het effect 
van het tijdstip van het opstarten van de medica-
tie. Zij vonden dat de overgang van relapsing re-
mitting MS naar secundair progressief MS signifi-
cant minder voorkwam bij mensen die in een 
vroeg stadium van de ziekte een behandeling 
hadden gekregen dan voor patiënten met een 
late behandeling. Zo toonden ze, bij evaluatie na 
17 jaar, aan dat bij degenen die binnen de 5 jaar 

na het begin van de ziekte met Glatirameer ace-
taat of interferon-bèta waren gestart er 29% in het 
secundair progressieve stadium MS beland waren 
en 47% van de MS personen die deze behandelin-
gen begonnen meer dan 5 jaar na het begin. 

Besluit

Deze observationele studie toont aan dat een 
vroege behandeling en in het bijzonder een vroe-
ge behandeling met de effectievere medicatie, 
een grote invloed kan hebben op het verminde-
ren van het risico om naar secundair progressieve 
MS te evolueren. In deze studie werd geen reke-
ning gehouden met de  mogelijke bijwerkingen 
of risico’s die gepaard gaan met de specifieke 
MS-medicatie. Het blijft belangrijk dat MS perso-
nen en neurologen de potentiële voordelen afwe-
gen tegen mogelijke risico’s bij het overwegen 
van MS-behandelingen. 

Prof. dr. J. DEBRUYNE
MS polikliniek 
AZMM Gent

Bron: Brown JWL et al., Association of initial disease-modifying 
therapy with later conversion to secondary progressive multiple 
sclerosis. JAMA, 2019 Jan 15; 321:175).
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Prodromale symptomen bij MS  
of klinische symptomen nog voor  
de diagnose werd gesteld

Inleiding

De auteurs, die uit een aantal Europese landen ko-
men, vroegen zich af of er al klinische symptomen 
zijn voordat de diagnose wordt gesteld. Studies in 
Noorwegen en in Canada laten zien dat mensen 
met MS tot vijf jaar voor de diagnose, meer naar 
de dokter gaan. Vroege herkenning van de ziekte 
is van groot belang omdat vroege behandeling 
mee de uiteindelijke uitkomst bepaalt. Tot nu toe 
werden alleen kleine studies in dit verband uitge-
voerd, vaak zonder controlepatiënten en op re-
trospectieve basis.

Methode

De studie werd uitgevoerd dankzij een gegevens-
bank in Groot-Brittannië. De bank werd in 1987 
door de overheid in 1987 opgericht en verzamelt 
prospectief (d.w.z. betrekking hebbende op een 
volgende periode) gegevens als diagnose, symp-
tomen, medicatie en resultaten van testen.
Ook de diagnose MS zat in de databank. De waarde 
van de databank werd herhaaldelijk gevalideerd.
Als studiemethode werd geopteerd voor een ver-
gelijking van een reeks symptomen en ziektetoe-
standen bij mensen die later MS zouden krijgen 
met mensen die later geen MS kregen. Deze laats-
ten dienden als controle.
In de gegevensbank zitten niet minder dan 
100.000 codes die verwijzen naar medische gege-
vens. Daarom werd op voorhand een lijst opge-

steld van een brede waaier van symptomen die 
verwijzen naar het autonome zenuwstelsel, psy-
chiatrische moeilijkheden, geheugenstoornissen, 
moeheid en pijn. Men kwam zo tot een lange lijst 
van symptomen en klachten die opgenomen wer-
den in de analyse. Gefundeerde statische metho-
den moesten de studie de nodige betrouwbaar-
heid geven.

Resultaten

Demografische kenmerken van mensen met MS 
en hun controles:
In totaal werd de diagnose MS bij 10.204 perso-
nen gesteld. De gemiddelde leeftijd was 47 jaar, 
voor de controles ook 47 jaar. In beide groepen 
waren er 71% vrouwen. De tijd van observatie 
voor de diagnose bedroeg gemiddeld 5,9 jaar.

• Autonome symptomen:
 Mensen met MS hadden beduidend meer symp-

tomen als misselijkheid, braken en urinaire pro-
blemen in een periode die kon teruggaan tot 10 
jaar voor de diagnose.

