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1. Voorwoord 

Mijn naam is Charlotte Hoffman. Ik ben een 17-jarige scholiere van het Alkwin Kollege te Uithoorn. Op dit 

moment zit ik in mijn laatste jaar van het Atheneum met het N&G-profiel. Dit jaar moet ik, net als alle andere 

examenleerlingen, een profielwerkstuk schrijven. Graag neem ik u mee in mijn onderzoek naar…  

Multiple Sclerose (MS), een progressieve ziekte waar momenteel veel mensen aan lijden. Een aandoening die 

nog veel vragen oproept. Tot op heden is niet bekend wat de oorzaak is van deze chronische ziekte. Intrigerend. 

Dat was het eerste woord dat in mij opkwam toen wij met biologie leerden over het centrale zenuwstelsel en 

bijbehorende aandoeningen. Ook MS kwam hierbij aan bod. Ik verdiepte me in het onderwerp en kwam 

erachter dat het een zeer gecompliceerde, maar vooral ook interessante ziekte is.  

Toen wij moesten gaan nadenken over een onderwerp voor ons profielwerkstuk, wist ik zeker dat ik iets wilde 

gaan doen met het vak biologie. Je kunt ontzettend veel kanten op binnen dit vak, maar voor mij was het vrij 

snel duidelijk: ik koos voor het onderwerp Multiple Sclerose. Simpelweg omdat ik er meer over wilde weten; het 

tot op de bodem wilde uitzoeken.  

Toen kwam de onderzoeksvraag. Wat wilde ik onderzoeken? De oorzaak onderzoeken was niet realistisch, 

omdat wetenschappers daar zelf nog niet eens over uit zijn. Het was een uitdaging. Ik las, en las nog meer, en 

verdiepte me nog beter in het onderwerp. Ik kwam erachter dat maar een klein deel van de MS-patiënten onder 

de 18 is. De meest kwetsbare groep van de samenleving wordt ook getroffen door MS. Kinderen en jongeren die 

horen buiten te spelen of uit te gaan. Ook in mijn omgeving ken ik iemand die al jong te maken kreeg met deze 

ziekte. Pas toen ik beter wist wat de ziekte inhield, besefte ik dat deze ziekte, voor hen in het bijzonder, 

ontzettend zwaar is. 

Op dat moment wist ik, ik wil niet mijn profielwerkstuk over MS in het algemeen doen, maar MS specifiek bij 

kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Een goede onderzoeksvraag verzinnen was nog niet zo makkelijk als het 

leek. Totdat ik me ging afvragen wat ik met dit werkstuk wilde bereiken. Ik ben geen wetenschapper of 

onderzoeker en ook geen arts. Ik kon niet heel veel betekenen voor het onderzoek naar MS, maar waren er geen 

manieren om de ziekte voor de patiënten een stukje draagbaarder te maken? Ja, die waren er. Ik besloot te 

onderzoeken hoe MS voor deze jonge MS-patiënten beter te verdragen zou zijn. Dit zou ik doen middels een 

enquête onder de patiënten. Omdat MS bij jongeren zo weinig voorkomt, wordt er vaak niet meteen aan MS 

gedacht wanneer de patiënten bij de dokter komen. Hierdoor duren de onderzoeken (te) lang en kan niet tijdig 

worden begonnen met de behandeling. Dit kan ook tot gevolg hebben dat de patiënt blijvende schade oploopt 

die voorkomen had kunnen worden. Daarom wilde ik ook onderzoeken hoe de diagnose sneller kan worden 

gesteld, door middel van het vergelijken van MS met ziektes die daaraan gerelateerd zijn.  

Dit werkstuk heb ik individueel gemaakt, maar dit had ik niet kunnen doen zonder een aantal mensen. Graag wil 

ik Dr. R.F. Neuteboom (kinderneuroloog Erasmus MC) bedanken dat ik een dag mocht meelopen op het 

spreekuur en Sarita van den Berg ervoor bedanken dat ik aan het eind van dit spreekuur nog even met haar 

mocht meekijken. Daniëlle van Pelt heeft mij heel erg geholpen met het regelen van interviews en met het 

beantwoorden van al mijn vragen.   

Ook wil ik Peter Zonneveld, mijn moeder en alle mensen om mij heen bedanken die mij hebben geholpen om dit 

werkstuk tot een goed einde te brengen. Tot slot wil ik heel graag de jonge, dappere MS-patiënten bedanken 

die wilden meewerken  aan het interview. Zij hebben mij heel erg geholpen en ik wens hen heel veel sterkte en 

geluk toe!  

Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit profielwerkstuk en ik hoop dat u het ook met plezier zult lezen en er wat 

van opsteekt.  
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2. Inleiding 

Over de ziekte Multiple Sclerose bestaan, zelfs in deze moderne tijd, nog steeds veel vragen. Over 

eventuele oorzaken wordt gespeculeerd, maar een definitieve oorzaak is nog steeds niet gevonden. 

Dit maakt het lastig om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, omdat het probleem pas kan worden 

verholpen als de oorzaak is gevonden. 

Onterecht wordt vaak gedacht dat Multiple Sclerose een spierziekte is. De aandoening kan 

spierzwakte en spasticiteit tot gevolg hebben, maar de oorzaak van de symptomen ligt niet in de 

spieren. Bij MS ontstaan er namelijk ontstekingen in het ruggenmerg en in de hersenen, waardoor 

zenuwen beschadigd raken en daardoor functies kunnen uitvallen.  Op de plekken van deze 

ontstekingen ontstaan na verloop van tijd littekens. Multiple Sclerose betekent  dan ook letterlijk 

‘meerdere littekens’. De symptomen en mogelijke oorzaken komen uitgebreid aan bod in dit 

profielwerkstuk.  Voordat ik mijn werkelijke onderzoek beschrijf in dit werkstuk, verdiep ik me eerst 

in de ziekte zelf. Dit is noodzakelijk, omdat ik anders het onderzoek niet optimaal kan uitvoeren. 

Tegenwoordig zijn er behandelingen om de progressie van de ziekte te remmen, maar helaas is er 

nog geen medicijn gevonden dat MS verhelpt. Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar een 

medicijn dat de progressie van MS stopt. Ook wordt nog onderzocht hoe het diagnosticeren van MS 

sneller kan. Hoe sneller de diagnose wordt gesteld, hoe sneller kan worden begonnen met de 

behandeling en hoe minder snel de toestand van de patiënt achteruitgaat. Het stellen van de 

diagnose is echter nog niet zo eenvoudig, omdat het vaak wordt verward met aan MS gerelateerde 

ziektes. Ik zal in dit werkstuk dan ook onderzoeken hoe deze diagnose sneller gesteld kan worden 

door het vergelijken van MS met de daaraan gerelateerde ziektes.  

Multiple Sclerose komt erg weinig voor onder jongeren. Aangezien de ziekte zo onvoorspelbaar en 

desastreus is, kan het een grote invloed hebben op het dagelijks en sociale leven van de patiënt. 

Deze invloed kan zelfs zo groot zijn dat de jongere niet meer naar school kan en ook niet meer kan 

deelnemen aan bepaalde activiteiten, zoals sporten en hobby’s uitoefenen.  De invloed die MS heeft 

verschilt overigens van patiënt tot patiënt. De één heeft er heel veel last van, terwijl de ander er 

haast niets van merkt. Doordat de ziekte zijn ups en downs kent, is de ernst van de ziekte voor de 

omgeving lastig in te schatten. Dit kan leiden tot onbegrip uit de omgeving.   

Gelukkig wordt er tegenwoordig veel gedaan voor jonge MS-patiënten. Zo zijn er speciale sites, 

tijdschriften en nieuwsbrieven. Ook worden er MS-jongerendagen georganiseerd waar de jongeren 

leuke dingen gaan doen en leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten die aan dezelfde ziekte lijden. Er zijn 

echter ook nog dingen die verbeterd kunnen worden. Maar wat? Dat is de grote vraag. Om 

hierachter te komen moet je luisteren naar de patiënten. Dit heb ik gedaan door middel van 

interviews met vier patiënten. De uitgebreide enquête van 43 vragen, die ik in eerste instantie had 

opgezet heb ik gebruikt bij het afnemen van de interviews. Wellicht kunnen er dingen verbeterd 

worden in de omgeving van de patiënten waardoor deze zware ziekte voor hen iets lichter kan 

worden gemaakt.  
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2.1 Hoofdvraag 
Hoe zou je het stellen van de diagnose en de behandeling van MS bij jongeren (<18 jaar) kunnen 

verbeteren en welke factoren hebben een positieve invloed op het ziekteverloop van deze jonge MS-

patiënten?  

2.2 Deelvragen 
 Wat is Multiple Sclerose (MS)? 

 Hoe wordt de diagnose MS gesteld? 

 Hoe wordt MS behandeld? 

 Hoe verschilt MS bij jongeren van MS bij volwassenen? 

 Hoe komt het dat het zo moeilijk is om MS bij jongeren te diagnosticeren?  

 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de differentiële diagnose? 

 Hoe ervaart de jonge patiënt het diagnosticeren en de behandeling van MS? 

 Hoe zou het diagnosticeren van MS en de behandeling daarvan voor de patiënt verbeterd 

kunnen worden? 

 Welke factoren hebben een positieve invloed op het ziekteverloop van MS bij de 

jongeren? 

2.3 Hypothese 
Het sneller stellen van de diagnose kan worden bewerkstelligd door middel van nieuw ontwikkelde 

technieken in de medische wetenschap. Op deze manier kunnen de verschillen tussen MS en aan 

symptoom gerelateerde ziektes worden gevonden. Door het achterhalen van de oorzaak kunnen 

nieuwe behandelingen worden ontwikkeld waardoor dit kan worden verbeterd. Dit heeft weer tot 

gevolg dat de behandeling voor de patiënt draagbaarder wordt.  De omstandigheden bij het stellen 

van de diagnose en de behandeling kunnen geoptimaliseerd worden door de patiënt een luisterend 

oor te bieden. Een fijne (ziekenhuis)omgeving, extra hulp zodat het leven van de patiënt zo normaal 

mogelijk wordt en begrip van naasten en zeker ook in de schoolomgeving dragen bij aan een 

positieve instelling van de patiënt wat op zijn beurt invloed heeft op het ziekteverloop.  

2.4 Werkplan 
In het werkplan beschrijf ik de verschillende stappen die ik heb ondernomen en de daarbij gebruikte 

materialen voor het tot stand komen van dit profielwerkstuk . Hiervoor verwijs ik u graag door naar 

bijlage 1 

2.5 Wat kunt u lezen in dit verslag? 
Allereerst zal ik u een uitgebreide uitleg geven over Multiple Sclerose in het algemeen. Hierbij komen 

verschillende aspecten van de ziekte aan bod, zoals het onstaan, de beloopsvormen, de oorzaak, het 

stellen van de diagnose en de behandeling. Daarna zal ik ingaan op Multiple Sclerose specifiek bij 

jongeren. Hierbij ga ik in op de verschillen tussen Multiple Sclerose bij jongeren en volwassenen. Ook 

geef ik u een uitgebreid inzicht in ziektes die gerelateerd zijn aan MS en bij het diagnosticeren vaak 

verward worden met MS. Vervolgens zal ik uitleggen hoe het komt dat de diagnose MS bij jongeren 

zo lastig te stellen is en zal ik onderzoeken hoe dit sneller en efficiënter gedaan kan worden. Tot slot 

laat ik zien wat de kijk van de jonge patiënten zelf is op het traject van het diagnosticeren en de 

behandeling en wat hier volgens hen aan verbeterd kan worden.    
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3. Wat is Multiple Sclerose? 
Multiple Sclerose is een chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Ongeveer 16.000 mensen in 

Nederland en 2,5 miljoen mensen wereldwijd lijden aan MS. De aandoening komt vaker voor bij 

vrouwen dan bij mannen en komt vaker voor in landen met een koel klimaat. De meeste MS-

patiënten zijn tussen de 20 en 50 jaar en slechts 3-5% van de MS-patiënten is onder de 18 jaar oud. 

Om deze gecompliceerde ziekte te kunnen begrijpen, is allereerst uitleg nodig over het centrale 

zenuwstelsel voordat er kan worden ingegaan op de ziekte zelf.  

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het zenuwstelsel is 

verantwoordelijk voor alle acties die het menselijk lichaam uitvoert, dus zowel voor de bewuste als 

de onbewuste acties. Het regelt de activiteit en coördinatie van organen en weefsels, coördineert de 

contacten met de buitenwereld en zorgt voor de werking van psychische functies.  

 

Fig 1 - Centrale Zenuwstelsel 

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd. Deze neuronen 

zorgen voor zowel het opvangen van prikkels als voor het doorgeven van impulsen. Een sensor 

ontvangt een prikkel en zet deze om in een impuls, waarna in het centrale zenuwstelsel verwerking 

van deze impuls plaatsvindt. Wanneer het lichaam deze informatie heeft verwerkt, stuurt het, 

afhankelijk van wat er moet gebeuren, stimulerende of remmende impulsen naar de betreffende 

doelwitorganen of weefsels. De snelheid van deze impulsen, meestal zo’n 120 m/s, is afhankelijk van 

een aantal factoren. Enerzijds is het afhankelijk van de dikte van het neuron en anderzijds hangt het 

af van de aanwezigheid van een myelineschede om de zenuwuitloper (axon). Hoe dikker het neuron, 

hoe sneller de impulsgeleiding. Ook bij aanwezigheid van een myelineschede zal de geleiding van het 

impuls sneller gaan. De myelineschede is een wit, vetachtig beschermlaagje rondom de 

zenuwuitlopers. Het is opgebouwd uit de cellen van Schwann, die voornamelijk bestaan uit eiwitten 

en vetten.  
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Fig 2 - Structuur van een neuron 

De myelineschede functioneert als isolatie, bescherming en verzorgende laag. Af en toe zit er een 

onderbreking in deze schede. Dit noem je de insnoeringen van Ranvier. Door deze onderbrekingen 

gaat de impulsgeleiding veel sneller, omdat de geleiding nu in sprongetjes gaat. De myelineschede is 

dus erg belangrijk bij de impulsgeleiding. 

Wanneer je het centrale zenuwstelsel bekijkt op een MRI-scan, zie je verschillen in kleur. Op plekken 

waar veel zenuwcellen samenkomen is de kleur grauw. Daarom wordt dit gedeelte ook wel de ‘grijze 

stof’ genoemd. Op de plaats waar veel axonen zitten, is de stof witter. Dit komt door de 

myelineschede rondom deze axonen. 

Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte, waarbij de myelineschede wordt aangetast door het 

immuunsysteem. Het immuunsysteem bestaat uit eiwitten en witte bloedcellen en zorgt ervoor dat 

dingen die niet in het lichaam thuishoren, zoals bacteriën, virussen en afgestorven cellen, uit het 

lichaam worden verwijderd. Lymfocyten maken deel uit van je witte bloedcellen. Er zijn twee typen 

lymfocyten, de T-lymfocyten en de B-lymfocyten. Wetenschappers denken dat de T-lymfocyten, die 

je weer kunt onderverdelen in Th1- en Th2-lymfocyten, een belangrijke rol spelen bij MS. De Th1-

lymfocyten kunnen ervoor zorgen dat  bij mensen met MS schadelijke bestanddelen doordringen tot 

het zenuwweefsel en dat zij daar de zenuwgeleiding verstoren. Normaal is dit niet mogelijk, omdat 

de gesloten scheidingswand tussen bloed- en zenuwweefsel, de bloed-hersenbarrière, deze stoffen 

tegenhoudt. De Th1-lymfocyten zetten echter een proces in werking waardoor dit wel gebeurt. De 

stof gamma-interferon speelt hierbij een stimulerende rol. 

Bij gezonde mensen zorgen de Th2-lymfocyten ervoor dat de werking en vorming van Th1-cellen 

zodanig wordt geremd, dat de myelineschede rondom de zenuwen niet wordt aangetast. Hierbij 

speelt de stof β-interferon een belangrijke rol.  Onderzoekers denken dus dat het evenwicht tussen 

de Th1-lymfocyten en de Th2-lymfocyten bij mensen met MS verstoord is en dat daardoor de 

myelineschede, die zo belangrijk is voor de impulsgeleiding, kan worden aangetast.  
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Fig 3 - Demyelinisatie 

Het probleem bij Multiple Sclerose is dus dat het immuunsysteem eigenlijk te goed werkt, wat 

resulteert in het vernietigen van lichaamseigen cellen door immuuncellen. Door MS kan het lichaam 

niet goed onderscheid maken tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde cellen. Doordat het 

immuunsysteem de opdracht geeft om de myelineschede op te ruimen, ontstaan in de hersenen 

ontstekingen met bijbehorende zwellingen. Deze bevinden zich vaak rondom de bloedvaten die het 

zenuwweefsel voorzien van voedingsstoffen en zuurstof.  De meeste ontstekingen doen zich voor in 

de oogzenuwen, het ruggenmerg en in de witte stof rondom de hersenventrikels. Door aantasting 

van de myelineschede ontstaan die klachten die bij MS horen. De afbraak van de myelineschede 

wordt ook wel demyelinisatie genoemd.  

Niet alleen de myelineschede wordt aangetast als gevolg van MS, maar ook de oligodendrocyten 

kunnen beschadigd raken. Oligodendrocyten (letterlijk: cel met vele boomvormige vertakkingen) 

zorgen voor de vorming van de myelineschede en onderhouden elk ongeveer 40 afzonderlijke 

myelineschedes. Stamcellen die deze oligodendrocyten produceren, worden echter wel geactiveerd 

door de demyelinisatie waardoor vaak nieuwe oligodendrocyten kunnen worden gemaakt. 

 

Fig 4 - Oligodendrocyten 
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De periode waarin de ontsteking zich voordoet, wordt een ‘relapse’, ‘exacerbatie’, ‘terugval’ of 

‘schub’ genoemd. Na een relapse neemt de ontsteking in een paar weken af en kan het herstel van 

de weefsels en myelineschede optreden. Dit proces wordt remyelinisatie genoemd. Er worden 

nieuwe myelineschedes gevormd uit de oligodendrocyten of wanneer deze ook beschadigd zijn, 

worden daar door de stamcellen ook nieuwe van gemaakt. De informatieoverdracht kan op deze 

manier weer worden hersteld. Helaas worden de myelineschedes niet altijd meer volledig 

opgebouwd. Zeker na een uitgebreide relapse kan littekenweefsel gevormd worden en kunnen 

restverschijnselen blijvend zijn. Dit littekenweefsel in het zenuwweefsel worden ook wel plaques of 

laesies genoemd. Deze kunnen variëren van een paar millimeter tot enkele centimeters groot. Ook 

wordt de myelineschede door de ontstekingen steeds dunner of worden zelfs axonen aangetast of 

sterven deze in het ergste geval af.  

Door het afsterven van zenuwcellen en oligodendrocyten neemt het volume van de hersenen en 

ruggenmerg af. Men spreekt dan van hersen- en ruggenmerg atrofie. Hierdoor kan de 

informatieoverdracht tussen de hersenen en de rest van het lichaam ernstig belemmerd worden of 

zelfs helemaal niet meer werken. De reden waarom het lichaam op een gegeven moment faalt in het 

remyelinisatie proces is nog onduidelijk. 

http://nationaalmsfonds.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=230
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4. Beloopsvormen van MS 
Multiple Sclerose is onderverdeeld in een aantal beloopsvormen. Het is erg lastig om vast te stellen 

aan welke vorm van MS iemand lijdt. Dit kan soms zelfs wel 1,5 tot 2 jaar duren.  

4.1 CIS 
CIS staat voor Clinically Isolated Syndrome en is als het ware een voorstadium van de ziekte MS. Het 

is een periode die maximaal 24 uur duurt, waarin neurologische klachten opkomen. Op één of 

meerdere plekken in het centrale zenuwstelsel treedt demyelinisatie op. Deze aanval kan eenmalig 

zijn, maar kan ook resulteren in Multiple Sclerose.  

4.2 Milde of Benigne MS 
Benigne MS komt voor bij ongeveer 10% van de MS-patiënten. Het wordt ook wel de milde vorm van 

MS genoemd, omdat er veel tijd zit tussen de relapses en de patiënten daarom nauwelijks of geen 

invaliditeit ervaren. Soms kan het wel tien jaar duren voordat zich een nieuwe aanval voordoet, of 

blijft het zelfs bij een eenmalige relapse. Deze vorm van MS hoeft zich dan ook niet altijd te 

ontwikkelen tot een chronische ziekte.    

Benigne MS komt het meest voor bij vrouwen onder de 40 jaar en kenmerkt zich door symptomen 

als een oogzenuwontsteking. De reden waarom het een milde vorm is, komt mogelijk omdat de 

zenuwcellen intact blijven. De myelineschede wordt wel aangetast, maar wordt niet afgebroken. Op 

deze manier worden de zenuwcellen niet beschadigd.  

4.3 Relapsing Remitting MS (RRMS) 
Relapsing Remitting MS is de meest voorkomende vorm van MS. Ongeveer 40% van alle MS-

patiënten lijdt aan deze vorm en ongeveer 85% van de MS-patiënten met MS heeft aanvankelijk 

RRMS. Deze beloopsvorm kenmerkt bij veel mensen vaak de beginfase van de ziekte. Relapsing 

Remitting MS kan op den duur overgaan in de secundair progressieve vorm van MS, maar dit is niet 

altijd het geval. Het duurt ongeveer twintig jaar voordat RRMS overgaat in de secundair progressieve 

vorm.  