 Ook darmklachten kwamen meer voor bij men-
sen die later MS zouden krijgen.

 Er was geen verschil voor symptomen als hik-
ken, seksuele dysfunctie, bewusteloos vallen, 
kleurveranderingen, kortademigheid, tranen 
van de ogen, abnormaal zweten, smaakverlies, 
of neusloop.

• Pijn:
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 Mensen met MS hadden over de gehele periode 
van 10 jaar voor de diagnose meer pijn dan de 
controlepatiënten. Het ging om hoofdpijn, nek-
pijn en rugpijn. In de periode van 0 tot 2 jaar, en 
van 2 tot 5 jaar voor de diagnose werd ook meer 
pijn in de ledematen en oogpijn gevonden.

• Geheugenstoornissen en moeheid:
 Geheugenstoornissen en over het algemeen cog-

nitieve stoornissen kwamen bij mensen met MS 
niet frequenter voor dan bij controlepatiënten.

 Moeheid en verwante symptomen kwamen daar-
entegen wel frequenter voor bij MS , zowel kort 
voor de diagnose als in de periode 5 jaar ervoor.

• Psychiatrische moeilijkheden:
 Angsten kwamen meer voor bij MS in de perio-

de 5 jaar voor de diagnose. Depressie kwam 
zelfs meer voor tot 10 jaar voor de diagnose.

 Slecht slapen kwam meer voor bij MS tot 5 jaar 
voor de diagnose. Ook eetstoornissen kwamen 
meer voor als prodromaal symptoom.

 Psychose, persoonlijkheidsveranderingen, tics, 
manie, zelfverwonding, en stressvolle toestanden 
kwamen bij MS niet meer voor dan bij controles.

• Insectenbeten:
 Er was hier geen verschil tussen mensen met MS 

en controlepatiënten.

Aantal prodromale symptomen  
en het risico op MS

Als prodromale symptomen werden weerhouden; 
maag- en darmlast, urinaire problemen, hoofd-
pijn, oogpijn, rug- en nekpijn, pijn in de ledema-
ten, angsten, depressie, slaapstoornissen,  eet-
stoornissen en moeheid.

De patiënten werden ingedeeld in groepen die 1, 2, 
3, 4, of 5 en meer dergelijke symptomen hadden in 
de periode 0 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar en 5 tot 10 voor 
de diagnose. Er was een duidelijke positieve associ-
atie tussen het aantal symptomen dat voorkwam 
en de latere diagnose MS en dit voor alle periodes 
0 to 2, 2 tot 5 en 5 tot 10 jaar voor de diagnose.

De predictie, dit wil zeggen de voorspellende 
waarde, van een symptoom en zelfs die van de 
combinatie van symptomen blijft echter laag. 

Discussie

Voor het eerst toont een grondige studie aan dat 
in een periode van 5 tot 10 jaar voor de diagnose 
van MS, klinische klachten en symptomen meer 
voorkomen bij personen die de ziekte zullen ont-
wikkelen.
Een vroege diagnose met bijbehorende behande-
ling is een sleutelelement om vroegtijdig verlies 
van zenuwcellen en bijbehorende beperkingen te 
vermijden.
Deze  resultaten verbeteren onze kennis over MS 
maar tonen ook aan dat symptomen i.v.m. MS 
weinig specifiek zijn. Alhoewel de prodromale 
symptomen weinig predicatieve waarde hebben, 
zijn ze toch een hulpmiddel om bij de individuele 
patiënt de diagnose vroeger te stellen en zo de 
zorg te verbeteren.

Dr. Robert MEDAER, neuroloog.
Centrum voor Neurologie, Hasselt

Bron:  Giulio Disanto et al., Prodromal symptoms of MS in 
primary care, Ann. Neurol. 2018, 83:1162-1173

Konzo, is een neurologische aandoening in Kahem-
ba, Congo, die wat betreft symptomen erg lijkt op 
MS en vooral jonge vrouwen en kinderen treft.
Zouden zij ook “prodromen” hebben? (eigen foto)
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Slikproblemen bij multiple sclerose

Dysfagie of slikstoornissen zijn een gekend maar soms miskend symptoom bij MS. In 
deze studie wordt nagegaan hoe vaak slikstoornissen voorkomen bij volwassenen met 
MS, en welke weerslag deze hebben op de levenskwaliteit.