Een aanval bij deze vorm van MS duurt gemiddeld een paar dagen tot 6 weken, waarna de 

herstelperiode begint. Kenmerkend voor RRMS is dat het een duidelijk aanval- en herstelpatroon laat 

zien waarbij de myeline wordt aangevallen en de patiënt klachten ervaart. In deze periode komen er 

nieuwe klachten bij of flakkeren oude klachten op. De herstelfase, waarin de myeline weer 

gedeeltelijk of geheel wordt opgebouwd, kan maanden duren, maar hier merkt de patiënt niets of 

nauwelijks wat van. Deze herstelfase heet ook wel een remissie. 

Een bepaalde mate van mobiliteit blijft intact zolang Relapsing Remitting MS de overhand houdt. 

Zodra deze vorm overgaat in de progressieve vorm, kan dit verslechteren.   

De behandeling voor RRMS is hoofdzakelijk gericht op het remmen van de ziekte, omdat deze een 

direct effect heeft op de aanvalsperioden. Wanneer de medicatie goed aanslaat, zal dit ervoor zorgen 

dat de ziekte zich minder snel zal ontwikkelen tot de progressieve vorm. Het is daarom ook erg 

belangrijk dat tijdig wordt begonnen met de medicatie.  
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Wanneer er lange tijd geen relapse is geweest en de afwijkingen op de MRI stabiel blijven, kan dit 

betekenen dat je van Benigne MS kunt spreken. Het is overigens nooit zeker of dit ook zo zal blijven.  

4.4 Secundair Progressieve MS 
Secundair Progressieve MS komt vaak voort uit Relapsing Remitting MS. Daarom doet deze vorm zich 

ook later in het ziekteproces voor. Secundair Progressieve MS komt voor bij 40% van alle MS-

patiënten. Het verschil met Relapsing Remitting MS is dat de herstelperiodes die volgen na de 

relapses minder of helemaal niet meer plaatsvinden. Ook wordt de myelineschede niet meer 

(volledig) hersteld, met een langzame achteruitgang als gevolg.  

4.5 Primair Progressieve MS 
Primair Progressieve MS is een vorm van MS waarbij er geen aanval- en herstelmomenten zijn. Vanaf 

het begin van de ziekte treedt er achteruitgang op. Aan het begin zijn de verschijnselen voornamelijk 

loopstoornissen, krachtsverlies en spasticiteit. Ongeveer 10% van alle MS-patiënten lijdt aan deze 

vorm en patiënten waarbij MS op latere leeftijd (50+) wordt gediagnostiseerd, hebben meer kans op 

Primair Progressieve vorm. Ook mannen hebben een iets grotere kans op deze vorm, maar de reden 

hiervoor is onbekend.  

4.6 Progressieve Relapsing MS 
Progressieve Relapsing MS is een combinatie van Relapsing Remitting MS en Progressieve Relapsing 

MS. Het wordt gekenmerkt door aanval- en herstelperioden, met geleidelijke achteruitgang. 

Ongeveer 5% van alle MS-patiënten lijdt aan deze vorm.  

 

Fig 5 - Schade bij diverse vormen van MS 
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5. Oorzaak van MS 
De oorzaak van Multiple Sclerose is tot op heden onbekend. Er zijn op het moment vele 

wetenschappelijke studies aan de gang om de oorzaak te achterhalen en eventueel een medicijn te 

vinden dat de ziekte kan verhelpen.   Wel is er een aantal factoren bekend die mogelijk een rol spelen 

bij het ontstaan van MS.  

5.1 Geografie 
Zo blijkt dat MS veelal voorkomt in (koude) gebieden die ver van de evenaar afliggen, zoals Europa, 

Noord-Amerika en Australië. In subtropische gebieden komt MS veel minder voor. Dit kan liggen aan 

bepaalde factoren die zijn gebonden zijn aan een land, bijvoorbeeld voeding, hygiënische 

omstandigheden of andere gewoontes.  

 

 
 

Fig 6 - Voorkomen van MS in de wereld 

5.2 Virusinfectie 
Ook zijn er aanwijzingen dat MS het gevolg kan zijn van een virusinfectie. Er zijn virussen die niet in 

een subtropisch, maar wel in een gematigd klimaat voorkomen. Dit kan ook verklaren waarom MS in 

sommige gebieden vaker voorkomt dan in andere. Het zou betekenen dat de kans op MS wordt 

verkleind wanneer je naar een subtropisch land emigreert. Het blijkt dat wanneer je voor je vijftiende 

verhuist naar een subtropisch land, de kans op MS even groot is als je medebewoners in dat land. 

Andersom is dit echter niet het geval. Wanneer iemand uit een subtropisch land voor zijn vijftiende 

emigreert naar een land met gematigd klimaat, blijft hij dezelfde kans op MS houden als zijn oude 

landgenoten. Hieruit valt af te leiden, dat er voor je vijftiende jaar iets gebeurt waardoor iemand 

meer of minder kans loopt om MS te krijgen. Dit betekent ook dat pas jaren na een eventuele 

besmetting de symptomen zichtbaar worden, omdat bij veel mensen pas MS wordt geconstateerd na 

het vijftiende levensjaar. Andere ziektes die op MS lijken en waarbij ook pas later klachten worden 

ervaren, worden ook veroorzaakt door een virus. Daarom is het erg waarschijnlijk dat dit bij MS ook 

het geval is.  

Bron: Multiple Sclerose, Information für Betroffene; Günther 

Krämer and Roland Besser; Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
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5.3 Erfelijkheid 
Ook is Multiple Sclerose genetisch bepaald. Het gaat hierbij niet om één enkel abnormaal gen, maar 

om een veelheid van genetische defecten. Ongeveer één op de vijf personen met MS heeft iemand in 

de familie die ook MS heeft. Dit is een veel hoger getal dan verwacht zou worden wanneer het toeval 

zou zijn, aangezien één op de vijfhonderd mensen lijdt aan MS. Er bestaat dus een grotere kans op 

MS wanneer je het in je familie hebt, maar deze kans is alsnog zeer gering. Wetenschappers denken 

dat mensen met MS niet ongezonde genen hebben, maar dat zij variaties, polymorfismen, hebben. 

Dit zijn volkomen gezonde genen, maar ze passen door toeval slecht bij elkaar waardoor de werking 

van cellen (met name in het afweersysteem) een subtiele verandering ondergaat. Hierdoor is het 

mogelijk dat er een grotere gevoeligheid bestaat om Multiple Sclerose te krijgen. 

5.4 Vitamine D & Epstein-Barr virus 
Omgevingsfactoren en genen beïnvloeden elkaar. Er wordt aangenomen dat iemand die in zijn 

jeugdjaren niet voldoende blootgesteld is aan licht, een verhoogde kans heeft op MS. Dit heeft te 

maken met een tekort aan vitamine D, dat normaal wordt aangemaakt wanneer de huid wordt 

blootgesteld aan zonlicht. Vitamine D heeft een remmend effect op het afweersysteem. De 

genetische invloed die hieruit voortkomt zijn variaties in de receptoren van vitamine D of in andere 

eiwitten wanneer vitamine D bindt aan deze receptor. Hierdoor kan het immuunsysteem in bepaalde 

mate worden veranderd. 

Er komen steeds meer aanwijzingen dat een laag vitamine D gehalte een oorzaak is van MS. Bij de 

geteste patiënten werd een laag gehalte aan vitamine D gevonden en een hoog aantal antistoffen 

tegen het Epstein-Barr (EBV) virus voordat ze MS kregen. Het Epstein-Barr virus is de veroorzaker van 

de ziekte van Pfeiffer. Veel kinderen worden in hun jeugd geïnfecteerd met dit virus, maar 

ondervinden hiervan geen klachten. Wanneer iemand echter in zijn jeugd wordt geïnfecteerd met 

het Epstein-Barr virus, kan hij de ziekte van Pfeiffer krijgen. Iedereen heeft wel antistoffen in zijn 

bloed tegen dit virus, maar dit gehalte is na de ziekte van Pfeiffer veel hoger. Dit betekent dus dat de 

geteste patiënten allemaal de ziekte van Pfeiffer hebben gehad en voordat bij hen MS is 

geconstateerd.  

 

In de groep met MS-patiënten was het gehalte vitamine D in het bloed 48 nanomol/liter en het 

aantal antistoffen tegen EBV 186 internationale eenheden per milliliter. In de groep met mensen 

zonder MS was het gehalte vitamine D in het bloed 82 nanomol/liter en het aantal antistoffen 64 

internationale eenheden per milliliter. Dat betekent dat het gehalte vitamine D in het bloed van de 

MS-patiënten twee keer zo laag was als bij de mensen die niet aan MS lijden. Ook is het aantal 

antistoffen tegen EBV drie keer zo hoog bij MS-patiënten. Bij sommige geteste patiënten was ook 

bloed beschikbaar na de diagnose MS. Hierbij bleek het gehalte vitamine D nog verder gezakt te zijn. 

Een laag vitamine D gehalte en veel antistoffen tegen EBV zijn dus duidelijke aanwijzingen voor een 

eventuele oorzaak van MS.  

5.5 Humane-Leukocyt-Antigenen (HLA) 
Ook bestaat er een verband tussen MS en humane leukocyt-antigenen (HLA). Dit zijn eiwitten op het 

celmembraan en deze zijn essentieel voor het goed functioneren van het immuunsysteem, omdat ze 

bepalen of een cel gezond of ongezond is en of die dan moet worden vernietigd. De zes belangrijkste 

antigenen zijn: HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQA1 en -DQB1. Deze eiwitten, worden net als alle andere 
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eiwitten gecodeerd door een bepaald gen. Opvallend is dat al deze genen dicht bij elkaar liggen op 

chromosoom nummer 6. Er zijn heel veel verschillende variaties voor elk van deze antigenen. Echter 

blijkt dat bepaalde vormen van deze antigenen vaker voorkomen bij mensen met MS dan bij andere 

mensen. De invloed van deze HLA-genen is nog onbekend, maar hier wordt op het moment veel 

onderzoek naar gedaan.  

5.6 B-cellen 
Tenslotte hebben Amerikaanse onderzoekers recent ontdekt dat B-cellen van MS-patiënten mogelijk 

een stof uitscheiden die de myeline in het zenuwstelsel aanvalt. Zij hebben B-cellen genomen van 7 

MS-patiënten en van 4 gezonde vrijwilligers. Deze B-cellen hebben zij op kweek gezet en de stoffen 

die hierdoor geproduceerd werden samengevoegd met myeline-producerende cellen. Dit door het B-

cellen geproduceerde mengsel van MS-patiënten blijkt giftig te zijn voor de myeline-producerende 

cellen. Dat van de groep vrijwilligers blijkt veel minder schadelijk te zijn. De schadelijke stof die de 

myeline-producerende cellen aanvallen is nog nooit eerder geïdentificeerd. Het verwijderen van deze 

B-cellen lijkt een veelbelovende behandeling voor MS. Door te behandelen met een anti-cel B-

antistof (rituximab) kunnen de klinische achteruitgang en de ontwikkeling van laesies verminderd 

worden. 



 
MULTIPLE SCLEROSE (MS) BIJ JONGEREN – Charlotte Hoffman – Februari 2013 

 

19 Symptomen van MS 

 

6. Symptomen van MS 
Er zijn veel symptomen die direct of indirect worden veroorzaakt door MS. Echter ervaart de patiënt 

lang niet alle symptomen die hieronder beschreven staan. De symptomen hangen af van de 

beloopsvorm en er kunnen meer of andere symptomen ontstaan tijdens een periode met een 

relapse. Ook hangen de symptomen af van de plaats waar de ontsteking in de hersenen of in het 

ruggenmerg ontstaat.  

6.1 Oogklachten 
De oorzaak voor slecht zien bij MS hoeft niet te liggen bij het oog. Vaak is de oogzenuw ontstoken 

waardoor de prikkels die het oog ontvangt, niet goed kunnen worden doorgegeven aan de hersenen. 

Hierdoor kun je klachten krijgen. Wanneer de oogzenuw ontstoken is, wordt dit ook wel neuritis 

optica genoemd. Meestal komt deze ontsteking voor aan het begin van het ziektebeloop, maar ook 

later kan het voorkomen. De mate van de ernst van de klachten hangt af van de ernst van de 

beschadigding aan de oogzenuw. 

 
Fig 7 - Overzicht oog 

 

Klachten die het meest voorkomen zijn snel slechter zien (binnen enkele uren of dagen) of een waas 

voor de ogen krijgen. Ook symptomen als wegvallende delen in het gezichtsveld (zwarte vlek) en pijn 

achter of in het oog, die erger wordt bij drukken op het oog of bij het maken van bewegingen met 

het oog, kunnen voorkomen. Soms ervaart de patiënt hoofdpijn of kan hij de kleur rood of diepte 

niet meer goed zien. Vaak nemen de oogklachten toe naarmate de temperatuur stijgt, bijvoorbeeld 

tijdens of na inspanning.  

 

Voor deze klachten bestaan medicijnen die de pijn verlichten, maar waarvan niet is aangetoond dat 

ze een gunstig effect hebben op het vermogen tot goed zien. Wel versnellen ze het herstel. De 

medicijnen zijn corticosteroïden, die de ontsteking remmen. Meestal wordt methylprednisolon 

gegeven via een infuus of wordt een injectie met corticosteroïden achter de oogbol gegeven. 

Meestal zijn de klachten na twee tot drie weken gedeeltelijk verdwenen en is het zicht na zes tot acht 

weken weer hersteld. Het herstel gaat dan nog drie tot zes maanden, of zelfs langer, door. 

Een andere oogklacht die voorkomt bij Multiple Sclerose is dubbelzien. Dit komt doordat het gebied 

in de hersenen dat ervoor zorgt dat beide ogen hetzelfde zien, is beschadigd. Het dubbelzien kan 

voorkomen worden wanneer er een bepaalde kant op wordt gekeken of wanneer er gewoon recht 

vooruit wordt gekeken. Dit kan erg vervelend zijn. Door het dubbelzien kan ook misselijkheid 

ontstaan.   Wat helpt is om één oog af te plakken of een bril te dragen waarvan één glas mat is. De 

klacht gaat meestal helemaal of gedeeltelijk weg binnen een aantal dagen of weken.  
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6.2 Vermoeidheidsklachten 
Veel mensen met MS hebben last van vermoeidheid en concentratiestoornissen. De vermoeidheid bij 

MS is anders dan gewone vermoeidheid. MS-vermoeidheid treedt sneller op, gaat minder snel over 

en is heviger. Ook kan het verergeren door warmte of warm en vochtig weer. Herstel van deze klacht 

kan een paar uur tot een dag duren. De mate van vermoeidheid is erg wisselend. Periodes van 

vermoeidheid wisselen zich af met periodes met veel energie. Dit maakt het ook lastig om in te 

schatten wat je wel en niet kunt.  

Aan de vermoeidheid kan niet heel veel worden gedaan, behalve het aanpassen van levensstijl. Zo 

kan het handig zijn om een hulp in huis te nemen of om aanpassingen te doen in het huishouden. 

Ook beweging, gezonde voeding en buitenlucht is erg belangrijk! Een gezonde levensstijl is dus 

belangrijk voor mensen met Multiple Sclerose.   

Er zijn medicijnen die de vermoeidheid kunnen onderdrukken. Een voorbeeld is amantadine, dat 

vaak wordt gebruikt bij Parkinson. Echter werkt dit niet bij iedereen en kan het effect van dit 

medicijn na een paar maanden minder zijn. Er wordt tegenwoordig ook onderzoek gedaan naar de 

werking van het medicijn Modafinil dat wordt gebruikt bij slaapzucht en ook 4-aminopyridine wordt 

nog volop onderzocht. 

De oorzaak van de vermoeidheidsklachten is nog niet bekend. Wat men wel weet is dat er bij het 

uitzenden van een signaal door de hersenen voor een bepaalde actie, een zekere hoeveelheid 

energie vrijkomt die zich voortplant via de zenuwen. Aangezien de zenuwen bij MS-patiënten 

meestal beschadigd zijn, kost dit hen extra veel energie. 

6.3 Sensibiliteitsklachten 
Veel mensen met MS hebben last van pijn, prikkelingen of verdoving. Het gaat hierbij om pijnlijke 

prikkelingen in armen of benen, pijn in de onderrug en pijnlijke krampen in de benen door 

spierstijfheid (spasticiteit). De gevoelsvermindering is een gevolg van een litteken in het ruggenmerg.  

 

Fig 8 - Pijnklachten in onderrug 

De pijn in de armen of benen is een voortdurend aanwezige pijn. Het voelt branderig, kloppend of 

prikkelend en de pijn neemt toe bij warmte of ’s nachts. Medicijnen als carbamazepine, amitriptyline 

(wordt vaak gebruikt bij depressies, maar heeft ook een goed effect op pijn), gabapentine en 

pregabaline (oorspronkelijk medicijnen voor epilepsie) kunnen een uitkomst bieden. Ook een lauw 

bad nemen, steunkousen of warme compressen kunnen de pijn verlichten. 
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De pijn in de onderrug wordt veroorzaakt doordat de rugspieren door MS zwakker worden. Hiervan 

is een verkeerde houding het gevolg en ontstaat er spierpijn die kan uitstralen naar heup en been. 

Pijnstillers en intensieve fysiotherapie zijn oplossingen voor deze klacht. Soms zijn zwaardere 

pijnstillers noodzakelijk. 

Spasticiteit is vaak de meest pijnlijke klacht. Hierover vertel ik meer onder het kopje Spierklachten.  

Er zijn veel medicijnen die bij pijn werken. Voorbeelden zijn ibuprofen, diclofenac of paracetamol. Dit 

zijn pijnstillers die niet van opium zijn afgeleid. Van opium afgeleide medicijnen werken in op het 

centraal zenuwstelsel en zijn dan veel sterker. Deze pijnstillers worden vaak pas voorgeschreven 

wanneer de zwakkere pijnstillers niet werken, omdat het gebruik van deze middelen kans heeft op 

lichamelijke afhankelijkheid. Dit betekent dat er onthoudingsverschijnselen kunnen ontstaan 

wanneer dit medicijn niet meer wordt ingenomen.  

Naast medicijnen kan elektrische zenuwstimulatie de pijn verminderen. TENS (Transcutana 

Elektrische Zenuw Stimulatie) is de meest voorkomende elektrische zenuwstimulatie. TENS is een 

klein kastje dat aan de kleding wordt vastgemaakt en die kleine stroompjes stuurt naar de elektroden 

die op de pijnlijke plek zijn geplakt. Dit kan helpen om de pijn te verminderen, maar bij MS heeft het 

in het algemeen niet heel veel effect.  

Ten slotte kunnen fysiotherapie, mensendieck of oefentherapie ook helpen om de pijn te 

verminderen. Door de lichaamshouding te veranderen worden bepaalde pijnlijke spieren minder 

belast en zorgt dit voor pijnvermindering. Acupunctuur en hypnose kunnen helpen in bepaalde 

gevallen; vooral wanneer angst of spanning een rol speelt.  

6.4 Spierzwakte en spierstijfheid 
Spierklachten komen vaak voor bij MS. Meestal houdt dit in dat de patiënt spierzwakte in de armen 

of benen krijgt. Het begint vaak met een zwaar gevoel in het been aan het eind van de dag of het 

been kan gaan slepen tijdens het lopen. Wanneer spierzwakte optreedt in de handen, kan het 

handschrift moeilijker te lezen zijn.  

Het enige wat gedaan kan worden is rust nemen of uiteindelijk kan een stok hulp bieden. Wanneer 

spierzwakte na een week rust nog steeds niet is verdwenen, kan de arts corticosteroïden 

voorschrijven. De spierzwakte kan blijvend hetzelfde zijn, maar de toestand kan ook verslechteren. In 

het ergste geval raakt de patiënt zelfs verlamd.  

 

Fig 9 – Ontspanningstherapie bij spasmen 

Spierstijfheid, ook wel spasmen genoemd, komt vaak pas voor in een laat stadium van de ziekte. 

Sommige spieren kunnen niet goed meer ontspannen, waardoor verschillende spieren (bijvoorbeeld 
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de triceps én biceps) tegelijk samen gaan trekken. Vaak komt het voor in de benen, waardoor de 

patiënt moeilijker kan lopen. Een gevolg van spierstijfheid is vaak pijn, vooral als de spieren continu 

gespannen zijn. Er kunnen ongecontroleerde bewegingen worden gemaakt, die worden veroorzaakt 

doordat MS bepaalde reflexen heeft gestoord.  

Spasmen kunnen onder controle worden gehouden door veel en langzaam te bewegen (onder leiding 

van een fysiotherapeut). Ook vaak naar het toilet gaan om een volle blaas en obstipatie te 

voorkomen is belangrijk. Een volle blaas en obstipatie verergeren namelijk vaak de spasticiteit. 

Bepaalde hulpmiddelen, zoals een stok, kunnen een uitkomst bieden en de dokter kan medicijnen als 

Baclofen, tizanidine of dantroleen voorschrijven. Echter hebben deze medicijnen wel bijwerkingen. 

Zo kan er bij een (te) hoge dosering spierzwakheid worden ervaren. Baclofen kan uiteindelijk ook 

worden toegediend met behulp van een pompje onder de huid in de onderbuik, dat met een 

slangetje wordt vervoerd naar het ruggenmerg. 

Ten slotte hebben sommige mensen baat bij het gebruik van marihuana om de spieren te laten 

ontspannen. Echter is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat dit ook daadwerkelijk helpt bij MS.  

6.5 Coördinatiestoornissen 
Coördinatiestoornissen worden veroorzaakt doordat bepaalde gebiedjes in de kleine hersenen, die 

alle spieren op elkaar afstemmen, zijn aangetast. Het gevolg hiervan is dat bewegingen schokkeriger 

worden of niet meer goed te sturen zijn. Zo kan het zijn dat een muziekinstrument niet meer 

bespeeld kan worden, knoopjes van een bloes moeilijker dicht te maken zijn en tegenovergestelde 

bewegingen (een schroef ergens indraaien) moeilijker gaan. Ook kan de patiënt bij het lopen gaan 

schommelen of gaan wiegen bij stilstaan en ziet het eruit alsof hij dronken is. Dit wordt vaak 

aangeduid als duizeligheid, maar vaak wordt dit door de patiënt ervaren als een licht gevoel in het 

hoofd.     

Spreken kan ook moeilijker worden als bijvoorbeeld de tong en stembanden niet meer goed kunnen 

samenwerken. De patiënt kan dan hakkelig gaan praten, heel langzaam of met een dubbele tong.  

Ook kan de patiënt onwillekeurige oogbewegingen gaan maken (nystagmus). Wanneer de patiënt 

dan opzij kijkt, gaat het oog met kleine horizontale schokjes mee. Hierdoor is het af en toe moeilijk 

om te lezen of televisie te kijken.  

Wat helpt is om geen alcohol te drinken, omdat dit een slecht effect heeft op de kleine hersenen, die 

al deze bewegingen coördineren. Verder is een hulpmiddel voor het lopen handig en kunnen 

spraakstoornissen worden verholpen door een logopedist. Fysiotherapie, oefentherapie en 

Mensendieck kunnen helpen bij het omgaan met coördinatiestoornissen en uiteindelijk kan de 

dokter ook hier medicijnen voor geven. Dit zijn dan vooral medicijnen die helpen tegen het beven, 

zoals propanolol of clonidine.  

6.6 Blaasklachten 
Blaasklachten komen veel voor bij mensen met MS. Ongeveer 75% van alle MS-patiënten heeft te 

maken met blaasklachten en meestal komt het pas voor in een later stadium van de ziekte. Mensen 

die door MS verlamd zijn aan het onderlichaam hebben er vaker mee te maken dan mensen bij wie 

dit niet het geval is. De reden waarom het zo vaak voorkomt bij mensen met MS, is omdat de blaas 

door drie gebieden in de hersenen wordt bestuurd. Het ene gebied ligt in de voorste 
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hersenkwabben, de ander ter hoogte van de overgang van het ruggenmerg naar de hersenen en de 

derde in het laagste ruggenmerggedeelte. Deze drie gebieden zijn met elkaar verbonden met behulp 

van lange zenuwbanen die erg kwetsbaar zijn en vaak worden aangetast door ontstekingen. 

De meest voorkomende klacht is de aandrang tot plassen. Dit komt doordat de blaas tijdens het 

plassen niet helemaal wordt geleegd, omdat de samenwerking tussen de sluitspier en de buik- en 

blaasspieren niet goed verloopt. Normaal ontspant de sluitspier zich en trekt de blaasspier 

tegelijkertijd samen. Het gevolg van een continu laagje urine in de blaas, is een verhoogde kans op 

blaasontsteking. Ook kan incontinentie ontstaan doordat de sluitspieren niet goed meer werken.  

Er kunnen verschillende medicijnen worden gegeven voor blaasproblemen. Enkele voorbeelden zijn 

Trimethoprim, nitrofurantoïne, oxybutinine en Detrusitol. Daarnaast kunnen bekkenbodem 

spieroefeningen handig zijn bij het versterken van de spieren om incontinentie tegen te gaan. Ook 

kunnen blaasoefeningen een uitkomst bieden, zodat de patiënt langer zijn plas kan ophouden.  

6.7 Darmklachten 
Darmklachten komen niet zoveel voor als blaasproblemen, maar komen toch regelmatig voor bij 

mensen met MS. Wanneer dit het geval is, is er vaak sprake van obstipatie: een vertraagde of 

moeizame stoelgang. Vaak is de darmwerking verstoord door meerdere factoren, zoals aantasting 

van het sympathisch stelsel, bijwerkingen van medicijnen of onvoldoende beweging.  Er zijn zeer 

beperkte mogelijkheden om darmklachten te behandelen. Bij verstopping wordt vaak lactulose 

voorgeschreven en ook psylliumzaad of bisacodyl worden nogal eens gegeven.  

 

Fig 10 - Obstipatie en pijnklachten 

6.8 Luchtwegklachten 
Longontsteking kan een complicatie zijn van MS. Multiple Sclerose is in dit geval niet de directe 

aanleiding. Vaak is lang in bed liggen of in de rolstoel zitten een oorzaak van longontsteking. Er blijft 

dan slijm achter in de longen, omdat dit niet goed kan worden opgehoest. In dit slijm gaan bacteriën 

groeien die uiteindelijk de longontsteking veroorzaken.  Een longontsteking kan worden verholpen 

met behulp van antibiotica. Dit wordt vaak toegediend in het ziekenhuis.  

6.9 Doorliggen 
Doorliggen ontstaat door lang liggen of zitten in een rolstoel. Op plekken waar de huid de meeste 

druk ervaart, vermindert de bloedsomloop. De huid krijgt te weinig zuurstof, sterft af en er ontstaat 

een open wond. Een open wond is erg moeilijk te genezen en doet veel pijn. Patiënten met 

gevoelsstoornissen hebben een verhoogde kans op doorliggen, omdat zij het niet voelen aankomen.  

Doorliggen kan voorkomen worden door regelmatig anders te gaan liggen en wrijving te voorkomen 

op de huid.  
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6.10 Seksualiteit  
Zowel mannen als vrouwen met MS kunnen problemen hebben bij de seks. De meest voorkomende 

problemen bij mannen zijn erectie- en ejaculatieproblemen. Deze problemen komen meestal voort 

uit de beschadigingen in het ruggenmerg, de grote hersenen en/of de hersenstam als gevolg van MS. 

Wanneer deze beschadigingen weer deels zijn hersteld, zullen de klachten ook afnemen. Dit kan 

worden bevorderd met behulp van een methylprednisolon kuur. Om de klachten verder te 

onderdrukken kunnen mannen gebruik maken van Viagra, Alprostadil of Papverine.  

De vrouwen hebben meestal last van onverwachts urineverlies, geen orgasme kunnen krijgen, 

problemen met spasmen en verminderd gevoel. Ook dit komt allemaal voort uit de beschadigingen 

die MS heeft toegebracht aan het centrale zenuwstelsel. Praten met een seksuoloog biedt ook voor 

veel MS-patiënten een uitkomst.  

Naast problemen met de seksualiteit is kinderen krijgen als MS-patiënte ook niet zo eenvoudig als bij 

andere mensen. Echter hoeft MS het krijgen van kinderen niet in de weg te staan.  Het is wel van 

belang dat de MS stabiel is voordat er wordt begonnen aan de zwangerschap. Tijdens de 

zwangerschap zal de vrouw veel minder last hebben van relapses, maar daarna juist des te meer. 

Daarom is hulp na de zwangerschap erg belangrijk. Wanneer er toch een relapse optreedt tijdens de 

zwangerschap mogen medicijnen op de relapse te verkorten niet worden gebruikt, omdat dit 

gevaarlijk is voor het kind.  

6.11 Geheugenstoornissen 
Geheugenstoornissen die het meest voorkomen bij MS, zijn verminderde intelligentie, achteruitgang 

van het geheugen en concentratiestoornissen. 

Van verminderde intelligentie is echter bijna nooit sprake, tenzij de patiënt lijdt aan een progressieve 

vorm van MS. Het denken lijkt af en toe wat trager te verlopen, maar meestal ervaart de patiënt dit 

zelf niet zo.  

 

Soms treedt achteruitgang van het geheugen op. Dit houdt in dat dingen niet goed worden 

onthouden, de patiënt minder goed kan plannen, minder goed het overzicht kan behouden en traag 

is in het verwerken van informatie. Dingen die een tijd terug zijn gebeurd, kan de patiënt zich vaak 

nog wel herinneren, maar met het opslaan en onthouden van nieuwe dingen kan hij moeite hebben. 

Dit kan ook te maken hebben met zenuwcellen die zijn aangetast en te maken hebben met het 

geheugen.  

 

De concentratie kan ook achteruit gaan. Dit staat dan weer in verbinding met het minder goed 

onthouden van dingen. Wanneer iemand zich niet goed kan concentreren, zal hij bepaalde dingen 

ook niet goed opslaan en onthouden. Daarnaast is de concentratie afhankelijk van de stemming. 

Wanneer iemand somber is, kan het zijn dat diegene zich ook moeilijker kan concentreren. Motivatie 

kan ook een rol spelen bij de concentratie. Wanneer de patiënt ergens echt in is geïnteresseerd, zal 

hij zich beter inzetten. Mensen met MS die belangstelling en betrokkenheid behouden, hebben in het 

algemeen minder problemen met hun geheugen.  

Geheugentrainingen kunnen een uitkomst bieden bij geheugenstoornissen. Ook antidepressiva 

kunnen verlichting geven.  
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6.12 Aanvallen 
Soms komen klachten van MS in aanvallen voor. De meest voorkomende aanval is aangezichtspijn. 

Voor de rest kunnen mensen met MS onder andere last hebben van aanvallen met dubbelzien, 

spraakstoornissen, pijn, jeuk, tintelingen, vallen, dwanglachen, dwanghuilen en spierkrampen.  

 

Fig 11 - Aangezichtspijn 

Een andere term voor aangezichtspijn is trigeminusneuralgie. Hierbij zijn twee zenuwen betrokken 

die elk een kant van het gevoel van het gezicht verzorgen. Een aanval duurt hooguit een paar 

minuten en wordt ervaren als een soort elektrische, hevige pijn in één helft of in het hele gezicht. 

Deze aanvallen kunnen soms wel meerdere malen per dag plaatsvinden. Een aanval kan uitgelokt 

worden door kou, tandenpoetsen, scheren of kauwen. De arts kan carbamazepine voorschrijven. Dit 

heet bijwerkingen als duizeligheid en sufheid. Ook kan de arts fenytoïne of Baclofen voorschrijven.  

6.13 Duizeligheid 
Mensen met MS kunnen duizeligheid ervaren. Dit is niet het lichte gevoel in het hoofd zoals wordt 

beschreven bij het kopje ‘Coördinatiestoornissen’. De duizeligheid kan enkele dagen aanhouden of 

het kan voorkomen in korte aanvallen. De patiënt heeft het gevoel alsof de wereld ronddraait, 

waarbij ook het evenwicht verstoord wordt en hij kan vallen.  

Het beste is om bij duizeligheid rust te houden. Ook kan de dokter het medicijn Cinnarizine 

voorschrijven, wat ook misselijkheid onderdrukt. De duizeligheid treedt vaak op in de periode waarin 

MS erger wordt. Na deze periode neemt de duizeligheid vaak weer af.  

6.14 Stress en depressie 
Het is niet duidelijk of stress en depressie een direct gevolg zijn van MS (door beschadigingen in de 

hersenen) of dat het komt door de problemen die MS met zich meebrengt. Kenmerken van een 

depressie zijn lange tijd ongewoon somber zijn en nergens zin of interesse in hebben. Dit kan zelfs 

oplopen tot het krijgen van suïcidale neigingen. Wanneer dit het geval is, moet er hulp worden 

gezocht. Ook kan de arts fluoxetine of paroxetine voorschrijven. De werking wordt echter pas 

zichtbaar na een paar weken en het kan bijwerkingen hebben. 

 

Stress komt door de enorme impact die MS heeft op het dagelijks leven. Voorbeelden van dingen die 

zich kunnen voordoen zijn opwinding, onzekerheid, irritatie, hoofdpijn, rugpijn, hartkloppingen, 

zweten, angst, hoge bloeddruk, veel roken en verwardheid. Stress voor mensen met MS is echter wel 

risicovol, omdat mensen met MS die in aanraking komen met een stressvolle situatie, eerder kans 

hebben op een terugval. Vooral langdurige stress kan een aanleiding zijn voor het oplaaien van 

ontstekingen. Het behandelen van stress kan direct gericht zijn op het probleem of 

emotieregulerend. Wanneer het direct gericht is op het probleem, wordt geprobeerd het probleem 

te verhelpen dat de stress veroorzaakt. Bij het reguleren van de emotie wordt de emotionele 

spanning gereguleerd die voortkomt uit een stressvolle situatie.  
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7. Stellen van diagnose MS 

De criteria voor het diagnosticeren van MS is dat er disseminatie (uitbreiding) is van neurologische 

symptomen in ruimte en tijd. Dit houdt in dat de patiënt eerst twee keer, op verschillende tijdstippen 

waar minstens 30 dagen tussen moeten zitten, en op verscheidene plaatsen in het centrale 

zenuwstelsel een ontsteking moet hebben gehad. Indien dit klinisch niet kan worden aangetoond, 

kan een MRI-scan meer duidelijkheid geven of wel of niet aan deze criteria is voldaan.  

7.1 Anamnese en lichamelijk onderzoek 
Allereerst is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar het verhaal van de patiënt. Verschillende 

symptomen worden besproken en afgewogen. Niet alleen de symptomen op dat moment worden 

besproken, maar ook de ziektegeschiedenis van de patiënt zal worden teruggehaald om te kijken of 

er eerdere klachten waren en wat deze te maken zouden kunnen hebben met de huidige klachten. 

Afhankelijk van de klachten vormt de neuroloog een beeld en gaat aan de hand daarvan een aantal 

onderzoeken uitvoeren. Het testen van de reflexen, het evenwichtsgevoel, het coördinatievermogen 

en het zicht behoren tot de meest voorkomende methodes om na te gaan of één of meerdere 

symptomen die de patiënt heeft kenmerkend zijn voor MS. Een aantal symptomen waarbij de 

neuroloog kan denken aan MS, zijn onder andere dubbel zien, wazig zien, gevoelsklachten en 

krachtsverlies (voor andere symptomen zie Symptomen). Tijdens het onderzoek zal de neuroloog 

proberen uit te vinden of hij verschijnselen kan vinden die bij de, door de patiënt aangegeven, 

symptomen passen. Ook zal de neuroloog zoeken naar afwijkingen waar de patiënt mogelijk nog 

niets of weinig van heeft gemerkt.  

7.2 MRI 
Dankzij de komst van het zogeheten Magnetic Resonance Imaging (MRI) kan de diagnose MS al veel 

sneller worden gesteld. Voor de intrede van de MRI-scan kon de diagnose enkel worden gesteld aan 

de hand van bepaalde klachten of afwijkingen. Tegenwoordig zijn de laesies in de witte stof duidelijk 

te zien en te meten, waardoor de diagnose sneller kan worden gesteld.  

 

Fig 12 - MRI scan 

Een MRI-apparaat kan worden beschreven als een soort buis of tunnel waar je wordt ingeschoven. 

Met behulp van radiogolven en magnetische velden maakt het zeer gedetailleerde opnamen van de 

hersenen en het ruggenmerg. Door het magneetveld kunnen mensen met pacemakers of andere 
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elektronische implantaten niet door de MRI-scan gaan. Door de werking van het magneetveld 

kunnen deze implantaten ontregeld raken. 

 

Het onderzoek is verder niet heel belastend. Gedurende 30 tot 45 minuten ligt de patiënt in de MRI-

scan en is er hoogstens een heel hard geluid te horen. Soms wordt er contrastvloeistof, gadolinium 

genaamd, intraveneus toegediend waardoor nieuwe, actieve ontstekingen nog beter zichtbaar 

worden op de scan. 

Deze laesies die kunnen worden gezien op de scan bevinden zich vaak rondom de hersenkamers en 

de ventrikels. Ook kunnen ze zich bevinden in de overgang van de witte naar de grijze stof. Er is geen 

verband tussen het aantal, de grootte en het volume van de laesies en de klinische toestand van 

iemand met MS. Ook bestaat er geen relatie tussen de plaats van het letsel en de klachten die daarbij 

horen. De letsels die worden gezien op de MRI-scan zijn vaak ‘stil’. Dit houdt in dat de ontstekingen 

er wel zitten, maar dat de patiënt daar klinisch niets van merkt. Wel neemt de kans op klinische 

klachten toe naarmate er meer laesies zijn. Per jaar neemt het aantal ontstekingen toe met ongeveer 

3. Vooral bij mensen die geen behandeling ondergaan neemt het aantal laesies snel toe. Uiteindelijk 

zullen de kleine laesies zich samenvoegen tot één en zal er invaliditeit ontstaan.  

Naast de laesies in de witte stof kan ook atrofie (hersenverschrompeling) worden waargenomen. 

Deze hersenatrofie is kenmerkend voor MS en geeft aan dat axonen definitief stuk zijn en dat 

hersenweefsel is verdwenen. Deze atrofie kan zowel aan het begin als in een later beloop van de 

ziekte worden waargenomen.  

De laesies die te zien zijn op de MRI-scan hebben geen betrouwbare voorspellende waarde voor het 

toekomstig beloop van de ziekte. Dit komt omdat de laesies die te zien zijn op de MRI ieder een eigen 

samenstelling en bouw hebben. Sommige duiden op weefselafbraak, terwijl anderen alleen op een 

stoornis van de myeline wijzen. Weer anderen vertonen herstel, maar blijven te zien door een teveel 

aan water. In weinig gevallen, bij ongeveer 5% van de MS-patiënten, is er zelfs geen afwijking te zien 

op de MRI.  

Er zijn drie verschillende types MRI-scans. Alle drie zijn ze gevoelig voor de hogere waterinhoud in 

MS-laesies. De drie verschillende types zijn de T1-gewogen scan, de T2-gewogen scan en de 

protondichtheidsscan. Elk type voorziet in extra informatie voor de arts om te kijken aan welk type 

MS de patiënt lijdt. 

 

De T1-gewogen scan geeft vooral anatomische informatie over de hersenen en in vooral handig voor 

het identificeren van oude laesies. Deze oude laesies verschijnen dan als donkere vlekken.  

 

In figuur 13 T1-gewogen beeld zie je een versterkte versie van de T1-gewogen scan. Deze versterkte 

versie toont laesies die niet zichtbaar zijn op het onversterkte beeld. De lichte plekken zijn actieve 

MS-laesies, die ontstaan doordat op die plekken de contrastvloeistof is opgehoopt. De oude, 

inactieve laesies blijven donker. Voor de T1-gewogen scan wordt vaak van tevoren de 

contrastvloeistof gadolinium bij de patiënt ingespoten. Deze contrastvloeistof doet gebieden waar 

zich recent een infectie heeft voorgedaan oplichten. De T1-gewogen scans duiden dus de actieve 

ziektetoestand aan.  
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Fig 13 - MRI images: T1 gewogen -, T2 gewogen -  en protondichheidsscan 

De T2-gewogen scan toont niet zoveel anatomische details als de T1-gewogen scan, maar toont 

zowel oude als nieuwe laesies en wordt daarom vaak gebruikt bij het diagnosticeren van MS. De T2-

gewogen scans kunnen regelmatig worden herhaald zodat de arts een idee krijgt van hoe de ziekte in 

de tijd verloopt.  

De protondensiteitsscan kan zowel oude als nieuwe laesies identificeren. Hierop zijn de laesies als 

heldere vlekjes te zien. De protondensiteitsscan is vooral nuttig om laesies nabij de met vloeistof 

gevulde ventrikels te identificeren.  

 

De verschillende type scans kunnen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het 

ziekteverloop. Bij primair progressieven MS zijn de laesies meestal klein en kunnen ze niet versterkt 

worden met een contraststof, wat erop wijst dat er weinig laesies actief zijn.  

De plaats van de laesie in het centrale zenuwstelsel bepaalt de omvang van de symptomen. Zo kan 

een laesie in het ruggenmerg tot gevolg hebben dat de ledematen ongevoelig raken of de 

blaasfunctie verstoord wordt. Laesies in de optische zenuw (oogzenuw) veroorzaken neuritis optica.  

7.3 Liquoronderzoek 
Het liquoronderzoek wordt verricht om veranderingen in de samenstelling van cerebrospinaal vocht 

(hersenvocht), die karakteristiek zijn voor MS te onderzoeken. Dit onderzoek wordt bijna altijd 

uitgevoerd, maar wanneer er typische klinische en MRI afwijkingen zijn is het in een aantal gevallen 

niet nodig om een liquoronderzoek uit te voeren om de diagnose MS te kunnen stellen. Wanneer dit 

het geval is, moet de neuroloog heel erg zeker zijn dat het geen andere aandoening is. Omdat de 

diagnose MS niet zomaar iets is, zijn artsen vaak terughoudend met het stellen van de diagnose en 

willen daarom zeker weten dat zij de juiste diagnose hebben gesteld.  Bij kinderen wordt vrijwel altijd 

een liquoronderzoek uitgevoerd, omdat MS bij hen nog moeilijker te diagnosticeren is. 

Het liquoronderzoek bestaat uit een lumbaalpunctie (lp) waarbij met behulp van een holle naald 

tussen de 3e, 4e of 5e lumbale ruggenwervel het waterige kleurloze ruggenmergvocht, of ook wel 

liquor, wordt afgetapt. Dit liquor bevindt zich om het ruggenmerg. 
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Fig 14 - Lumbaalpunctie 

De afwijkingen in het liquor die zouden kunnen passen bij MS kunnen echter ook voorkomen bij 

bepaalde virusinfecties. Met alleen het liquoronderzoek kan dus niet worden geconstateerd dat 

iemand aan MS lijdt. Bij een deel van de mensen die MS hebben zijn zelfs geen afwijkingen te vinden 

in het liquor.  