Inleiding

Wanneer er bij het slikproces moeilijkheden optre-
den, spreekt men van dysfagie. Bij MS kan dysfagie 
veroorzaakt worden door letsels in verschillende 
delen van de hersenen, zoals de hersenstam, de 
kleine hersenen, de hersenzenuwen, … Er wordt 
aangenomen dat dysfagie voorkomt bij 30 tot 40% 
van de personen met MS. Vaak is de kans op dysfa-
gie hoger indien er ook andere problemen zijn bij 
het functioneren. De meest voorkomende uitings-
vormen van dysfagie zijn hoesten, keelschrapen, 
voedsel dat in de keel blijft steken, en verstikking 
tijdens of na eten of drinken. Indien onbehandeld 
kunnen de verwikkelingen ernstig zijn: dehydrata-
tie, ondervoeding, of longontsteking door aspiratie 
van drank of voedsel. Dysfagie kan ook de levens-
kwaliteit aantasten, o.a. door de deelname aan be-
paalde sociale activiteiten, waarbij gegeten en ge-
dronken wordt, te beïnvloeden, of omdat het soms 
leidt tot eenzaamheid en stress bij de maaltijden. 
Dysfagie kan dus een belangrijke impact hebben 
op het functioneren van personen met MS.

Methodologie van de studie

Aan deze studie namen 103 volwassen personen 
met MS deel. Zij werden gevraagd of ze slikstoor-
nissen hadden, en onafhankelijk van het ant-
woord op deze vraag vulden zij eenzelfde vragen-
lijst in. Deze peilde naar symptomen van dysfagie, 
en naar de levenskwaliteit.

Van de 103 deelnemers waren 81 vrouw, de overi-
ge 22 man. 82 deelnemers hadden relapsing-re-
mitting MS, 11 primair progressieve MS en 10 se-
cundair progressieve MS. Hun gemiddelde leeftijd 
was 47 jaar (de jongste persoon was 20.4 jaar, de 
oudste 79.2 jaar). De gemiddelde ziekteduur be-
droeg 9.6 jaar (range 0.3-37.8) en de gemiddelde 
EDSS 2.5 (range 0-9).

Studieresultaten

Van alle deelnemers gaf 38% aan zelf last te heb-
ben van dysfagie. De meest voorkomende klachten 
waren hoesten tijdens eten of drinken, de indruk 
dat voedsel in de keel blijft steken, het moeilijk vrij 
maken van de keel na de maaltijd, dik speeksel, ver-
stikkingsgevoel bij eten of drinken, hoesten, en 
speekselverlies langs de mondhoeken.

Op vlak van levenskwaliteit werd een belangrijk 
verschil vastgesteld tussen personen die slikpro-
blemen ervaarden, en zij die hier geen last van 
hadden. Ongeveer 60% van personen die dysfa-
gie ervaarden, hadden moeite om met deze klach-
ten om te gaan. Bovendien gaf de helft van de 
deelnemers met dysfagie aan zich gefrustreerd te 
voelen, ontmoedigd te zijn, en depressief. Boven-
dien hadden zij vaak schrik om te verstikken en 
om een longontsteking te krijgen. Vaak leidden 
deze klachten tot minder eten, meer tijd nodig 
hebben om te eten, en minder plezier ervaren bij 
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het eten, wat dan weer impact had op de deelna-
me aan sociale activiteiten en de activiteiten van 
het dagelijks leven.

Leeftijd, geslacht en type MS hadden geen in-
vloed op het optreden van dysfagie. De mate van 
functionele beperking, zoals gemeten met de 
EDSS, was wel bepalend voor het optreden van 
dysfagie: hoe hoger de EDSS, hoe meer kans op 
slikmoeilijkheden.