In het liquor kunnen aanwijzingen worden gevonden dat de klachten van een patiënt wijzen op MS. 

Zo wordt er bij ongeveer de helft van de mensen MS een verhoogd aantal witte bloedlichaampjes 

gevonden in het liquor. Deze verhoogde celreactie wordt pleiocytose genoemd en bestaat uit 

leukocyten en vooral veel lymfocyten. In 30% vindt men zogenaamde plasmacellen: cellen met grote 

kernen die het bewijs kunnen zijn voor de aanwezigheid van MS. Vaak is pleiocytose aantoonbaar in 

de actieve of vroege fase van de ziekte. In een latere fase kan deze celreactie meestal niet meer 

worden teruggevonden in de liquor.  

Echter kunnen de cellen die worden aangetroffen in het liquor ook duiden op een doorgemaakte 

ontsteking door een micro-organisme of een virale of bacteriële meningitis (hersenvliesontsteking). 

Het vinden van leukocyten of lymfocyten kan dus niet met zekerheid wijzen op MS.  

Wel is het tegenwoordig mogelijk om eiwit-elektroforese uit te voeren. Hierbij worden eiwitten 

gesplitst op een elektrische wijze. Bij MS worden bepaalde eiwitten aangetroffen in specifieke delen 

van de eiwit-elektroforeseplaatsen. Deze plaatsen zijn het minst zuur en worden aangeduid als 

oligoclonale banden. Deze banden worden wel aangetroffen in de liquor, maar niet in het bloed van 

een vermoedelijke MS-patiënt. Dit is een sterke aanwijzing voor het feit dat de klachten van de 

patiënt wijzen op MS. Bij ongeveer 5% van de MS-patiënten worden geen oligoclonale banden 

gevonden in de liquor. Oligoclonale eiwitten worden geproduceerd door antistoffen en deze hebben 

weer te maken met het mechanisme waardoor MS ontstaat. 

Ook een verhoogde IgG-index kan wijzen op MS. Door vergelijking van het liquoralbumine en het 

liquor-IgG kan een index worden berekend als maat voor het binnen het centrale zenuwstelsel 

aangemaakt IgG. Dit is bij mensen met MS verhoogd.   
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Fig 15- Oligoclonale banden 

 

7.4 Neurofysiologisch onderzoek 
Ook wordt er vaak neurofysiologisch onderzoek uitgevoerd. Dit is een hulponderzoek dat van belang 

kan zijn bij het bepalen van de geleidingssnelheid van de zenuwbanen in het centrale zenuwstelsel. 

Doordat de myeline is aangetast, is de geleidingssnelheid bij MS-patiënten ook minder. Om deze 

geleidingssnelheid in de oogzenuw te testen wordt er een visual evoked potential (VEP) uitgevoerd. 

Op deze manier kunnen ze erachter komen of er demyelinisatie is optreden. Tijdens een VEP krijgt de 

patiënt een elektrode op het hoofd geplakt en krijgt hij een zwart-wit geblokt bord of lichtflitsen te 

zien. De tijd die het duurt voordat de hersenen hierop reageren wordt gemeten en deze resultaten 

worden dan vergeleken met de reactietijd bij een gezond persoon. 

Echter wordt er sinds de komst van de MRI-scan nauwelijks meer gebruik gemaakt van VEP.  

 

 
Fig 16 - Schematische voorstelling VEP 

 

7.5 Bloedonderzoek 
Bloedonderzoek is niet van heel groot belang bij MS. Het belang neemt toe naar mate de kans groter 

is op een andere diagnose dan MS. Dan wordt het meestal gebruikt om andere ziektes uit te sluiten. 
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8. Criteria voor MS 
Er mag gesproken worden van een sterk vermoeden van MS wanneer er op de MRI-scan minstens 

vier laesies te zien zijn of wanneer er drie aanwezig zijn waarvan er één in het periventriculaire 

gebied (gebied die de ventrikels van de hersenen omsluit) ligt. Aangezien deze criteria wel gevoelig 

zijn (ze vereisen de aanwezigheid van meerdere laesies), zijn ze niet specifiek, omdat ook andere 

aandoeningen dergelijke laesies kunnen veroorzaken.  

Daarom zijn er ook andere criteria opgesteld voor het kunnen diagnosticeren van MS. Zo moeten er 

tenminste drie laesies aanwezig zijn, waarbij aan twee van de volgende criteria moet worden 

voldaan: 

1. De laesie ligt in het periventriculaire gebied. 

2. Het is een laesie van tenminste 6 mm in de diameter.  

3. De laesie ligt in het lagere gedeelte van het cerebellum (de kleine hersenen). Deze is 

gelokaliseerd in het lagere gedeelte van het hoofd, vlakbij de nek. 

8.1 Barkhof MRI – KIDMUS MRI 
Er zijn echter ook andere criteria zoals de Barkhof MRI criteria en de KIDMUS MRI criteria. De Barkhof 

criteria zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen en de KIDMUS criteria zijn de eerste criteria 

opgesteld speciaal voor kinderen. De Barkhof criteria gaan uit van een aantal typische afwijkingen, 

beschreven door Professor Barkhof, die de diagnose MS zeer waarschijnlijk maken. Er worden 

bijvoorbeeld plekjes zichtbaar op de MRI na het inspuiten van de kleurstof gadolinium. Gadolinium 

gaat door de bloed-hersenbarrière en kan zich hechten aan actieve letsels waar de bloed-

hersenbarrière is doorbroken. De plekjes die zichtbaar worden wijzen op lekkage van het gadolinium 

uit het bloed, wat hét kenmerk is van een ontsteking. Ook heeft Professor Barkhof ontdekt dat de 

plaats en het aantal laesies van belang is voor de diagnose. Aangetoond is dat de patiënten die het 

best reageren op Interferon-Β de meeste afwijkingen hebben op de MRI en ook de meeste 

aankleuring met gadolinium vertonen.  Als vuistregel moeten er tenminste 9 letsels zijn. Wanneer 

deze er niet zijn moeten er minstens 1 of 2 letsels zijn aangekleurd. Sinds kort is bekend dat kinderen 

met MS, waarbij de MRI ten tijde van de eerste aanval aan minimaal drie van de vier Barkhof MRI 

criteria voldeed, sneller een aanval na hun tweede aanval krijgen. 

Barkhof criteria:  

Aanwezigheid van 3 van de 4 volgende afwijkingen is vereist: 

 1 gadolinium aankleurende afwijking of negen T2 afwijkingen indien er geen aankleuring is, 

of indien er geen contrast gegeven is. 

 Tenminste 1 infratentoriële (gelegen onder de hersenvliezen van het tentorium cerebelli 

(uitstulping van het harde hersenvlies die de kleine van de grote hersenen scheidt) 

 Tenminste 1 juxtacorticale (gelegen of die in de buurt van de buitenste laag van een orgaan 

of weefsel) 

 Tenminste 3 periventriculaire (gelegen rond de ventrikels) afwijkingen 
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8.2 McDonald 
Een andere belangrijke methode die nog vaak wordt gebruikt zijn de McDonald criteria. Deze criteria 

zijn vooral gericht op het toepassen van de MRI-scan bij het diagnosticeren van MS. De criteria zijn in 

2001 opgesteld door een panel van internationale deskundigen onder leiding van W. Ian McDonald. 

De McDonald criteria zijn in 2010 aangepast (zie tabel in bijlage 2).  

8.3 Callen MS ADEM – Callen diagnostic MS criteria 
Twee andere, recentere criteria zijn de Callen MS-ADEM criteria en de Callen diagnostic MS criteria. 

Onderzoekers van het MS-centrum in het Erasmus MC te Rotterdam* vonden dat de Callen MS-

ADEM criteria de beste combinatie hadden van gevoeligheid (75%) en specificiteit (95%). De KIDMUS 

criteria hadden een hogere specificiteit (100%), maar een veel lagere gevoeligheid (11%) en de 

Barkhof criteria hadden een gevoeligheid van 61% en een specificiteit van 91%. Als laatste had de 

Callen diagnostic MS criteria de meeste gevoeligheid (82%), maar ze waren maar voor 52% specifiek 

voor het onderscheiden van een eerste aanval tussen MS en ADEM. De Callen MS-ADEM criteria 

bleken uiteindelijk de beste criteria om MS van ADEM te kunnen onderscheiden. Deze Callen MS-

ADEM criteria houden in dat aan minstens twee van de volgende eisen moet worden voldaan: 

1. Het ontbreken van een diffuus (verspreid) bilateraal laesiepatroon. 

2. De aanwezigheid van donkere vlekken. 

3. De aanwezigheid van twee of meer periventriculaire laesies.  

 

Fig 17 - Resultaten onderzoek Erasmus MC: Callen – MS – ADEM criteria 

 

*Bron: 

http://www.rebicare.pt/pv_obj_cache/pv_obj_id_52881D3A4AD753DAC51762F72FF3229346790500

/filename/A%20comparison%20of%20MRI%20criteria%20for%20diagnosing%20pediatric%20ADEM

%20and%20MS_tcm252_6027.pdf  

http://www.rebicare.pt/pv_obj_cache/pv_obj_id_52881D3A4AD753DAC51762F72FF3229346790500/filename/A%20comparison%20of%20MRI%20criteria%20for%20diagnosing%20pediatric%20ADEM%20and%20MS_tcm252_6027.pdf
http://www.rebicare.pt/pv_obj_cache/pv_obj_id_52881D3A4AD753DAC51762F72FF3229346790500/filename/A%20comparison%20of%20MRI%20criteria%20for%20diagnosing%20pediatric%20ADEM%20and%20MS_tcm252_6027.pdf
http://www.rebicare.pt/pv_obj_cache/pv_obj_id_52881D3A4AD753DAC51762F72FF3229346790500/filename/A%20comparison%20of%20MRI%20criteria%20for%20diagnosing%20pediatric%20ADEM%20and%20MS_tcm252_6027.pdf
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9. Behandeling van MS 

De behandeling van Multiple Sclerose hangt af van het stadium waarin de patiënt zich bevindt. De 

behandeling berust op het verkorten van een relapse, het afremmen van de ziekte en 

symptoombestrijding. Er is nog geen medicijn gevonden dat de ziekte verhelpt. De behandelingen die 

vooral gericht zijn op onderhoud, dus om op lange termijn klachten te voorkomen, noem je 

immunomodulerende therapie. 

De behandeling van de desbetreffende symptomen wordt beschreven bij Symptomen.  

9.1 Medicijnen om relapse te verkorten 
Tijdens een relapse kan de patiënt vervelende symptomen ervaren. Soms is het moeilijk om vast te 

stellen of de klachten inderdaad komen van de relapse, van een infectie of toch onderdeel zijn van de 

gewone wekelijkse veranderingen in het patroon van de MS-klachten. Je kunt een relapse herkennen 

aan een periode, variërend van 24 uur tot weken, waarin typische nieuwe MS-klachten ontstaan of 

oude klachten weer oplaaien. Op het moment van een relapse is er sprake van een acute ontsteking 

op een plek in het centraal zenuwstelsel.  

Corticosteroïden 

Om deze ontsteking(en) tegen te gaan, worden vaak corticosteroïden als methylprednisolon ingezet. 

Dit medicijn verkort de duur van een relapse. Corticosteroïden worden vaak intraveneus (via het 

infuus) toegediend in het ziekenhuis. Een voordeel hiervan is dat het middel direct in de bloedbaan 

komt en dus een snellere werking heeft. Echter duurt een kuur vaak drie tot vijf dagen, waarbij de 

patiënt 1,5 tot 2 uur per dag aan het infuus ligt. Daarom is het van belang om als patiënt af te wegen 

of deze kuur de moeite waard is of dat de symptomen niet dusdanig erg zijn om daarvoor een paar 

dagen opgenomen te worden en uit de roulatie te zijn. Methylprednisolon heeft een sterke 

ontstekingsremmende werking en kan ook in tabletten worden voorgeschreven. Methylprednisolon 

werkt het best bij mensen met Relapse Remitting MS. Mensen met een progressieve beloopsvorm 

hebben vaak maar kort baat bij dit medicijn. De bijwerkingen van methylprednisolon zijn 

gejaagdheid, slapeloosheid, een vieze smaak in de mond en stemmingswisselingen. Rust en goed 

eten is belangrijk tijdens een methylprednisolon kuur.  

 

Niet bij alle relapses worden corticosteroïden aangeraden. Langdurig gebruik van corticosteroïden is 

niet bevorderlijk voor de gezondheid en dit medicijn kan dus ook niet worden gebruikt als 

onderhoudsbehandeling. Bij langdurig gebruik bestaat er een kans op botontkalking, een hoge 

bloeddruk en suikerziekte.   

Gammaglobuline 

Gammaglobuline wordt ook gebruikt om relapses te verkorten en de ernst van de relapse te 

verminderen. Tevens kan dit medicijn ook worden gebruikt als onderhoudsmedicijn bij relapsing-

remitting MS.  

Normaal gesproken maken je B-cellen gammaglobuline aan. Deze B-cellen maken onderdeel uit van 

je immuunsysteem. Omdat het immuunsysteem bij MS ontregeld is, maakt het te weinig 

gammaglobuline aan en daarom wordt deze stof gezuiverd uit donorbloed en toegediend bij MS-

patiënten om het immuunsysteem te versterken.  



 
MULTIPLE SCLEROSE (MS) BIJ JONGEREN – Charlotte Hoffman – Februari 2013 

 

34 Behandeling van MS 

 

Om de drie tot zes weken vindt een kuur met gammaglobuline plaats. Een behandeling duurt 

ongeveer twee uur en vindt bijna altijd in het ziekenhuis plaats. De hoeveelheid en regelmaat 

waarmee het medicijn wordt toegediend, verschilt per persoon.  

Bijwerkingen van gammaglobuline zijn overgevoeligheidsreacties, griepachtige verschijnselen, 

algehele malaise of huidreacties op de injectieplaats.  

9.2 Medicijnen om MS te remmen 
Zoals in het schema in bijlage 3 te zien is, zijn er zes verschillende therapieën om de progressie van 

MS te remmen te onderscheiden. Bij de eerste drie therapieën is de werkzame stof hetzelfde, 

namelijk interferon-β. De andere drie therapieën hebben als werkzame stoffen glatirameer acetaat, 

natalizumab of fingolimod. Verder wordt hieronder de werkzaamheid van gammaglobulinen, 

methotrexaat en mitoxantrone besproken. 

Interferon- β 

Interferonen is een groep van lichaamseigen eiwitten, die actief wordt bij kanker, infecties en 

stoornissen in het immuunsysteem. Interferon-β is daar een voorbeeld van en remt immuuncellen 

die door de bloed-hersenbarrière zijn heengekomen en de myeline en axonen aanvallen. Interferon-

Β kan in drie verschillende vormen worden gegeven: Avonex, Rebif en Betaferon. Alle drie de vormen 

bevatten dezelfde werkzame stof, namelijk interferon-β, maar worden op een andere manier en in 

verschillende dosis toegediend. Alle vormen van interferon-β worden toegediend met behulp van 

een injectie. 

 

Fig 18 - Merken Interferon β 

Avonex (bevat interferon-β-1a) wordt 1x in de week intramusculair (in de spier) toegediend. Verder 

wordt Rebif (bevat interferon-β-1a) 3x in de week subcutaan (onder de huid) en Betaferon (bevat 

interferon-β-1b) 4x in de week subcutaan toegediend. Het nadeel van het gebruik van interferon-Β is 

dat er griepachtige verschijnselen kunnen ontstaan. Dit komt omdat interferon-Β een remmend 

effect heeft op immuuncellen, waardoor ontstekingen, waarvan griep een voorbeeld is, makkelijker 

op te lopen zijn. De griepachtige verschijnselen die men krijgt bij de griep (rillingen, koorts, spierpijn, 

hoofdpijn) zijn te danken aan interferon-β in het lichaam. Daarom is het ook niet zo gek dat er 

griepachtige verschijnselen ontstaan als er meer interferon-β in het lichaam is. Deze verschijnselen 

ontstaan vaak na enkele uren na de injectie en worden meestal in de loop van de behandeling 

minder. Bij Rebif en Betaferon is er ook nog een kans op huidreactie op de injectieplaats. 

 

Wat er in feite wordt gedaan met het toedienen van dit medicijn is het aanvullen van de voorraad 

interferon-β in het lichaam. Op deze manier ontstaat er een sterker remmend effect op de 

aanvallende immuuncellen. De werking die dit medicijn heeft noem je immunomodulatie.  
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Interferon- β vermindert 1/3 van het aantal relapses, remt de ontwikkeling van invaliditeit, remt het 

aantal laesies in de hersenen en zorgt ervoor dat er een grotere tijd zit tussen de relapses. Het is van 

groot belang dat er op tijd wordt begonnen met de behandeling, want Interferon-β kan er helaas niet 

voor zorgen dat de schade die is aangericht voor de behandeling, hersteld wordt. 

Interferon-β wordt vaak voorgeschreven bij mensen met de vorm relapsing-remitting MS. Betaferon 

wordt ook wel voorgeschreven bij mensen met de secundair progressieve vorm van MS. 

De verklaring waarom mensen toch nog relapses krijgen ondanks het gebruik van interferon-β is dat 

het lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen interferon-β, omdat het lichaam het als 

lichaamsvreemd beschouwt. Mensen die al antistoffen hebben tegen Interferon-β kunnen daarom 

beter overstappen op andere medicijnen.  

Glatirameer acetaat  

Glatirameer acetaat is het tweede belangrijke medicijn dat MS remt. Glatirameer acetaat is een 

kunstmatig eiwit dat qua structuur op myeline lijkt. Ook dit medicijn is een immunomodulerend 

geneesmiddel. Het effect van glatirameer acetaat is dat de immuuncellen zich gaan richten op het 

glatirameer acetaat, omdat dit lijkt op myeline, en hierdoor dus een deel van de aanvallen niet op 

het zenuwstelsel worden gericht. Hierdoor remt het 1/3 van de relapses, zorgt het ervoor dat de 

relapses minder erg zijn en dat de periode tussen twee aanvallen korter is.  Glatirameer acetaat moet 

elke dag subcutaan worden toegediend en is ook wel bekend onder de merknaam Copaxone.  

 

Fig 19 - Copaxone 

Copaxone wordt vaak voorgeschreven bij MS-patiënten met de vorm relapsing-remitting MS. Er zijn 

ook verschillende bijwerkingen die de patiënt kan ervaren na het toedienen van dit medicijn. Dit zijn 

bijwerkingen als blozen, het rood worden van de borst, versnelde hartslag, pijn op de borst, 

misselijkheid, rillingen en een huidreactie op de injectieplaats. Meestal verdwijnen deze klachten 

snel na het toedienen.  

Tysabri 

Tysabri bevat de werkzame stof natalizumab en is een minder voorgeschreven medicijn voor MS. Het 

wordt eenmaal per maand intraveneus toegediend in het ziekenhuis en is vooral bedoeld voor 

patiënten die lijden aan de vorm relapsing-remitting MS, voor patiënten die onvoldoende reageren 

op Interferon-β of Copaxone en voor patiënten die erg snel achteruitgaan. De werking van het 

medicijn berust op de gelijkenis tussen lichaamseigen antilichamen en het natalizumab. Natalizumab 

zorgt ervoor dat de afweercellen niet meer bij de zenuwen kunnen komen, door er zelf aan te 

binden. Op deze manier vermindert Tysabri het optreden van relapses en het aantal nieuwe 

ontstekingen in het zenuwstelsel.  
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Fig 20- Tysabri 

Het medicijn lijkt effectiever dan andere remmende medicijnen die nu worden gegeven. Echter heeft 

ook dit medicijn bijwerkingen. Zo kan de patiënt last krijgen van hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, 

vermoeidheid of duizeligheid.  De belangrijkste en meest gevaarlijke bijwerking is het risico op 

progressieve multifocale leuko-encephalopathie (PML). Dit is een ontsteking in het centrale 

zenuwstelsel met verschijnselen als toenemende cognitieve stoornissen, problemen met de spraak, 

epileptische aanvallen, problemen met de coördinatie, zien en zwakte van ledematen. PML komt 

voor bij 1 op de 1000 patiënten die zijn behandeld met natalizumab. Bij een vermoeden dat de 

patiënt PML heeft, moet het medicijn direct stopgezet worden. Vanwege deze heftige bijwerking zijn 

artsen terughoudend met het voorschrijven van dit medicijn.  

Gilenya 

Gilenya bevat de werkzame stof fingolimod en is pas sinds maart 2012 op de markt. Het medicijn 

dient oraal (via de mond) te worden ingenomen en lijkt qua werking erg op Tysabri. Het brengt 1/3 

van de relapses terug en is bedoeld voor dezelfde patiënten als bij Tysabri.  

De bijwerkingen van Gilenya zijn een verhoogde kans op infecties (bijv. longinfecties) en 

hartritmestoornissen.   

ImmunoglobulineG  

ImmunoglobulineG is een vorm van gammaglobulinen en wordt 1x per maand intraveneus 

toegediend. Het voordeel van dit medicijn is dat het nauwelijks bijwerkingen kent. Gammaglobulinen 

zijn eiwitbestanddelen uit donorbloed en hebben en bestrijden bacteriën en virussen in het lichaam. 

Dit medicijn wordt vaak toegepast bij auto-immuunziektes, maar niet overal werkt het even goed. 

Het middel is in Nederland nog niet goedgekeurd als specifiek medicijn voor MS, maar uit een 

recente publicatie blijkt dat er bewijs is voor het toepassen van dit medicijn bij preventieve 

behandeling van relapsen. Echter is er geen bewijs voor vertraging van de progressie bij de vorm 

secundair progressieve MS. 

Methotrexaat 

Methotrexaat is een aminozuur en gaat de werking van foliumzuur tegen. Het wordt ook wel een 

tweedelijns remmend medicijn genoemd, omdat het pas wordt voorgeschreven wanneer een ander 

medicijn (eerstelijns) niet werkt. In hoge dosering heeft het een remmende werking op 

kankerceldeling en is dus in feite een vorm van chemotherapie. Het wordt daarom in een lage 

dosering voorgeschreven aan patiënten die lijden aan de secundair progressieve vorm van MS. Het 

medicijn wordt redelijk goed verdragen, maar de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, hebben 

teleurstellende resultaten.  

Methotrexaat dient 1x per week te worden ingenomen in tabletvorm en tijdens de behandeling zal 

het bloed vaak worden getest op bloedwaardes. 
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Patiënten kunnen last hebben van darmklachten, braken, misselijkheid, haaruitval, hoofdpijn, 

duizeligheid en een verhoogde vatbaarheid voor infecties en virussen.  

Mitoxantrone 

Mitoxantrone is oorspronkelijk een medicijn tegen kanker (lichte chemotherapie), maar blijkt ook 

een remmend effect te hebben op zenuwbeschadigingen bij EAE (een met MS vergelijkbare ziekte) 

bij muizen. Het wordt gegeven aan MS-patiënten die in korte tijd erg achteruitgaan en niet goed 

reageren op corticosteroïden. Het wordt 1 tot 3 keer per maand intraveneus toegediend en heeft 

bijwerkingen als hartklachten, misselijkheid en kaalheid. Door de kans op hartklachten kan het 

middel maar korte tijd worden gegeven. 

Mitoxantrone kan cellen vernietigen die een rol spelen bij een afwijkende immuunreactie van MS, 

waardoor het ziekteproces wordt vertraagd. 

9.3 Multidisciplinaire behandeling 
Vroeger was er alleen de mogelijkheid om naar de dokter gaan wanneer iemand ziek was. 

Tegenwoordig werkt dat heel anders en zijn er tal van andere mogelijkheden. Natuurlijk blijft de 

behandelend arts op de eerste plaats staan, maar om de klachten te onderdrukken, goed met de 

ziekte te kunnen omgaan en de kwaliteit van leven te bevorderen is er veel meer dan alleen de arts. 

Zo is er behalve de neuroloog, in het geval van MS-patiënten, ook een MS-verpleegkundige. Door de 

vele klachten die MS veroorzaakt, hebben MS-patiënten veelal baat bij een multidisciplinaire 

behandeling. Enkele andere voorbeelden van specialisaties binnen de multidisciplinaire behandeling 

zijn de revalidatiearts, uroloog, oogarts, sexuoloog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, psycholoog, logopedist, revalidatieverpleegkundige en diëtist.  

Een revalidatiearts kan van groot belang zijn voor MS-patiënten. Deze arts helpt namelijk met het 

kijken naar de gevolgen van de ziekte op langere termijn. Hij kijkt naar wat de patiënt niet meer kan 

en probeert daar een oplossing voor te zoeken, zowel fysiek als geestelijk. Zo wordt ervoor gezorgd 

dat de algemene conditie niet achteruit gaat en de patiënt zelf de activiteiten van het dagelijks leven 

kan uitvoeren. Dit laatste kan worden geregeld door een ergotherapeut, die er bijvoorbeeld voor 

zorgt dat er een extra steun in de douche zit, zodat de patiënt nog zelfstandig kan douchen. Een 

logopedist kan helpen bij spraak-, taal-, of slikproblemen. MS kan ook geestelijke invloed hebben, 

doordat de patiënt meer moeite kan krijgen met het begrijpen van de taal, het plannen van 

activiteiten of het oplossen van problemen. Ook somber worden behoort tot de geestelijke gevolgen. 

Hierbij kan de patiënt geholpen worden door bijvoorbeeld een psycholoog. In feite behoren alle 

hierboven genoemde specialisaties tot het revalidatieteam voor MS.  

9.4 Alternatieve behandelwijzen 
Alternatieve behandelwijzen kunnen worden toegepast als aanvulling op een medische behandeling. 

Het wordt niet aangeraden om alleen alternatieve behandelwijzen te ondergaan, omdat MS (nog) 

niet door de medische wetenschap is te genezen, evenmin door een alternatieve behandeling. Wel 

kunnen alternatieve behandelwijzen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van de 

patiënt. Echter moet er worden opgepast met alternatieve behandelaars, omdat zij nog wel eens de 

neiging hebben om de medische wetenschap af te wijzen of de schuld te leggen bij de patiënt.  

Een aantal voorbeelden van alternatieve behandelwijzen wordt op de volgende pagina besproken.  
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Acupunctuur 

Acupunctuur kan helpen bij pijnbestrijding en is een eeuwenoude behandelwijze die zijn oorsprong 

vindt in China. Het gaat uit van een evenwicht tussen de twee tegenpolen: yin en yang. De yin-

organen zijn het hart, de longen, de lever, de nieren en de milt. Tot de yang-organen behoren de 

darmen, de galblaas, de blaas en de maag. Er lopen twaalf denkbeeldige lijnen over het lichaam 

waarlangs de levensenergie door het lichaam stroomt. Op deze banen liggen de acupunctuurpunten 

waarin naalden worden gebracht waardoor de energie in die baan gestimuleerd of geremd kan 

worden.  

 

Fig 21 - Acupunctuur 

Voeding 

Gezond eten kan een heel positieve invloed hebben op MS. Gezond eten houdt in: gevarieerd eten 

aangepast aan de energiebehoefte van het lichaam. Dit kan zorgen voor een betere algemene 

conditie en een vermindering van klachten. Een diëtiste kan helpen bij het aanpassen van het 

eetpatroon en de zin en onzin geven van het gebruik van bepaalde supplementen. Supplementen die 

bijvoorbeeld worden aangeraden zijn teunisbloemolie en visoliën. Mensen met MS blijken vaak een 

tekort te hebben aan vitamine B12 te hebben. Hiervoor is geen verklaring, maar dit tekort kan wel 

worden aangevuld met vitamine B12-injecties. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft nooit kunnen uitwijzen dat diëten kunnen bijdragen aan een 

gezonder gevoel dus daarom wordt het door een merendeel van de artsen niet aanbevolen. Wel zijn 

zij het er allemaal mee eens dat een dieet voldoende verse groenten en fruit, noten en zaden, 

peulvruchten, magere vis en plantaardige oliën moet bevatten. Een veelvuldig gebruik van bepaalde 

supplementen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moeten alle alternatieve 

behandelwijzen die de patiënt ondergaat besproken worden met de arts.  

Koudwatertherapie 

Mensen met MS hebben vaak last van vochtige en drukkende zomerwarmte. Als gevolg van deze 

warmte kunnen zij meer last krijgen van klachten. Daarom kan koudwatertherapie hierbij een 

uitkomst bieden. Bij koudwatertherapie wordt het lichaam, afhankelijk van de leeftijd en conditie, 

onder toezicht afgekoeld. Het water moet hierbij lager zijn dan 13,5 graden Celsius. Wanneer dit 

goed wordt uitgevoerd, moedigt deze therapie het lichaam aan om weer zelf te gaan werken.  

Koudwatertherapie is niet hetzelfde als koudwaterbehandeling, want koudwatertherapie is een 

combinatie van koudwaterbehandeling en lichamelijke oefeningen die goed passen bij de conditie.  

Kruidengeneeskunde 

Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie genoemd, bestaat al heel lang. Kennis uit middeleeuwse 

kruidentuinen is bewaard gebleven en dient nu als basis van de kruidengeneeskunde. Een aantal 
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vormen van kruidengeneeskunde zijn kruidenthee, tabletten, elixers, korrels, siropen en zalven. Bij 

een verstandig gebruik van de kruiden, kan deze therapie, volgens beoefenaren, helpen bij de 

genezing van een aantal klachten. 

Medicinale cannabis 

Medicinale cannabis wordt pas voorgeschreven wanneer andere behandelingen geen nut lijken te 

hebben. De gevolgen van het gebruik van medicinale cannabis is nog onduidelijk en deskundigen 

vrezen de verslavingscomponent. Medicinale cannabis kan echter wel een goede invloed hebben op 

symptomen die optreden bij MS, zoals pijn, spierkrampen en spiertrekkingen. De manier waarop het 

wordt ingenomen is meestal door roken. Dit is overigens wel schadelijk voor de gezondheid. Daarom 

worden tegenwoordig ook wel vernevelaars toegepast. Sommige mensen drinken de cannabis ook in 

de vorm van thee.  

Therapietrouw 

Het behandelen van MS kent vele bijwerkingen die niet altijd even prettig zijn. Ook de meest 

voorkomende wijze van toediening, met behulp van een injectie, kan voor sommige patiënten als 

vervelend worden ervaren. Het plotseling stopzetten van de behandeling of het niet trouw volgen 

van de therapie kan erg schadelijk zijn. Daarom is het van groot belang dat de patiënt therapietrouw 

is en dat hij het behandelplan volgens voorschrift volhoudt. Alleen op deze manier kan het optimale 

resultaat uit de behandeling worden gehaald.  

De verleiding om de therapie stop te zetten kan erg verleidelijk zijn in tijden van weinig klachten. Al 

zijn de klachten niet zichtbaar of voelbaar, toch is het van groot belang dat de behandeling doorgezet 

wordt.  
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10. MS bij jongeren 

Op dit moment zijn er in Nederland tussen de 20 en 30 jongeren jonger dan 18 jaar die lijden aan 

Multiple Sclerose. Om een exact aantal te geven is lastig, omdat er elk jaar weer nieuwe patiënten bij 

komen en omdat de patiënten op een gegeven moment 18 worden. Per jaar wordt er ongeveer bij 5 

kinderen en jongeren onder de 18 MS vastgesteld.  

Multiple Sclerose bij jongeren kent bijna altijd een beloop met aanvallen en verbetering, dus de 

Relapsing-Remitting vorm van MS. De primair progressieve vorm bij jongeren is zeer zeldzaam. Voor 

de puberteit komt MS onder kinderen evenveel voor bij jongens als bij meisjes. Na de puberteit komt 

het bij meisjes twee keer zoveel voor als bij jongens. Dit komt overeen met de geslachtsverhouding 

onder volwassen MS-patiënten. De eerste aanval bij jongeren is vaak monofocaal, zoals neuritis 

optica of myelitis transversa. De ziekteprogressie van jonge MS-patiënten is trager dan die bij 

volwassen patiënten, maar ondanks dat kunnen de jonge MS-patiënten op relatief jonge leeftijd 

ernstige blijvende beperkingen hebben.  

10.1 Symptomen 
Ook lijken symptomen die horen bij cognitieve stoornissen, zoals moeite met uitvoerende taken, 

trage verwerkingssnelheid en geheugenstoornissen bij jongeren meer op de voorgrond te staan dan 

bij volwassenen. Deze klachten kunnen er zelfs voor zorgen dat van schooltype gewisseld moet 

worden. Andere klachten die het meest worden gezien bij jongeren met MS zijn vermoeidheid, 

problemen met zien, gevoelsstoornissen en concentratieproblemen. 

10.2 Oorzaken 
Zoals al is besproken bij Oorzaken (zie pagina 16 e.v.) lijkt er een verband te zijn tussen het aantal 

antistoffen tegen het Epstein-Barrvirus en Multiple Sclerose. Bij jongeren is dit verband nog 

duidelijker. Echter is nog onbekend wat de rol van EBV precies is bij het beloop van MS.  

10.3 Behandeling 
De behandeling van MS bij een acute ontsteking is bij zowel jongeren als volwassenen gelijk (zie ook 

Behandeling van MS, pagina 33 e.v). In het acute stadium wordt bij beide groepen een 

methylpredisolon kuur gegeven van 20-30 mg/kg/dag gedurende 3 dagen. Bij het uitblijven van 

resultaat worden immunoglobulinen toegediend of ondergaat de patiënt plasmaferese. Dit houdt in 

dat het bloedplasme van de patiënt wordt verversd en wordt vervangen door donorplasma. De 

progressie van MS bij jongeren wordt geremd met Interferon-Β en glatirameer acetaat. Deze 

behandelingen worden meestal goed verdragen en de vervelendste bijwerking is dat de patiënt zich 

griepachtig voelt.  

Bij kinderen onder de 10 jaar kan worden overwogen om 25-50% van de gebruikelijke dosis aan te 

houden. De overige medicijnen die zijn besproken bij Behandeling zijn op dit moment nog niet 

geschikt voor jongeren. `Aangezien jongeren vaak last hebben van cognitieve stoornissen, bestaat 

een groot deel van de behandeling uit het begeleiden van het kind en remedial teaching of plaatsing 

in een geschikt type van onderwijs aan te bieden. In het geval van motorische of cognitieve 

functionele beperkingen is medebehandeling door een kinderrevalidatiearts heel belangrijk.   
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11. Ziektes waardoor diagnose MS bij jongeren bemoeilijkt wordt 

11.1 Diagnose stellen 
Ten eerste is het stellen van de diagnose MS bij kinderen vaak erg lastig, doordat de symptomen 

door kinderen niet altijd even goed kunnen worden beschreven of kunnen worden begrepen door 

ouders. 

Maar daarnaast is het ook erg lastig om de diagnose snel te stellen, omdat er in eerste instantie vaak 

wordt gedacht aan andere ziektes, zoals ADEM, de ziekte van Devic (neuromyelitis optica), myelitis 

transversa of neuritis optica. Deze ziektes liggen namelijk veel meer voor de hand bij kinderen.  

Wanneer twee of meerdere ziektes het ziektebeeld kunnen verklaren, wat hier het geval is, is er 

sprake van een differentiële diagnose. Op de MRI-scans kunnen andere aandoeningen dan MS een 

vergelijkbaar beeld geven. 

ADEM is de ziekte die het meest wordt verward met MS bij jongeren. Dit komt omdat ADEM vooral 

op jonge leeftijd voor komt en nagenoeg dezelfde symptomen kent. 

Voordat ik de verschillen en overeenkomsten tussen deze ziektes zal geven, zal ik eerst voor elke 

ziekte toelichten wat het precies inhoudt. 

11.2 ADEM 
ADEM staat voor Acute Gedissemineerde Encefalomyelitis en is een relatief zeldzame aandoening 

van het centraal zenuwstelsel. ADEM komt vooral voor bij kinderen en wordt gekenmerkt door het 

acuut ontstaan van neurologische uitvalsverschijnselen. Dit komt, net als bij MS, door ontstekingen 

die optreden in de hersenen en het ruggenmerg. Ook bij ADEM wordt myeline afgebroken waardoor 

ontstekingen ontstaan en de signalen niet meer goed kunnen worden doorgegeven.  

Ontstaan  

De oorzaak van ADEM is nog niet bekend en is net als MS een auto-immuunziekte. Wat wel bekend is 

dat een aanval vaak vooraf wordt gegaan door een infectie of heel zelden door een vaccinatie. 

Wetenschappers denken dat het stukje virus of bacterie dat de infectie veroorzaakt lijkt op een 

stukje myeline, waardoor het lichaam niet alleen deze bacterie of virus aanvalt, maar ook de 

myelineschede.  

ADEM is, in tegenstelling tot MS, een monofasische ziekte. Dit betekent dat de ziekte maar één keer 

optreedt. Heel zelden treedt er een tweede aanval op en in dit geval wordt er gesproken van 

Multiphasic Disseminated EncephaloMyelitis (MEDEM), oftewel een nieuwe aanval van ADEM. 

Symptomen 

De symptomen van ADEM verschillen van patiënt tot patiënt. Meestal treden er verschillende 

klachten tegelijk op, maar dit is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ontsteking. Voorbeelden 

van symptomen zijn uitvalsverschijnselen, verminderd bewustzijn, moeite met gebruik van taal 

(afasie), veranderd gedrag, coördinatiestoornissen en epileptische aanvallen. Door deze veelheid aan 

symptomen is het voor de arts moeilijk om een diagnose te stellen. Om ADEM vast te stellen is er 

naast de anamnese ook lichamelijk onderzoek vereist. Dit zal bestaan uit een MRI-scan van de 

hersenen en/of het ruggenmerg en hersenvocht- en bloedonderzoek. 
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Behandeling 

ADEM wordt, net als MS, behandeld met methylprednisolon. Methylprednisolon heeft een sterke 

ontstekingsremmende werking en wordt minimaal drie dagen intraveneus toegediend.  

Wanneer hierna geen verbetering optreedt, kan de arts kiezen voor plasmaferese. Dit houdt in dat 

het bloed van de patiënt wordt schoongemaakt door met een machine alle ontstekingseiwitten uit 

het bloed te halen. Dit doen ze door het plasma, met daarin de ontstekingseiwitten, en de 

bloedcellen te scheiden. Het plasma wordt vervangen door donorplasma of door een andere 

vloeistof. In feite wordt het plasma dus omgewisseld voor ander plasma.  

 

Veel ADEM-patiënten herstellen nagenoeg volledig. Overigens kunnen er wel blijvende 

restverschijnselen zijn. Dit kan inhouden dat de snelheid van het denken, de concentratie en 

aandacht verminderd zijn. Hoe ernstig dit is hangt af van de plaats waar de ontsteking heeft 

plaatsgevonden en de ernst van de ontsteking. 

 

Een deel, ongeveer 20%, van de ADEM-patiënten ontwikkelt na ADEM MS. Er wordt nog veel 

onderzoek gedaan naar het verband tussen MS en ADEM.  

 

 
Fig 22 - ADEM MRI images 

11.3 Neuromyelitis optica (ziekte van Devic) 
Neuromyelitis optica, ook wel de ziekte van Devic genoemd, is een auto-immuunziekte. Bij deze 

ziekte treden ontstekingen op in het centrale zenuwstelsel. Deze ontstekingen komen het meest voor 

in de oogzenuw en in het ruggenmerg. Ook bij neuromyelitis optica wordt myeline afgebroken, 

waardoor signalen niet goed kunnen worden doorgegeven. De ziekte van Devic is heel zeldzaam en 

komt zelfs nog minder voor dan MS. Het is niet bekend hoeveel mensen in Nederland precies lijden 

aan deze ziekte. Wel bekend is dat het, net als MS, vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.  

Ontstaan 

De klassieke symptomen zijn de ontsteking van de oogzenuw (neuritis optica) en ontsteking van het 

ruggenmerg (myelitis transversa). Ook vermoeidheid, spasmen en urine-incontinentie kunnen 

symptomen zijn. Neuritis optica kan leiden tot een afname van het gezichtsvermogen en/of pijnlijke 

oogbewegingen. Myelitis transversa veroorzaakt veranderingen van gevoel, zwakte en andere 

zintuiglijke verstoringen. Ook kan het leiden tot incontinentie. Net als MS, kent de ziekte van Devic 

verschillende beloopsvormen.  

 

De recidiverende beloopsvorm is de relapsing variant van neuromyelitis optica en ongeveer 80 tot 

90% van de patiënten lijdt aan deze ziekte. Bij deze beloopsvorm wordt de eerste aanval van 
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ontsteking gevolgd door meerde aanvallen. De myelitis transversa en de neuritis optica hoeven niet 

tegelijkertijd op te treden. De tweede vindt plaats binnen een tot drie jaar na de eerste aanval.  

 

Een kleiner deel van de patiënten heeft te maken met de monofasische vorm van de ziekte. De 

patiënt krijgt dan één keer een oogzenuwontsteking en één keer een ruggenmergontsteking. Deze 

ontstekingen treden meestal tegelijk op. Na deze aanvallen volgen er geen aanvallen meer.  

Symptomen 

De klachten het ziekteverloop van de ziekte van Devic is meestal erger dan bij MS. Na een relapse 

treedt er maar gedeeltelijk herstel op van de aangetaste zenuwen en dit herstel kan jaren duren. Ook 

zijn er bijna altijd restverschijnselen. Na vijf jaar heeft ongeveer de helft van de patiënten een 

duidelijk verlies van gezichtsvermogen en/of problemen met lopen. 

Veel patiënten met neuromyelitis optica hebben stoffen in het bloed die ook wijzen op andere auto-

immuunziektes. Ook in de familie van de patiënt komen vaak auto-immuunziektes voor.  

Behandeling 

Een relapse van de ziekte van Devic wordt vaak behandeld met een hoge dosis methylprednisolon 

gedurende drie dagen. Door deze behandeling zullen de klachten sneller afnemen. Wanneer dit niet 

aanslaat, kan ook bij deze ziekte gebruik worden gemaakt van plasmaferese (zie ADEM).  

 

Omdat de ziekte van Devic een auto-immuunziekte is, is de behandeling gericht op het onderdrukken 

van het immuunsysteem. Azathioprine (merknaam Imuran) wordt gebruikt bij de recidiverende vorm 

van de ziekte om aanvallen te voorkomen. Azathioprine wordt vaak gelijktijdig met de 

methylprednisolon kuur gegeven en in de eerste maanden na de kuur worden vaak ook tabletten 

prednison geven. Dit wordt geleidelijk afgebouwd na een aantal maanden als de azathioprine 

volledig werkzaam is. Omdat azathioprine het immuunsysteem onderdrukt, is de patiënt wel 

vatbaarder voor infecties en moeten de bloedwaardes goed in de gaten worden gehouden. 