Bespreking

Deze studie bevestigt dat dysfagie een frequent 
voorkomend probleem is bij MS, zeker bij perso-

nen die reeds andere functionele beperkingen 
hebben ten gevolge van de MS. Dysfagie heeft 
een belangrijke weerslag op het sociaal en psy-
chisch functioneren, en op de levenskwaliteit. Het 
is dus van belang om hier zowel als patiënt als 
zorgverlener voldoende oog voor te hebben.

Prof. Dr. Bénédicte DUBOIS
Dienst Neurologie Universitaire Ziekenhuizen 
Leuven - KU Leuven

Bron: Alali D. et al., The frequency of dysphagia and its impact on 
adults with multiple sclerosis based on patient-reported 
questionnaires, Multiple Sclerosis and Related Disorders 2018, 
25:227-231. 
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Het verband tussen slaapstoornissen  
en afwijkingen op de hersenscan bij 
multiple sclerose

Multiple sclerose is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door een verscheidenheid 
aan symptomen. Eén van de vaak gehoorde klachten is vermoeidheid en slaapproblemen. 
Hoewel slaapstoornissen bij de algemene bevolking vrij frequent voorkomen, komen deze 
bij MS patiënten nog vaker voor. In een recente studie bleken tot 76% van de personen 
met MS die een slaaponderzoek ondergingen, te lijden aan een of andere slaapstoornis. 
Slapeloosheid of insomnia, slaapapneu en rusteloze benen kwamen hierbij het meeste 
voor. Omdat deze aandoeningen een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit, 
maar ook mogelijk op het ziekteverloop, is het van belang hier de nodige aandacht aan te 
besteden. In dit artikel onderzocht men de relatie tussen het optreden van slaapstoornissen 
en de afwijkingen op de MRI-scan van personen met MS.

Slaapstoornissen en hun verband 
met afwijkingen op MRI

1. Insomnia of slapeloosheid
Terwijl gemiddeld 10-15% van de algemene be-
volking vroeg of laat te kampen krijgt met slape-
loosheid, ligt dit percentage bij MS-patiënten be-
duidend hoger (30-50%). Dit heeft veelal te maken 
met de psychologische impact van de ziekte op 
de levenskwaliteit. Hierdoor zullen mensen langer 
wakker liggen en piekeren in bed. Er is hiervoor 
geen onmiddellijk verband met de afwijkingen op 
de scan. Wittestofletsels ter hoogte van de hersen-
stam en het ruggenmerg kunnen wel leiden tot 
zenuwpijnen (tot 60% van de MS-patiënten) en 
frequent nachtelijk plassen. De letsels in de her-
senstam kunnen aangezichtspijn, teken van L’Her-
mitte (elektrische pijnscheut bij plooien van de 
nek) en veralgemeende zenuwpijnen veroorza-
ken. Letsels in het onderste deel van het ruggen-

merg kunnen dan weer de zenuwbanen bescha-
digen die verantwoordelijk zijn voor de 
bezenuwing van de blaas. 
Het zijn de symptomen pijn en nachtplassen, die 
ertoe leiden dat de slaapkwaliteit negatief beïn-
vloed wordt. Door de frequente onderbreking van 
de slaap, wordt men niet uitgerust wakker en re-
sulteert het toenemend slaaptekort in chronische 
klachten van overdreven slaperigheid overdag en 
concentratieproblemen.
 
2. Slaapapnee
Slaapapnee is een aandoening die gekenmerkt 
wordt door snurken en overdreven slaperigheid 
overdag. Door het snurken wordt de luchtstroom 
naar de longen belemmerd tijdens de slaap, waar-
door de zuurstofconcentratie daalt. Dit wegvallen 
van de luchtstroom noemen we een apnee. Hier-
door raakt het lichaam in paniek en treedt er een 
korte onderbreking van de slaap op met herstel 
van de luchtstroom. Dit proces herhaalt zich meer-
dere keren per minuut en resulteert in een erg on-
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dermaatse slaapkwaliteit. Daarenboven leidt 
slaapapnee naast vermoeidheid overdag ook tot 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het 
voorkomen bij MS-patiënten van deze aandoe-
ning wordt geschat op 50-80%. Het ontstaan van 
slaapapnee kan samenhangen met letsels in de 
hersenstam en het verlengde merg (de overgang 
tussen het ruggenmerg en de hersenstam). Op 
deze plaats  bevinden zich de zenuwbanen die 
verantwoordelijk zijn voor de bezenuwing van de 
mond- en keelspieren. Wanneer deze minder 
goed functioneren, zullen ze tijdens de slaap ver-
slappen en de luchtstroom verhinderen of blokke-
ren. Daarnaast kan ook het ademhalingscentrum 
zelf ook beschadigd geraken, waardoor er ver-
stoord ademen kan optreden tijdens de nacht.

3. Rusteloze benen en periodische beenbewegingen
Bij rusteloze benen ervaren mensen vooral ’s 
avonds een onaangenaam spannend gevoel in de 
beide benen. Dit gevoel verdwijnt wanneer de 
persoon met de benen beweegt of rondloopt. Na-
dien komen de klachten snel weer terug. Vaak du-
ren de klachten ook nog ’s nachts door (periodi-
sche beenbewegingen), waardoor de slaap 
onderbroken wordt. Opnieuw blijkt uit verschil-
lende studies dat deze klachten vaker voorkomen 
bij MS-patiënten. Rusteloze benen syndroom 
komt vaker voor bij MS-patiënten met letsels in 
het bovenste gedeelte van het ruggenmerg. 

4. Narcolepsie
Narcolepsie is een zeldzame aandoening die ge-
kenmerkt wordt door overdreven slaperigheid 
overdag. Verder zijn er aanvallen van krachtsver-
mindering in de ledematen uitgelokt door (posi-
tieve) emotie (kataplexie). Daarnaast wordt de 
aandoening gekenmerkt door erg levendige dro-
men en slaapverlamming. De oorzaak van deze 
aandoening is een verminderde aanmaak van de 
chemische stof orexine of hypocretine. Omdat 
narcolepsie een zeldzame ziekte is, is het niet dui-
delijk of deze nu frequenter voorkomt bij perso-
nen met MS. Wat wel vaststaat, is dat MS plaques 

die zich in de hypothalamus bevinden dezelfde 
symptomen kunnen uitlokken als bij narcolepsie. 
In de hypothalamus bevinden zich de zenuwcel-
len die instaan voor de productie van orexine.

5. RBD
RBD of REM-slaap gerelateerde bewegingsstoor-
nis, is een nachtelijke bewegingsstoornis die zich 
voordoet tijdens droomslaap. Normaal zijn we tij-
dens de droomslaap volledig verlamd (met uit-
zondering van de oog- en ademhalingsspieren), 
zodat we onze dromen niet kunnen uitvoeren. Bij 
RBD werkt dit mechanisme niet en begint de pati-
ent ’s nachts zijn (meestal agressieve) dromen uit 
te voeren, met soms verwonden van de bedpart-
ner. Er zijn slechts een zestal patiënten beschre-
ven bij wie MS samenging met RBD. In twee geval-
len werden de klachten uitgelokt door medicatie. 
Bij vier anderen kaderden de klachten in letsels in 
het bovenste deel van de hersenstam.

Besluit

Slaapstoornissen komen beduidend meer voor bij 
personen met MS in vergelijkingen met de con-
trolegroep. Ze hebben samen met de door MS 
veroorzaakte vermoeidheid een negatieve in-
vloed op de levenskwaliteit. Het is daarom be-
langrijk om er steeds naar te vragen, omdat er 
voor een aantal van deze slaapstoornissen een 
aangepast behandeling bestaat. Soms volstaat 
het zelfs om bepaalde medicatie – die sommige 
van deze slaapstoornissen kunnen uitlokken of 
verergeren – aan te passen. Momenteel kan geen 
enkel MRI-letsel als onmiddellijke oorzaak van een 
bepaalde slaapstoornis geduid worden. Het is wel 
van belang om bij het bekijken van de scan bij 
mensen met een bepaalde slaapstoornis, reke-
ning te houden met het feit dat aantasting in spe-
cifieke regio’s in het hersenen slaapstoornissen 
kunnen uitlokken. Gepast navragen kan leiden tot 
vroegtijdige diagnose en behandeling hiervan. 
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Op de figuur worden de belangrijkste slaapstoor-
nissen samengevat. Ze worden gelinkt aan be-
paalde specifieke gebieden in de hersenen.