Andere medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken zijn cyclofosfamide, methotrexaat, 

mitoxantrone en rituximab. De medicijnen die worden gegeven aan MS-patiënten zijn niet goed 

werkzaam bij de ziekte van Devic, al lijken de ziektes nog zo op elkaar.  

11.4 Myelitis transversa 
Myelitis transversa is een ontsteking in het ruggenmerg. Het komt niet heel vaak voor, maar is ook 

niet zeldzaam. De ziekte treft zowel kinderen als volwassenen. Typisch voor deze aandoening is dat 

de symptomen zich binnen uren tot weken ontwikkelen en dat bij 45% van de patiënten ongeveer 

binnen 24 uur na aanvang een maximale verslechtering is ontstaan.  

Ontstaan 

De oorzaak van idiopathische myelitis transversa is tot op heden onbekend, maar het bewijs dat er 

tot nu toe is lijkt te duiden op een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem het eigen 

ruggenmerg aanvalt.  

Vaak is myelitis transversa een deel van een andere ziekte. Wanneer de aandoening zonder 

aanwijsbare oorzaak optreedt, wordt ze idiopathisch genoemd. Enkele ziektes die in verband worden 

gebracht met myelitis transversa zijn herpes, Epstein-Barr virus, rabiës, ziekte van Lyme, syfilis, 
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tuberculose, koeienpokken, syndroom van Sjögren, sarcoïdose, Multiple Sclerose, trombose, als 

gevolg van heroïnegebruik en spinale arterioveneuze malformatie. 

Myelitis transversa kan op den duur overgaan in MS. Onduidelijk is hoe groot deze kans is, maar wel 

weet men dat patiënten met abnormale MRI-scans een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van 

MS dan diegene met een normale MRI-scan van de hersenen. Ook mensen met abnormale 

antilichamen in hun ruggenmergvocht hebben een groter risico op het ontwikkelen van MS. Myelitis 

transversa-patiënten die aan de volledige vorm van de aandoening lijden (dus met ernstige 

gevoelloosheid en verlamming), hebben echter minder kans op het ontwikkelen van MS.  

Myelitis transversa is monofasisch. Een enkele keer vindt er een hernieuwde aanval plaats, maar een 

onderliggende ziekte is hiervan vaak de oorzaak. Het herstel na de aanval is meestal redelijk tot goed.  

Symptomen 

Symptomen van myelitis transversa zijn spierzwakte (veelal in de benen), disfunctie van de darmen 

en blaas, rugpijn en sensorische verstoring, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Ook de pijn- en 

temperatuursensatie kunnen verstoord zijn. Veel patiënten beschrijven een klacht dat het lijkt alsof 

er een riem om hun buik wordt strakgetrokken. 

Ook meldt een derde van de patiënten dat er een griepachtige ziekte met koorts optrad, tegelijk met 

de aanvang van de neurologische symptomen. In sommige gevallen is er dan ook bewijs van een 

directe invasie en beschadiging van het ruggenmerg door de ziekteverwekker zelf of heeft er zich een 

bacterieel abces rond het ruggenmerg ontwikkeld die het ruggenmerg beschadigt door verdrukking. 

Diagnose 

Bij het diagnosticeren van deze aandoening moet op zoek worden gegaan naar een laesie met massa 

erin die drukt op het ruggenmerg. Dit kan een tumor, discushernia, wervelkanaalvernauwing of abces 

zijn. Om een dergelijke laesie uit te sluiten, wordt er een MRI-scan gemaakt ter hoogte van de juiste 

plaats in de wervelkolom. Wanneer een MRI-scan geen uitsluitsel kan geven, wordt een myelografie 

gemaakt. Dit is een reeks röntgenopnamen die worden genomen nadat via een ruggenprik in de 

onderrug of nek een contrastvloeistof is ingespoten.  

Omdat hier ook niet alle ziektes mee uit te sluiten zijn, wordt er vaak ook nog bloed afgenomen en 

een ruggenprik uitgevoerd om hersenvocht te krijgen voor het onderzoek. Ook wordt er vaak nog 

een MRI-scan van de hersens genomen om MS uit te sluiten. Wanneer geen van deze onderzoeken 

een aanwijzing oplevert voor een andere ziekte, wordt uitgegaan van idiopathische myelitis 

transversa.  

Behandeling 

Als behandeling worden vaak hoge doses corticosteroïden als methylprednisolon gegeven om het 

immuunsysteem te onderdrukken 
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11.5 Neuritis optica 

Ontstaan 

Neuritis optica is een ontsteking aan de oogzenuw. De oogzenuw vervoert de boodschappen van het 

oog naar de hersenen. De ontsteking kan subacuut (binnen een paar dagen) en acuut (binnen een 

paar uur) optreden. Meestal zit de ontsteking in één oogzenuw, maar de ontsteking kan ook in beide 

zenuwen tegelijkertijd of na elkaar optreden.  

Symptomen 

Neuritis optica kan zich ontwikkelen tot MS, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De meest 

voorkomende klacht van neuritis optica is dat de ogen pijnlijk zijn bij het bewegen, maar dat de pijn 

zelden langer duurt dan een paar dagen. Ongeveer 10% van de patiënten ondervindt zelf helemaal 

geen pijn. De mate van gezichtsverlies wisselt. Het varieert van wazig zien tot geen licht waarnemen 

en gezichtsveldverlies. Ook worden kleuren vaak minder goed gezien en beschreven als donkerder of 

vervaagd. Een andere klacht is dat er phosphenes (lichtflitsen) kunnen worden gezien tijdens het 

bewegen van de ogen.  

De meeste patiënten herstellen goed van neuritis optica en de klachten gaan vaak vanzelf weer weg. 

Dit wordt spontane genezing genoemd. Na een neuritis optica kan het gezichtsvermogen gedurende 

de dag wisselen. Zo kan het in ochtend en in de avond verschillen. Ook warmte of inspanning kan het 

gezichtsvermogen tijdelijk verminderen. Dit komt vooral voor bij mensen met MS en wordt het 

Uhthoff’s fenomeen genoemd. Dit was in de tijd voordat een MRI-scan kon uitwijzen of iemand MS 

had een goede aanwijzing om MS te diagnosticeren.  

Behandeling 

Voor de behandeling worden soms steroïden gebruikt. Echter hebben klinische proeven niet 

bewezen dat steroïden het herstel van het gezichtsvermogen ook op lange termijn kunnen 

versnellen. Vaak wordt er dan ook geen behandeling aangeraden, tenzij beide ogen zijn beschadigd 

en een sneller herstel van het gezichtsvermogen is gewenst. De steroïden kunnen worden 

toegediend in de vorm van een infuus of tabletten. Een andere manier van behandelen is er op dit 

moment niet. Er is ooit geprobeerd om immunoglobuline intraveneus toe te dienen, zodat de 

myeline zich zou herstellen, maar dit bleek geen uitkomst te bieden.  

Bij mensen met MS kunnen de zenuwbanen die de oogbeweging controleren beschadigd raken. Dit 

kan leiden tot een gebrek aan coördinatie tussen beide ogen. Ook andere oogklachten die 

voorkomen bij patiënten met MS (zie Oogklachten) kunnen worden toegeschreven aan neuritis 

optica. 
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11.6 Overzichtstabel aan MS-symptoom gerelateerde ziektes 
 

 Ontstaan Symptomen Behandeling 

Multiple 
Sclerose 

Ontstekingen in het 
centrale zenuwstelsel, 
waarbij myeline wordt 
aangetast. Zeldzaam bij 
kinderen (3-5%). Door 
virus/HLA/B-cellen/laag 
vitamine D gehalte. MS 
is multifasisch.  

 Oogklachten 
 Krachtsvermindering 
 Tintelingen en prikkelingen 
 Vermoeidheidsklachten 

 Methylprednisolon 
 Gammaglobulinen 
 Interferon-Β 
 Glatirameer 

acetaat 
 Tysabri 

ADEM Ontsteking hersenen & 
ruggenmerg, waarbij 
myeline wordt 
aangetast. Mogelijk 
voorafgegaan door een 
infectie of vaccinatie. 
ADEM is monofasisch, 
zeldzaam en komt 
vooral bij kinderen voor.  

 Uitvalsverschijnselen 
Verminderd bewustzijn of 
veranderd gedrag 

 Coördinatiestoornissen 
 Moeite met gebruik van taal 

(afasie)   
 Epileptische aanvallen. 
 Koorts 
 Hoofdpijn. 

 Methylprednisolon 
 Plasmaferese 

Neuromyelitis 
Optica (ziekte 
van Devic) 

Ontstekingen in het 
centrale zenuwstelsel, 
meestal in de oogzenuw 
of in het ruggenmerg, 
waarbij myeline wordt 
aangetast. Het is een 
zeer zeldzame ziekte. 

 Ontsteking van de 
oogzenuw (neuritis optica)  

 Ontsteking van het 
ruggenmerg (myelitis 
transversa)  

 Vermoeidheid 
 Spasmen 

 Methylprednisolon 
 Plasmaferese  
 Cyclofosfamide  
 Methotrexaat 
 Mitoxantrone 
 Rituximab 
 Prednison  

Myelitis 
Transversa 

Ontsteking in het 
ruggenmerg. Myelitis 
Transversa is 
monofasisch en treft 
zowel kinderen als 
volwassenen. 

 Spierzwakte (veelal in de 
benen) 

 Sensorische verstoring 
 Disfunctie van darmen en 

blaas 
 Rugpijn  
 Alsof er een band om de 

buik wordt strakgetrokken 
 1/3 van patiënten 

tegelijkertijd ook 
griepachtige verschijnselen 

 Methylprednisolon 
 Spontane genezing 

Neuritis Optica Ontsteking van de 
oogzenuw. Kan zowel 
acuut als subacuut 
ontstaan.  

 Pijn bij bewegen ogen 
 Duurt zelden langer dan een 

paar dagen 
 Meestal aan één oog 
 Verschillende mate van 

gezichtsverlies 

 Steroïden 
 Spontane genezing 

Tabel 1 - Overzichtstabel aan MS-symptoom gerelateerde ziektes
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12. Differentiële diagnose MS: overeenkomsten en verschillen 

Om erachter te komen hoe de diagnose sneller kan worden gesteld zonder dat het wordt verward 

met andere aandoeningen (differentiële diagnose), is het belangrijk om te weten waarin ze van 

elkaar verschillen en waarin ze overeenkomen. Het vergelijken van de behandeling is ook van belang, 

omdat er wellicht eerder met een behandeling kan worden gestart, als de behandeling van de ziektes 

waartussen getwijfeld wordt overeenkomt.  

12.1 ADEM versus MS 

Overeenkomsten 

ADEM kan, net zoals MS, worden veroorzaakt door een virus of een infectie. Ook treden er bij ADEM 

zowel ontstekingen op in het ruggenmerg als in de hersenen.  

Verschillen 

ADEM is, in tegenstelling tot MS, monofasisch. Dit betekent dat er maar één of maximaal twee keer 

een ontsteking optreedt. Daarnaast komt ADEM veel bij kinderen voor, terwijl maar 3 tot 5% van de 

MS-patiënten onder de 18 is. 

Er zijn tekenen dat MS kan ontstaan door een laag vitamine D gehalte in het bloed en blijkt dat 

bepaalde genen op het HLA overeenkomen bij MS-patiënten. Ook een hoog gehalte antistoffen 

tegen het Epstein-Barr virus en B-cellen die een antistof tegen myeline uitscheiden, kunnen duiden 

op MS (zie ook Oorzaken). Deze factoren moeten dus ook worden onderzocht om erachter te komen 

om welke aandoening het gaat. 

Symptomen 

Een belangrijk verschil tussen deze twee aandoeningen is dat ADEM vaak gepaard gaat met 

bewustzijnsstoornissen, veranderd gedrag en afasie. ADEM begint bij kinderen meestal met veel 

verschillende uitvalsverschijnselen in maximaal een paar dagen en wordt vaker gezien bij kinderen 

onder de 10 jaar. Ook epileptische aanvallen, koorts en hoofdpijn komen voor. Dit in tegenstelling tot 

MS, waarbij er tintelingen, prikkelingen, vermoeidheidsklachten en krachtsvermindering optreden. 

Bewustzijnsstoornissen zijn dus niet kenmerkend voor MS, maar is wel een duidelijke aanwijzing voor 

ADEM. Echter is dit niet altijd het geval bij kinderen. Kinderen met MS hebben vaak ook problemen 

met aandacht, het korte termijn geheugen, gebruik van taal, ruimtelijk inzicht en het benoemen van 

mensen en dingen. Bij MS vindt er vaak uitval plaats in één systeem, bijvoorbeeld in de oogzenuw of 

in de arm. Deze klachten verdwijnen dan na een paar weken, maar laaien meestal weer op na een 

paar maanden tot een jaar.  

In de praktijk blijkt overigens dat het klinische verschil tussen de symptomen van ADEM en MS niet 

goed kan worden onderscheiden bij kinderen, omdat de klachten vaak erg vaag zijn en lastig te 

omschrijven zijn voor kinderen.  

ADEM kan op den duur overgaan in een chronische vorm en wordt dan MS genoemd. Het blijkt dat 

29% van de kinderen waarbij eerst ADEM is vastgesteld, na 2,3 jaar MS hebben. Wanneer de het kind 

een beginleeftijd van boven de 10 jaar heeft of een neuritis optica als eerste aanval heeft gehad, 

treedt een uiteindelijk multifasisch ziektebeloop van MS vaker op. Voorspellend voor een dergelijk 
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multifasisch ziektebeloop zijn afwijkingen loodrecht op het corpus callosum (een structuur in de 

hersenen die de twee hersenhelften met elkaar verbindt), oligoclonale banden in de liquor en scherp 

begrensde afwijkingen bij de MRI.  

Behandeling 

ADEM wordt behandeld met methylprednisolon en plasmaferese. De behandeling van MS is divers. 

Methylpredisolon onderdrukt de ontsteking zowel bij ADEM als MS. Alleen methylprednisolon wordt 

gebruikt bij zowel MS als ADEM. Wanneer er dus ontstekingen worden gevonden in de hersenen 

en/of het ruggenmerg, kan er meteen worden behandeld met methylprednisolon. Echter remt 

methylprednisolon alleen de ontstekingen en niet de progressie van Multiple Sclerose. Op lange 

termijn zal het dus niets toevoegen aan het remmen van MS, maar op korte termijn kan er wel al 

worden behandeld.  

Diagnostiek 

Op de MRI-scan van een patiënt met ADEM worden vaak grote (>2 cm diameter), vaag begrensde 

afwijkingen in de witte stof gezien. Echter worden er bij MRI-scans van ADEM-patiënten ook in de 

grijze stof van onder andere de thalamus en basale kernen afwijkingen gezien, wat in veel mindere 

mate en in subtielere vorm wordt gezien bij MS. 

In de liquor van ADEM-patiënten wordt ook vaak pleiocytose gevonden, terwijl bij MS-patiënten vaak 

alleen oligoclonale eiwitbanden kenmerkend zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2- Vergelijking ADEM en MS 
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12.2 Neuromyelitis optica (ziekte van Devic) versus MS 

Overeenkomsten 

Zowel bij neuromyelitis optica als bij MS treden er ontstekingen op in het centrale zenuwstelsel. Ook 

oogklachten, vermoeidheid en spierklachten komen bij beide ziektes voor.  Het zijn beide auto-

immuunziektes en kennen allebei een monofasische en een relapsing vorm.  

Belang van vroege diagnose stelling 

Het is van groot belang dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen de ziekte van Devic en MS. 

Dit is belangrijk omdat de ziekte van Devic in het algemeen een slechtere prognose heeft. Het wordt 

ook wel de ‘zware variant van MS’ genoemd. De relapses van de ziekte van Devic zijn vaak heftiger en 

zwaarder en de patiënt houdt er bijna altijd restverschijnselen aan over.  

Het eerste opvallende verschijnsel is dat het ongebruikelijk is dat MS-patiënten zelf ook lijden aan 

een andere auto-immuunziekte, terwijl een groot percentage van de mensen met neuromyelitis 

optica tevens een auto-immuunziekte hebben. In de familie van MS-patiënten komen echter wel 

weer vaker auto-immuunziektes voor.  

Verschillen MRI-scan 

Bij de ziekte van Devic zijn er meestal geen laesies te zien op de MRI-scan, terwijl bij 90% van de MS-

patiënten wel duidelijke afwijkingen te zien zijn op de MRI. Ook is er alleen klinische ziekteactiviteit 

waarneembaar in de oogzenuw en het ruggenmerg bij de ziekte van Devic en zijn de laesies in het 

ruggenmerg veel groter dan die bij MS. Bij MS worden er vrijwel altijd afwijkingen gevonden in het 

ruggenmerg, maar deze zijn over het algemeen veel kleiner van omvang en reiken zelden over meer 

dan 1 à 2 ruggenmergsegmenten. Daarnaast is de verdeling van laesies bij de ziekte van Devic, in 

tegenstelling tot de verdeling bij MS, vooral perivasculair (rondom de bloedvaten).  

Verschillen in liquor  

In de liquor van Devic-patiënten is er vaak een verhoogd aantal cellen aanwezig van meer dan 50 per 

mm3, wat bij MS zelden wordt gezien. Bij ongeveer 90% van de MS-patiënten worden oligoclonale 

banden in de liquor gezien, terwijl dit slechts bij 30 tot 40% van de mensen met de ziekte van Devic 

is. Diagnostisch veelbelovend is de serologische bepaling van neuromyelitis-optica(NMO)-Ig. Dit is 

een autoantistof die specifiek verwant lijkt te zijn aan de ziekte.  

Recent wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Bari heeft aangetoond dat mensen met 

MS meer N-Acetyl Aspartaat (NAA) in het bloed en in de liquor van het ruggenmerg hebben dan 

mensen met de ziekte van Devic. Ook dit kan helpen om de ziekte van Devic te onderscheiden van 

MS. NAA is een stof dat zit in de zenuwcellen. De onderzoekers bepaalden het gehalte van die stof in 

het bloed van 48 personen met MS, 32 mensen met de ziekte van Devic en 76 gezonde personen. 

Ook werd dit gehalte bepaald in de liquor van alle 48 personen met MS, met 8 van de 32 personen 

met de ziekte van Devic. Van de gezonde personen was geen liquor beschikbaar. Ze vonden bij MS 

meer NAA in zowel de liquor als in het bloed dan bij de mensen met de ziekte van Devic.  De gehalten 

NAA in het bloed van de MS-patiënten waren allemaal hoger dan het hoogste gehalte NAA in het 

bloed van de gezonde personen. Ook nam de hoeveelheid NAA in bloed en liquor toe naar mate de 

patiënt zwaardere symptomen van MS had.  
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Behandeling 

Voor het onderdrukken van het immuunsysteem om op deze manier de ontsteking te verhelpen, 

wordt voor beide aandoeningen een methylprednisolon kuur gegeven. Mitoxantrone wordt bij zowel 

neuromyelitis optica als MS gegeven om de progressie van de ziekte te remmen. Mitoxantrone wordt 

echter niet aan kinderen voorgeschreven, omdat het bestemd is voor MS-patiënten die in korte tijd 

erg achteruitgaan en niet goed reageren op corticosteroïden. Het is een vorm van lichte 

chemotherapie en ook kan het middel niet lang worden gebruikt, omdat het kans geeft op 

hartklachten. Mitoxantrone is dus niet de oplossing wanneer de arts twijfelt tussen de ziekte van 

Devic en MS. Wellicht kan er een middel worden gevonden die zowel werkt bij de ziekte van Devic als 

MS, ook als deze maar tijdelijk kan worden gebruikt. Zodra er een definitieve diagnose is gesteld kan 

dan worden overgegaan op de specifieke medicijnen voor de desbetreffende ziekte.  

12.3 Myelitis transversa versus MS 

Ontstaan 

Myelitis transversa houdt in dat er ontstekingen optreden in het ruggenmerg. Bij MS kan dit ook het 

geval zijn. Echter treden er bij MS ook ontstekingen op in de hersenen, wat niet het geval is bij 

myelitis transversa. Myelitis transversa komt veel minder voor dan MS, maar kan uiteindelijk wel 

overgaan in Multiple Sclerose.  

Zoals al eerder is gezegd blijkt dat MS-patiënten vaak kampen met een laag vitamine D gehalte. 

Patiënten met idiopathische myelitis transversa hebben echter geen laag vitamine D gehalte in hun 

bloed. Dit is een gegeven waarmee MS mogelijk kan worden onderscheiden van myelitis transversa.  

Het dieptepunt van de klachten bereikt 40% van de patiënten binnen 24 uur. Er wordt zelden een 

ziektebeeld gezien die zich uitstrekt over 2 tot 3 weken.  

 

Fig 23 – Verlammingsverschijnselen afhankelijk van de hoogte waar de myelitis transversa optreedt 

Symptomen 

De symptomen van myelitis transversa uiten zich vaak door dysfunctie van de blaas of spierzwakte in 

de benen. Pijn in de rug wordt bijna altijd aangegeven als klacht bij myelitis transversa. Ook geven 

patiënten aan dat het net lijkt alsof er een band wordt strakgetrokken rond hun buik en kunnen er 

griepachtige verschijnselen optreden. Deze specifieke symptomen komen in veel mindere mate voor 

bij MS. Vooral bij jongeren met MS treden er meer symptomen op in de vorm van 

bewustzijnsstoornissen en moeheid.  
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Behandeling 

Om de ontsteking(en) te onderdrukken kan methylprednisolon worden voorgeschreven wanneer de 

patiënt matige of ernstige klachten ervaart. Deze kuur heeft geen uitwerking op lange termijn, maar 

helpt wel om de ontstekingen te onderdrukken. 

 

Zie bijlage 4 voor een stappenplan voor het diagnosticeren van myelitis transversa.  

 

12.4 Neuritis optica versus MS 

Ontstaan 

Neuritis optica is een aandoening die ook kan voorkomen als onderdeel van de ziekte MS. Het kan 

echter ook een op zichzelf staande aandoening zijn. Belangrijk is dat hiertussen onderscheid wordt 

gemaakt, omdat de ziekte MS veel meer omvat dan enkel een oogzenuwontsteking.  

Vaak is neuritis optica het eerste verschijnsel dat optreedt bij jongeren met MS. Daarom is het lastig 

om een neuritis optica te onderscheiden van MS. 

Symptomen 

Jongeren met neuritis optica hebben alleen last van problemen met zien, maar hebben verder geen 

andere problemen met lopen of praten, zoals kinderen met MS wel hebben. Neuritis optica wordt 

daarom ook wel een clinically isolated syndroom genoemd. 

Diagnose 

Om deze twee aandoeningen van elkaar te kunnen onderscheiden moet er een MRI-scan worden 

gemaakt, neurologisch onderzoek worden uitgevoerd, bloed worden geprikt en een 

ruggenmergpunctie worden gedaan. Wanneer er volgens de McDonald criteria sprake is van 

disseminatie in plaats is er een follow-up (nacontrole) nodig. Wanneer niet aan deze criteria wordt 

voldaan, en er geen afwijkingen zijn op de MRI, moet er voor de zekerheid nog wel een 

ruggenmergpunctie worden gedaan. Als er wel afwijkingen worden gezien, maar niet voldoen aan de 

Barkhof criteria moet er ook een liquor onderzoek worden uitgevoerd. Als er ook geen afwijkingen 

worden gezien in de liquor, volgt er ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis. Wanneer er wel 

afwijkingen te zien zijn in de liquor en/of op de MRI, volgt er ook follow-up.  In bijlage 5 wordt dit 

proces in een stappenplan weergegeven. 

Op de MRI-scan bij jongeren met neuritis optica worden vaak geen afwijkingen in de hersenen 

gevonden, in tegenstelling tot jongeren met MS. Wel wordt vaak gezien dat de oogzenuw ontstoken 

is. Een enkele keer worden kleine witte plekjes op de MRI-scan gevonden. Wanneer dit het geval is, 

loopt de patiënt een grotere kans om later MS te ontwikkelen.  

Behandeling 

Als behandeling kan methylprednisolon worden toegediend om de ontsteking te onderdrukken. 

Echter is dit niet altijd noodzakelijk, omdat het vanzelf over gaat. Wanneer de arts twijfelt tussen 

neuritis optica en MS is het verstandig om alsnog methylprednisolon toe te dienen. Als het 

uiteindelijk toch MS blijkt te zijn, is het een goede beslissing geweest en zo niet, dan heeft de 

methylprednisolon bij neuritis optica ook geen schade kunnen aanrichten. 
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Multiple Sclerose ADEM Neuromyelitis 
optica 

Myelitis transversa Neuritis optica 

 
Fig 24 - Vergelijking 

scans 

    

12.5 Overzichtstabel 

MS versus.. ADEM Neuromyelitis 

optica (NMO) 

Myelitis transversa 

(MT) 

Neuritis optica 

(NO) 

Ontstaan - ADEM vaak uitval 

in meerdere 

systemen & MS 

vaak uitval in één 

systeem 

- ADEM wordt meer 

gezien bij 

kinderen <10 

- Geen duidelijke 

verschillen  

- MT komt veel 

minder vaak voor 

- Klachten MT 

ontstaan vaak 

binnen 24 uur 

- Geen duidelijke 

verschillen 

Symptomen - Bij ADEM vaak 

bewustzijns- 

stoornissen 

- Veelal zelfde 

symptomen 

- Bij MT rugpijn, 

spierzwakte in 

benen en dysfunctie 

van de blaas 

- Bij NO alleen 

oogproblemen 

Diagnose - Op MRI scan bij 

ADEM vaak grote  

vaag begrensde 

afwijkingen 

- Bij ADEM 

pleiocytose in 

liquor, bij MS 

oligoclonale 

banden 

-  MRI NMO alleen 

klinische activiteit 

in oogzenuw en 

ruggenmerg 

- Laesies in 

ruggenmerg bij 

NMO veel groter 

- Bij MS meer NAA 

en oligoclonale 

banden in liquor 

- MT-patiënten geen 

laag vitamine D 

gehalte in bloed 

- Op MRI NO geen 

afwijkingen in de 

hersenen, alleen 

in oogzenuw 

Behandeling - Methylprednisolon 

kan op korte 

termijn worden 

gebruikt 

- Methylprednisolon 

kan op korte 

termijn worden 

gebruikt 

- Methylprednisolon 

op korte termijn 

worden gebruikt 

- Methylprednisolon 

op korte termijn 

worden gebruikt 

Opvallend  - NMO-patiënten 

vaak zelf ook 

andere auto-

immuunziekte 

  

Table 3- Overzicht MS-symptoom gerelateerde ziektes 
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13. Nieuwste ontwikkelingen in het diagnosticeren van MS 

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan om het diagnosticeren van MS te verbeteren. Hieronder 

volgt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen.  

 

13.1 Diffusion Tensor Imaging (DTI) 
Onlangs is er een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee je beschadigingen in het ruggenmerg van 

mensen met MS kunt vinden, ook al waren deze eerder niet op de MRI-scan te zien. Deze techniek 

heet de Diffusion Tensor Imaging (DTI). Met deze nieuwe techniek vergeleken specialisten het 

ruggenmerg van een grote groep gezonde mensen met dat van MS-patiënten. Bij deze groep MS-

patiënten werden op een normale MRI-scan geen laesies gezien.  

 
Fig 25 - Image Diffusion Tensor Imaging (DTI) 

Met behulp van DTI konden er echter wel afwijkingen worden gevonden in het ruggenmerg van de 

MS-patiënten. Deze nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar MS zou een snellere diagnose 

kunnen bewerkstelligen.  

13.2 Casing Imaging Compound (CIC) 
Een andere recente techniek is gebaseerd op positron emissie tomografie (PET). Dit is een techniek 

die al tientallen jaren bestaat, maar waarmee je nu ook myeline zichtbaar kunt maken en 

veranderingen kunt vaststellen. Bij PET krijgt de patiënt een radioactieve stof met behulp van een 

injectie toegediend. Deze radioactieve stof bindt aan het weefsel dat de arts in beeld wil brengen. 

Met een PET-scanner wordt dan een scan gemaakt, waarop de arts het weefsel kan zien waaraan de 

stof is gebonden. Door dit onderzoek te herhalen, kan de arts nagaan of de hoeveelheid weefsel is 

veranderd. PET kon eerst niet worden gebruikt bij onderzoek naar myeline omdat er geen stof 

bestond die specifiek aan myeline bond.  

 

 
Fig 26 - PET Scan 
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Nu is er een stof ontwikkeld die zich wel aan myeline bindt: Casing Imaging Compound (CIC). Deze 

stof dringt gemakkelijk door de bloedhersenbarrière en bindt dan aan gemyeliniseerde gebieden van 

de hersenen. CIC bevat het radioactieve koolstof C11 die kleine deeltjes uitstraalt (positronen) en 

daarmee het negatief van de PET-scanner kan belichten. C11 is, ondanks dat het een radioactieve 

stof is, ongevaarlijk omdat het snel wordt afgebroken en er maar weinig voor nodig is.  

 

Deze techniek werd eerst getest bij ratten. Ze injecteerden ratten met lysolethicine, wat laesies 

veroorzaakt. In een lange periode volgden onderzoekers de myelineafbraak en het herstel bij deze 

ratten. Hierbij toonden zij met een kwantitatieve analyse aan dat er een recht evenredig verband 

bestond tussen de hoeveelheid gebonden CIC en de hoeveelheid intacte myeline.  

13.3 P13Ky eiwit 

Uit een studie van Australische onderzoekers blijkt dat het eiwit PI3Ky een belangrijke rol speelt bij 

de ontwikkeling van MS bij muizen. Wanneer er medicijnen kunnen worden ontwikkeld die dit eiwit 

aanpakken, zou dit een mogelijke behandeling voor MS kunnen bieden. 

Het PI3Ky eiwit is een eiwit die belangrijk is bij het activeren van witte bloedcellen. Wanneer deze 

activatie kan worden verhinderd, zullen de witte bloedcellen niet meer worden geactiveerd en 

kunnen zij dus ook niet meer migreren naar het centrale zenuwstelsel waar zij de myelineschede 

aanvallen. Voor dit onderzoek gebruikten ze genetische gemodificeerde muizen die het 

desbetreffende eiwit niet bezitten. Normale muizen vertoonden allemaal na 4 weken 

ziekteverschijnselen, terwijl minder dan 25% van de muizen zonder het PI3Ky eiwit verschijnselen 

vertoonden. De verschijnselen bij deze laatste groep waren milder en kwamen later op in vergelijking 

met de normale muizen. Ook werden er bij de normale muizen geen karakteristieke laesies gevonden 

en hadden zij minder geactiveerde witte bloedcellen in de lymfeklieren.  

 

Vervolgens testten de wetenschappers het effect van een medicijn dat specifiek aangrijpt op het 

PI3Ky eiwit bij normale muizen met MS. Alle behandelde muizen herstelden volledig na toediening 

van de medicijn. Ook bleek dat ze een verminderde afbraak van myeline hadden. Verder onderzoek 

moet echter nog uitwijzen of dit medicijn ook invloed heeft op MS bij mensen.  
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14. Uitwerking resultaten interviews 

Om de vraag te beantwoorden hoe de behandeling en het diagnosticeren voor jonge patiënten (<18 

jaar) verbeterd kan worden, heb ik telefonische interviews afgenomen bij deze patiëntengroep. Ik 

heb vier patiënten ondervraagd en de resultaten van deze interviews gezet in een tabel (zie bijlage 

6). De vragen van de enquête die ik deze patiënten heb gesteld, kunt u vinden in bijlage 7. 

Onderstaand vindt u een uitwerking van de belangrijkste bevindingen van deze interviews.  

14.1 Hoe ervaart de jonge patiënt het diagnosticeren en de behandeling van 

MS? 

Beloopsvorm 

Alle ondervraagde patiënten lijden aan de vorm relapsing-remitting MS. In de medische literatuur 

wordt aangetoond dat dit inderdaad het geval is bij de meeste jonge MS-patiënten. In hun puberteit 

hebben vrouwen twee keer zoveel kans op MS als jongens. Ik kan moeilijk concluderen uit mijn 

onderzoek dat dit ook het geval is, maar feit is wel dat ik drie meisjes en slechts één jongen heb 

geïnterviewd. Zij waren tussen de 14 en 17 jaar oud.  

Diagnose stellen 

Het diagnosticeren wordt niet gezien als het vervelendste van het traject. De duur het begin van de 

klachten tot het werkelijk diagnosticeren van MS verschilt van 1,5 maand tot 1 jaar. De tijd tussen het 

begin van het medische traject en de uiteindelijke diagnose varieert van twee weken tot 1 jaar.  Eén 

van de patiënten had de eerste aanval op zijn zesde en de tweede toen hij 13 was. In de tussentijd 

had hij last van moeheid, maar hier is nooit wat achter gezocht. Toen hij 13 was en hij zijn tweede 

aanval kreeg, is de diagnose MS pas gesteld. 

Eerdere diagnoses zijn bij geen van de ondervraagde patiënten gesteld, wat wijst op een 

zorgvuldigheid van het stellen van diagnose door de arts, maar ook op een bepaalde mate van 

terughoudendheid in het stellen van een diagnose wanneer de diagnose nog niet helemaal zeker is.  

Belasting  

Injecties worden over het algemeen vervelend gevonden, maar het wordt niet gezien als heel pijnlijk. 

Wat opvallend is, is dat slechts twee van de ondervraagden (50% van de geïnterviewde jongeren) 

moeite hadden met de ruggenmergprik. Je zou denken dat dit voor jongeren een pijnlijk onderzoek 

is. Bij één van hen kwam dat omdat de prik drie keer opnieuw moest worden gedaan en de ander 

vond de punctie pijnlijk. Eén patiënt vond het VEP-onderzoek het vervelendst van het diagnosticeren. 

Maar dit kwam ook omdat alles ineens heel veel werd en de methylprednisolon daar ook geen goede 

invloed op had. De MRI-scan werd door één van de patiënten vervelend gevonden. Zij vond het 

vervelend dat het apparaat zoveel geluid maakte en dat ze in een kleine ruimte moest liggen.  

Behandeling 

Twee van de ondervraagden gebruikten Avonex, één gebruikte Rebif en de ander Copaxone. Ieder 

had hiervoor zijn eigen redenen. Avonex hoeft maar 1x in de week te worden toegediend en is 

daarom fijn als je niet van prikken houdt. Echter heeft dit medicijn zo zijn bijwerkingen. Griepachtige 

verschijnselen kunnen optreden bij gebruik van dit medicijn. De redenen om niet te kiezen voor 
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Avonex waren vanwege deze griepachtige verschijnselen en dat het in de spier geïnjecteerd moet 

worden, in plaats van in de huid. Om de injectie zo pijnvrij mogelijk te maken, hadden ze allemaal 

hun eigen manieren. Een manier was om de plek waarin gespoten wordt te koelen of om de spuit, als 

die in de koelkast moet worden bewaard, eerst warm te maken voor gebruik. Ook gebruikt één van 

de ondervraagden een verdovende zalf (Emla) om het prikken minder pijnlijk te maken.  

Het liefst zouden alle patiënten hun medicijnen nemen in de vorm van een pil. Dit is makkelijker en 

doet geen pijn. Het zou al een grote verbetering zijn als dit kan worden waargemaakt. Dit zou 

ontzettend schelen in de beleving van de ziekte voor de patiënten. Vaak werd ook gezegd dat de 

patiënt alleen werd herinnerd aan zijn of haar ziekte wanneer hij/zij weer moest prikken.  

Ziekenhuis 

Naar het ziekenhuis gaan vinden de meesten geen probleem, omdat de mensen in het ziekenhuis erg 

aardig en begripvol zijn. Ze geven informatie over MS-jongerendagen en vragen ook naar hun 

dagelijks leven, zonder dat ze het altijd hebben over MS. De patiënten kunnen met al hun vragen 

terecht bij de MS-verpleegkundigen of neurologen, zonder dat het teveel is gevraagd.  Er zijn alleen 

maar positieve reacties geweest over de werkwijze van het ziekenhuispersoneel. De patiënten 

hebben dan ook geen verbeteringspunten voor de dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis. 

Een groot compliment en een goede zaak.  

De frequentie van de ziekenhuisbezoeken verschilt van patiënt tot patiënt. De een hoeft bijna nooit 

te komen, omdat hij/zij geen last heeft van de MS, terwijl de ander in 1 jaar rond de 30 à 40 keer in 

het ziekenhuis is geweest. Wanneer de patiënt geen last heeft, moet hij gemiddeld 1x per half jaar op 

controle komen.  

Invloed op het leven 

De mate van invloed van de MS op het leven van de jongeren verschilt. De één heeft er bijna geen 

last van, terwijl de ander zelfs niet meer naar school kan. Dit geeft de complexiteit van de ziekte aan. 

Alle patiënten lijden aan dezelfde vorm, maar toch heeft de een beduidend meer last van MS dan de 

ander. De cijfers die worden gegeven voor de mate waarop MS hun leven beïnvloedt varieert dan 

ook van 0 tot 8,5. De cijfers die worden gegeven voor hun leven in het algemeen zijn heel hoog. Deze 

levenscijfers liggen tussen de 8 en 10.  

Kwaliteit van leven (schaal 0= extreem slecht; 10 = extreem goed): 

 

             0                   10 

Pat 1: 8   Pat 2: 10   Pat 3: 9.5   Pat 4 : 8 

Twee van de patiënten omschrijven hun leven als ‘weinig last’: Ik heb wat milde symptomen, maar 

deze hebben niet zoveel invloed op mijn leven. Wanneer ik een aanval heb gehad keer ik weer gauw 

terug naar mijn normale situatie. De andere twee gaven als beschrijving ‘gemiddeld’: Ik heb geen 

beperkingen in mijn loopvaardigheid, maar ik heb wel last van andere problemen die mijn leven 

beïnvloeden op andere manieren.   
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14.2 Aanbevelingen ter verbetering van diagnosticeren en behandelen van 

MS  
De MRI-scan werd genoemd als een vervelend onderdeel van het diagnosticeren. Dit komt omdat het 

apparaat heel veel geluid maakt en het een kleine ruimte is. Tijdens een MRI-scan heeft de patiënt 

altijd een koptelefoon op tegen het harde geluid. De ondervraagde patiënt vond het een goede 

oplossing als door deze koptelefoon muziek te horen zou zijn. Dit kan wellicht worden waargemaakt 

op een niet al te ingewikkelde manier. Een klein beetje afleiding is in ieder geval wat zij wenst 

wanneer zij in de MRI-scan ligt. Het verlichten van de ruggenmergprik is mogelijk door verdovende 

zalf te smeren op de plek waarin geprikt gaat worden.  

Om de pijn bij het injecteren van de medicijnen te verminderen kan worden aangeraden om de plek 

koel te houden of de spuit eerst op dezelfde temperatuur te laten komen als het lichaam. 

Verdovende zalf kan ook hier een uitkomst bieden. Het best zou natuurlijk zijn dat er een medicijn 

wordt gevonden in tabletvorm.  

De patiënten hadden verder geen verbeterpunten voor het ziekenhuis(personeel).  

14.3 Welke factoren hebben een positieve invloed op het ziekteverloop bij de 

jongeren? 

Omgeving 

De patiënten vonden het in het algemeen fijn om begrip en steun te hebben van de omgeving. De 

meeste van hen hebben dan ook het idee dat hun klasgenoten maar een beetje begrijpen wat MS 

inhoudt. Voorlichting op school werd genoemd als idee zodat klasgenoten beter begrijpen wat MS 

precies inhoudt. Geen van hen heeft ooit een spreekbeurt of presentatie gehouden over hun 

aandoening. Het liefst zouden ze willen dat een dergelijke voorlichting wordt gegeven door iemand 

van buitenaf, of dat er in ieder geval iemand bij is die hen kan helpen als ze het zelf even niet meer 

weten of sommige vragen niet kunnen beantwoorden. Dit kan misschien worden gerealiseerd door 

elke (nieuwe) jonge MS-patiënt een ambulante begeleider aan te bieden die verstand heeft van MS 

en de patiënt kan helpen om iedereen uit te leggen wat hij/zij heeft. Op deze manier krijgen ze 

hopelijk ook meer begrip uit hun omgeving.  

Vrienden vinden het vervelend voor hen dat ze MS hebben. Bij sommige patiënten proberen hun 

vrienden hen ook te helpen en te steunen. Ze hebben het er echter niet vaak over, omdat ze er dan 

steeds weer aan herinnerd worden. Eén van hen is zelfs vrienden kwijtgeraakt door haar ziekte. Zij 

kon niet ver vooruit plannen omdat ze niet wist hoe ze zich dan zou voelen. Ook kon ze niet meer 

naar school. Gelukkig kwam zij er toen wel achter wie haar echte vrienden waren. 

School 

Driekwart van de ondervraagde patiënten had ambulante begeleiding op school. Dit is een vorm van 

hulpverlening die bedoeld is voor scholieren met een leerlinggebonden financiering die hulp nodig 

hebben bij moeilijkheden binnen school.   

MS-jongerendagen en meerdaagse kampen 

Drie van de vier ondervraagde patiënten zouden het leuk vinden als MS-jongerendagen vaker zou 

worden georganiseerd. Het antwoord op de vraag hoe vaak zo’n dag georganiseerd zou moeten 
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worden  varieert van 1x per maand tot 1x per jaar. Ook zouden zij het heel erg leuk vinden als er 

meerdaagse kampen zouden worden georganiseerd voor MS-patiënten van hun leeftijd. Wanneer 

zijn hieraan kunnen deelnemen, zouden 3 van de 4 patiënten dit ook doen.  

Onderzoek naar MS 

Uit alle interviews is gebleken dat de patiënten graag op de hoogte willen worden gehouden van 

nieuwe onderzoeken naar MS. Deze onderzoeken worden wel gepubliceerd, maar niet in 

begrijpelijke taal voor jongeren. Wellicht kan er een (digitale) nieuwsbrief worden ontwikkeld die 

naar alle jonge MS-patiënten wordt gestuurd waarin de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

MS worden besproken en toegelicht. Ze willen graag weten waar ze nu staan en wat ze kunnen 

verwachten in de toekomst, om zo een toekomstbeeld op te kunnen bouwen.  

Sporten & hobby’s  

Drie van de vier ondervraagden zijn niet meer volledig in staat tot sporten. Ze beoefenen bijna 

allemaal nog wel een sport, maar merken wel dat ze sneller moe zijn. Eén van hen doet helemaal 

geen sport, maar gaat liever op toneel les. Dit is echter niet mogelijk, omdat toneellessen voor 

jongeren van zijn leeftijd zo’n 5 uur per week in beslag nemen. Vanwege de moeheid is dit voor hem 

niet mogelijk. Wellicht kan er worden gesproken met de desbetreffende toneelschool zodat hij wel 

de lessen kan volgen, maar niet alle uren hoeft te komen en dat hij weg kan wanneer hij moe is. Wel 

zijn ze allemaal volledig in staat tot het uitoefenen van hun hobby’s.  