Dr. Maarten DEWIL
Imeldaziekenhuis Bonheiden

Bron: Foschi M et al., Sleep-related disorders and their 
relationship with MRI findings in multiple sclerosis, Sleep 
Medicine, https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.01.010

in patients without evidence of hypothalamic involvement include
lesions in the supratentorial white matter or upper cervical me-
dulla, while six out of 15 patients were not investigated through
MRI for the presence of hypothalamic involvement. Therefore, we
cannot rule out that some of the described cases were suffering
from idiopathic narcolepsy as a comorbid disorder. Similarly,
symptomatic narcolepsy could derive from another autoimmune
mechanism which does not imply the presence of hypothalamic
lesions. Notably, a narcolepsy-like syndrome associated with
bilateral hypothalamic lesions has also been reported in a different
demyelinating condition, ie, neuromyelitis optica (NMO) positive
for anti-aquaporin-4 antibodies [83].

3.5. RBD and MS

3.5.1. Prevalence
To our knowledge, there are only six cases of RBD described in

MS patients [84e89]: Two out of six [87] were related to treatment
with serotonin selective reuptake inhibitors (SSRI), which are
known causative drugs, whereas the other four cases showed
congruous MRI lesions [84e86,88,89]. In a recent case report,
lesional RBD was the sole presenting symptom in a 38-year-old
patient later diagnosed as having MS [85].

3.5.2. Neuroanatomical pathways and MRI findings
RBD is rarely related to non-synuclein structural lesions espe-

cially localized in the dorsal pons and limbic system [90]. The
glutammatergic neurons in the pontine sublateral dorsal nucleus
(SLDe also known as locus subcoeruleus) seem to play a key role in
generating REM sleep atonia. Projections starting form this nucleus
synapse on GABA and glycinergic neurons in the medullary
gigantocellular nucleus and spinal inhibitory interneurons, pro-
moting normal REM sleep atonia through the hyperpolarization of

spinal motorneurons [91e94]. Lesions localized more rostrally in
the mesiotemporal limbic neocortex can also indirectly provoke a
dysregulation of REM sleep muscle tone. In a case series of 10 pa-
tients with lesional RBD, the dorsal pontine tegmentum and the
rostral ventromedial medulla resulted themost frequently involved
structure (nine out of 10 cases) [89]. One patient presented a FLAIR
hyperintensity in the left caudate nucleus, hippocampus and par-
ahippocampal gyrus in relation to voltage-gated potassium channel
(VGKC) autoimmunity [89]. In MS, secondary RBD was described
only in patients with MRI lesions involving the dorsal pons [84e89]
(Table 1). In one patient symptoms improved with adrenocortico-
tropic hormone (ACTH) therapy [84], while other two cases
responded to clonazepam [86,87].

3.6. Propriospinal myoclonus and MS

3.6.1. Prevalence
A rare subtype of spinal myoclonus is propriospinal myoclonus

(PSM), a hyperkinetic movement disorders in which muscle jerks
usually start at sleep onset in the midthoracic segments and slowly
propagate up and down resulting in flexion or extension of the
neck, trunk, knees and hips that impede falling asleep. The ICSD-3
classification includes PSM among the “sleep-related movement
disorders” [14]. Only one case of MS-related propriospinal myoc-
lonus (PSM) affecting the trunk and the right arm has been
described by Kapoor et al., in 1992 [95]. Subsequently, only two
cases of spinal segmental myoclonus have been reported [96,97],
although without mention about relation to sleep.

3.6.2. Neuroanatomical pathways and MRI findings
Demyelinating plaques in the cervical spinal cord were identi-

fied in the MS case described [95]. In this patient, there was a clear

Fig. 1. Figure summarizing the localizations of the demyelinating lesions associated with sleep-related disorders in MS patients.
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Please cite this article as: Foschi M et al., Sleep-related disorders and their relationship with MRI findings in multiple sclerosis, Sleep Medicine,
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