Social media 

Alle ondervraagde patiënten zijn lid van tenminste één social media site als Facebook, Hyves of 

Twitter. Slechts één van hen is ook lid van een speciale MS-pagina op een social media site. Speciale 

sites over MS worden niet tot nauwelijks door hen bezocht. Zij vinden het goed dat dit soort sites er 

zijn, maar slechts één van hen wordt door zulke sites geholpen bij het accepteren van de ziekte. Eén 

patiënt bezoekt weleens de speciale site www.mskidsweb.nl. Zij had echter wel aanmerkingen op 

deze site, omdat het meer ging over kinderen en jongeren die een ouder/broer/zus met MS hebben, 

dan over jongeren die zelf MS hebben. Dit vond zij vervelend. Het liefst heeft zij dat er een site wordt 

gemaakt voor jongeren waarop ook een forum te vinden is, zodat zij het met leeftijdsgenoten die ook 

MS hebben kan hebben over beperkingen en zodat zij onderling tips kunnen uitwisselen. Zo wil ze 

bijvoorbeeld heel graag uitgaan, maar kan dit niet omdat zij daar veel te moe voor is. Op een 

dergelijk forum kan zij dan vragen of andere MS-patiënten van haar leeftijd ook met dit probleem 

zitten en hoe zij dit dan oplossen.   

Lotgenotencontact  

Contact met andere MS-patiënten hebben twee van de ondervraagden en één zou het graag willen. 

Het fijnste aan contact met een andere patiënt vinden ze dat ze kunnen praten met iemand die 

hetzelfde doormaakt als zijzelf. Niemand anders weet namelijk écht hoe zij zich voelen.  

Thuiszorg 

Alle ondervraagden kunnen thuis alles doen wat ze willen. Ze hebben dan ook geen hulp van de 

thuiszorg, op één na. Zij krijgt tijdens een aanval een rolstoel. Verder hebben ze niet het idee dat 

deze thuiszorg nodig is of dat hun ouders hulp nodig hebben van buitenaf. Eén van hen denkt dat 

haar ouders wel wat hulp kunnen gebruiken, omdat zij vaak verdrietig zijn doordat zij ziek is. Hierbij 

moet dan vooral worden gedacht aan psychische hulp.  

http://www.mskidsweb.nl/
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Dromen 

Uiteindelijk is het belangrijk om altijd te blijven dromen. Zo hebben deze patiënten ook grote 

dromen voor in de toekomst. De één wil later nog een keer bergbeklimmen en dokter worden, en de 

ander die zou heel graag een keer met haar familie naar een wedstrijd van PSV willen. Een wereldreis 

langs alle grote landen en steden wordt ook genoemd, net als de droom om banketbakker te worden 

en nog een keer diepzee te duiken. Toch is de grootste wens van twee van de patiënten om beter te 

worden en geen nieuwe aanval te krijgen. Lerares Engels worden en blijven sporten wordt ook 

genoemd als grootste wens terwijl de ander niets liever wil dan met het gezin naar een grote 

boerderij verhuizen en een grote kooi met heel veel tamme ratjes te hebben. Het zijn stuk voor stuk 

allemaal mooie dromen die zeker de moeite waard zijn om uit te komen. Laten we hopen dat dit in 

de toekomst ook zal gaan gebeuren.    

14.4 Wat zijn opvallende punten? 

 Alle patiënten lijden aan relapsing-remitting MS 

 Eerdere diagnoses zijn nooit gesteld 

 De duur van het begin van de klachten tot diagnose varieert van 1,5 maand tot 1 jaar 

 Medische traject tot uiteindelijke diagnose varieert van 2 weken tot 1 jaar 

 De cijfers die de patiënten hun leven geven liggen tussen de 8 en 10 

 De cijfers die de patiënten geven aan de mate waarop MS hun leven beïnvloedt liggen tussen 

de 0 en 8,5 

14.5 Wat zijn verbeterpunten?  

 Muziek laten horen door de koptelefoon tijden de MRI-scan 

 Verdovende zalf opsmeren voor de ruggenmergprik 

 Medicijnen ontwikkelen in tabletvorm 

 Begrip uit de omgeving d.m.v. voorlichting (van buitenaf) 

 MS-jongerendagen moeten vaker (2 tot 3 keer per jaar) worden georganiseerd 

 Het zou leuk zijn als meerdaagse kampen voor jongeren met MS worden georganiseerd 

 Op de hoogte gehouden worden van nieuw onderzoek naar MS d.m.v. een (digitale) 

nieuwsbrief in, voor jongeren begrijpelijke, taal 

 Bij het sporten moet meer rekening worden gehouden met het vermogen van de patiënt 

 Een forum plaatsen op een website voor jongeren met MS en deze site ook promoten, zodat 

veel jongeren er vanaf weten en het wellicht gaan bezoeken (bijvoorbeeld op de 

jongerenwebsite van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland)* 
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 Wellicht psychische hulp aanbieden aan ouders wanneer dit nodig is 

 

*Er is een site (www.jongerenmetms.nl) waarop een dergelijk forum is te vinden. Dit is te vinden 

onder de naam ‘gastenboek’. Ik heb het idee dat dit soort sites niet genoeg worden gepromoot 

onder jongeren, aangezien driekwart van de ondervraagde patiënten nooit een speciale site over MS 

voor jongeren heeft bezocht. Ook zou één van hen graag contact willen hebben met een 

leeftijdsgenoot met MS, maar hier heeft hij nog nooit werk van gemaakt. Ik denk het goed zou zijn als 

dit soort sites meer onder de aandacht worden gebracht en dat de jongeren gestimuleerd worden 

tot het bezoeken van dergelijke sites. Wanneer dit niet gebeurt, zullen zij zelf veel minder snel de 

eerste stap zetten om uit te vinden welke sites zij moeten bezoeken. Het promoten van zulke sites 

kan door middel van folders (op de poli), (digitale) nieuwsbrieven of dat het wordt verteld tijdens 

MS-spreekuren. 

http://www.jongerenmetms.nl/
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15. Conclusie 

Multiple Sclerose is een gecompliceerde ziekte waar de oorzaak nog niet van bekend is. Antistoffen 

dringen door de bloed-hersenbarrière en tasten daar de myelineschede en oligodendrocyten aan. Op 

deze manier ontstaan ontstekingen en littekens, die ervoor zorgen dat de impulsgeleiding afneemt. 

Als gevolg hiervan ontstaan de symptomen die bij Multiple Sclerose horen. Patiënten met Multiple 

Sclerose kampen met een veelheid aan symptomen, zoals oogproblemen, vermoeidheid en 

sensibiliteitsstoornissen. Deze symptomen zijn in het algemeen goed te behandelen met daarvoor 

bestemde symptoombestrijdingsmedicatie. 

De mate van de klachten die de patiënt ervaart hangt af van de beloopsvorm. De verschillende 

beloopsvormen van MS zijn CIS, milde/benigne MS, relapsing-remitting MS, secundair progressieve 

MS, primair progressieve MS en progressieve relapsing MS.  

Enkele mogelijke oorzaken van Multiple Sclerose zijn wellicht te wijten aan bepaalde 

omgevingsfactoren, een virusinfectie, een bepaalde mate van erfelijkheid, een vitamine B tekort, 

bepaalde variaties van HLA en antistoffen die worden aangemaakt door B-cellen. De precieze 

oorzaak is echter nog niet gevonden. 

Nieuwe medicijnen voor Multiple Sclerose zijn momenteel volop in ontwikkeling. Medicijnen die een 

acute ontsteking remmen zijn corticosteroïden en immunoglobulinen. Eerstelijns medicatie die op 

langere termijn worden gebruikt zijn Interferon-ß en glatirameer acetaat. Medicijnen die minder 

vaak worden voorgeschreven, de zogenaamde tweedelijns medicatie, zijn Tysabri, Gilenya, 

ImmunoglobulineG, methotrexaat en mitoxantrone. Deze medicijnen worden niet voorgeschreven 

aan jongeren met MS, omdat ze ernstige bijwerkingen kunnen hebben.  

Ook bestaan er alternatieve behandelwijzen, die naast de reguliere behandeling kunnen worden 

ondergaan. Enkele alternatieve behandelwijzen zijn acupunctuur, kruidengeneeskunde en 

koudwatertherapie. Tegenwoordig ondergaat de patiënt bijna altijd een multidisciplinaire 

behandeling. 

De diagnose wordt gesteld door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek, een MRI-scan, 

liquoronderzoek, neurofysiologisch onderzoek en eventueel bloedonderzoek. Resultaten uit deze 

onderzoeken die kunnen wijzen op Multiple Sclerose zijn een verhoogde IgG-index, veel oligoclonale 

banden in de liquor en scherp begrensde afwijkingen op de MRI-scan. 

Multiple Sclerose bij jongeren komt weinig voor. Vrijwel alle jongeren lijden aan de relapsing-

remitting vorm van MS. De diagnose van Multiple Sclerose bij jongeren is lastig, omdat er in eerste 

instantie vaak wordt gedacht aan een andere aandoening. Aan MS gerelateerde ziektes die vaak 

worden verward met MS zijn ADEM, neuromyelitis optica (ziekte van Devic), myelitis transversa en 

neuritis optica. Door de verschillen tussen deze ziektes mee te nemen in het stellen van de diagnose 

kan deze wellicht sneller worden gesteld.  

Belangrijke verschillen tussen MS en ADEM zijn dat bij ADEM vaak uitval wordt gezien in meerdere 

systemen, ADEM-patiënten vaak te maken hebben met bewustzijnsstoornissen, bij ADEM vaak grote 

vaag begrensde afwijkingen worden gezien op de MRI en dat bij ADEM vaak pleiocytose in de liquor 

wordt gevonden.  
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Bij neuromyelitis optica worden alleen laesies gezien in het ruggenmerg en in de oogzenuw en zijn de 

afwijkingen in het ruggenmerg veel groter dan bij MS. Verder is er meer NAA en zijn er meer 

oligoclonale banden te vinden in de liquor van MS-patiënten.  

Het grote verschil tussen myelitis transversa en MS is dat myelitis transversa vaak wordt gekenmerkt 

door rugpijn, disfunctie van de blaas en spierzwakte de benen. Ook is er geen vitamine D deficiëntie 

te vinden bij mensen met myelitis transversa. 

Neuritis optica is een aandoening die vaak onderdeel is van MS. Echter kan deze aandoening ook op 

zichzelf staan en heeft het dus niets te maken met MS. De enige manier hoe je kunt opmaken of het 

om neuritis optica of MS gaat, zijn klachten die de patiënt ervaart die niets te maken hebben met het 

oog. Verder kan er op de MRI-scan worden gezien of er afwijkingen te vinden zijn op plaatsen, anders 

dan in de oogzenuw.  

Het stellen van de diagnose kan worden versneld en daarmee verbeterd door middel van nieuwe 

technieken, criteria en bevindingen. De MRI-scan kan door nieuwe bevindingen efficiënter worden 

gebruikt. Door deze nieuwe bevindingen in de medische wetenschap valt er van een MRI-scan meer 

af te lezen en kunnen daardoor ziektes van elkaar worden onderscheiden. Nieuwe afwijkingen in de 

liquor kunnen door middel van liquoronderzoek worden aangetoond, waardoor Multiple Sclerose 

sneller worden ontdekt. Een nieuwe techniek binnen het liquoronderzoek is eiwit-elektroforese.  

Enkele criteria die een snellere diagnose kunnen bewerkstelligen zijn de Barkhof MRI criteria, de 

KIDMUS MRI criteria, de McDonald criteria, Callen MS diagnostic criteria en de Callen MS-ADEM 

criteria. De Callen MS-ADEM criteria bleken de beste criteria om MS van ADEM te onderscheiden. 

Het diagnosticeren en behandeling kunnen voor de patiënt verbeterd worden door de pijn tijdens 

het prikken te verlichten. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van een verdovende zalf of 

verkoeling. Door het harde geluid tijdens de MRI-scan kan de patiënt zich minder op zijn gemak 

voelen. Een oplossing hiervoor is om muziek aan te zetten tijdens de scan.  

Factoren die een positieve invloed hebben op het ziektebeloop bij deze jonge MS-patiënten zijn 

begrip uit de omgeving, meer contact met lotgenoten en verbeterde sites voor jongeren met MS. 

Meer begrip uit de omgeving kan worden verkregen door het geven van voorlichting aan klasgenoten 

en vrienden van de patiënt. Door middel van verbeterde sites en promotie van deze sites kunnen 

jongeren met MS makkelijker met elkaar in contact komen en verhalen en ideeën uitwisselen. Ook 

MS-jongerendagen en meerdaagse kampen kunnen aan dit contact bijdragen. Het begrip uit de 

omgeving uit zich ook in begrip op sportverenigingen of andere hobbyverenigingen. Er moet meer 

rekening worden gehouden met de ziekte van de patiënt, zodat de patiënt nog wel kan blijven doen 

wat hij wil.  

Plezier in het leven is uiteindelijk het belangrijkst. Juist voor deze jonge MS-patiënten.    

Mijn hypothese is dus bevestigd door de resultaten die ik met mijn onderzoek heb verkregen. Alle 

punten uit de hypothese kloppen in vergelijking met mijn conclusie. De organisatievormen die ik heb 

onderzocht zijn het organisme (de mens), de organen (o.a. de hersenen), weefsels (waar de 

medicijnen invloed op hebben) en de (zenuw)cellen. Ook heb ik de invloed van de omgeving op de 

patiënt onderzocht. 
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16. Discussie 

De resultaten die ik heb verkregen zijn niet geheel nauwkeurig. Ik heb namelijk niet alle patiënten 

kunnen ondervragen. Ik heb echter een redelijk groot percentage van de patiënten kunnen 

ondervragen. Op dit moment lijden er in Nederland ongeveer 20 à 30 patiënten onder de 18 aan 

Multiple Sclerose. Ik heb in totaal 4 patiënten geïnterviewd. Dit komt erop neer dat ik 15-20% van 

alle Nederlandse MS-patiënten onder de 18 jaar uit Nederland heb ondervraagd. Dit percentage is 

hoog en uitzonderlijk.  

Ik heb uiteraard niet gekeken naar objectieve resultaten als bloedonderzoek of liquoronderzoek. Ik 

heb gekeken naar de meningen van de patiënten en dit is natuurlijk altijd subjectief. Daarom is 

betrouwbaarheid hier niet van toepassing, omdat het gaat om meningen. De betrouwbaarheid op 

vragen als leeftijd, beloopsvorm of behandeling is voor 15 tot 20% betrouwbaar. Wanneer twee van 

de patiënten Avonex gebruiken als medicijn, hoeft dit niet te betekenen dat 50% van alle jonge MS-

patiënten ook Avonex gebruiken. Ik kan uit mijn onderzoek dus geen conclusies trekken op grond van 

deze percentages. Daar is mijn onderzoeksgroep te klein voor.  

Eerder onderzoek naar het deel van het werkstuk waarin ik onderzoek hoe de behandeling en het 

diagnosticeren voor de jonge patiënten verbeterd kunnen worden, heb ik nergens kunnen vinden. 

Als dit inderdaad ook zo is, ben ik de eerste die een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Onderzoek 

naar de verschillen tussen de ziektes MS, ADEM, neuromyelitis optica, myelitis transversa en neuritis 

optica wordt echter wel gedaan. De nieuwste bevindingen op deze gebieden heb ik verwerkt in mijn 

onderzoek. Deze wetenschappelijke onderzoeken kan ik dus niet vergelijken met mijn onderzoek, 

maar gelden wel als waardevolle aanvulling op mijn resultaten.   

Voor een volgend onderzoek zou ik graag alle patiënten willen ondervragen. Wanneer je de hele 

groep kunt meenemen in je onderzoek kun je veel betrouwbaardere conclusies trekken. Aangezien 

deze groep niet heel groot is, zou het mogelijk kunnen zijn. Hier gaat natuurlijk wel veel tijd in zitten, 

dus hiervoor heb je langer de tijd nodig. Wanneer ik dit zou willen bereiken, zou ik er ook voor 

moeten zorgen dat alle patiënten willen meewerken. Dit is altijd nog maar de vraag. Daarom is het 

realistischer om 80 tot 90% van de patiënten te onderzoeken. Hiermee verkrijg je ook een redelijk 

betrouwbaar beeld.  

Verder zou ik mijn enquête willen aanpassen op een paar punten. Zo zou ik meer vragen willen 

stellen over hoe jongeren met MS zelf denken dat dingen verbeterd kunnen worden. Ook door het 

dieper ingaan op vragen krijg je mogelijk meer bruikbare informatie. Zo had ik een vraag in de 

enquête: ‘Wat vond je het vervelendst  aan de onderzoeken om te ontdekken of je MS had?’. Dit is 

een voorbeeld van een vraag waar ik meer uit kan halen. Ik zou bijvoorbeeld de vraag: ‘Waarom vond 

je dit het vervelendst en hoe zouden ze dit kunnen verbeteren?’ erachteraan kunnen stellen.  

Een ander aspect van de ziekte dat ik wellicht kan onderzoeken als vervolgonderzoek is de invloed 

van vitamine D en het Epstein-Barr virus op Multiple Sclerose. Ik vind dit interessante mogelijke 

oorzaken van de ziekte. Ik denk echter dat dit leuker is om te onderzoeken als ik meer mogelijkheden 

heb met betrekking tot materialen en kennis. Een ander idee is om te onderzoeken hoe de 
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medicijnen voor MS in tabletvorm kunnen worden ontwikkeld. Hier komt ook een deel scheikunde bij 

kijken.  

Nadat de vragen van mijn enquête klaar waren, kreeg ik te horen dat ik niet zomaar een schriftelijke 

enquête mocht afnemen onder patiënten. Hiervoor moest ik eerst toestemming hebben van de 

Medisch Ethische Commissie (MEC). Aangezien hier veel tijd overheen zou gaan en dit niet zou 

lukken binnen de deadline van mijn onderzoek, heeft Daniëlle van Pelt een paar interviews geregeld 

met patiënten. Ik kon telefonisch contact met hen opnemen en op deze manier de interviews 

afnemen. Voor het afnemen van deze interviews gebruikte ik de vragen uit mijn enquête.  

Door de telefonische interviews met de patiënten heb ik hele waardevolle informatie gekregen. Door 

een gesprek met de patiënten te voeren, krijg je veel belangrijke informatie die je niet krijgt met 

behulp van schriftelijke enquêtes. Een enquête kost weliswaar minder tijd, maar uit interviews komt 

ook veel, vaak nuttige, informatie naar voren waar de enquêtes niet op ingesteld zijn.  Ik denk 

daarom ook dat dit soort gevoelige en persoonlijke onderzoeken met behulp van interviews of 

gesprekken afgenomen zouden moeten worden. Volwassen patiënten durven vaak sneller dingen te 

zeggen wanneer iets niet bevalt, maar kinderen doen dit niet en meestal komt het niet eens in ze op. 

Misschien is het daarom een idee om een keer een speciaal spreekuur te houden waarbij jonge 

patiënten door middel van gesprekken worden ondervraagd. Dit is niet alleen een idee voor kinderen 

met MS, maar voor alle kinderen die aan een ernstige (levensbedreigende) ziekte lijden.  

De resultaten van mijn onderzoek kunnen hopelijk een beetje bijdragen aan de verbetering in de 

leef-  en ziekenhuisomgeving voor de patiënten. Ik hoop dat de verbeteringen worden opgepikt door 

ziekenhuizen en/of door mensen die hier daadwerkelijk iets aan kunnen veranderen.  

Verder heb ik een duidelijk, uitgebreid verslag gemaakt over Multiple Sclerose waarin belangrijke 

nieuwe bevindingen zijn verwerkt. Ook is de taal niet al te medisch en technisch, waardoor het goed 

te begrijpen is voor leken. Dit werkstuk of delen hiervan kunnen wellicht worden ingezet als 

informatiebron voor patiënten, als voorlichting voor naasten, als lesmateriaal en/of als informatie 

voor andere geïnteresseerden.  
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17. Reflectie 

Ik heb het erg leuk gevonden om dit profielwerkstuk te schrijven. In eerste instantie heb ik erg veel 

geleerd over de ziekte zelf. De vernieuwingen op het gebied van behandeling en diagnosticeren zijn 

in de loop der jaren enorm toegenomen door nieuwe onderzoeken. Ook MS bij kinderen is hier volop 

onderzocht. Het verbaasde me dat er al relatief veel over MS bekend is, maar dat een oorzaak nog 

steeds niet is gevonden.  

Daarnaast grepen de verhalen van de patiënten me erg aan. Ik besef dat ik blij moet zijn met het 

leven dat ik leid. Alles wat ik leuk vind om te doen, kan ik doen en ik ondervind daarin ook geen 

problemen. Het doorzettingsvermogen van deze jongeren vind ik bewonderenswaardig. Ik hoop dat 

er in de toekomst dingen verbeterd kunnen worden voor de jongeren zodat de aandoening als wat 

lichter wordt ervaren. Uiteraard is alle hoop uiteindelijk gevestigd op een medicijn dat deze ziekte 

kan verhelpen, maar tot we zo ver zijn moet het zo makkelijk en fijn mogelijk gemaakt worden voor 

de patiënten. 

Mijn onderzoek verliep, mede omdat ik het een heel leuk onderwerp vond, goed. Ik ben tijdig 

begonnen met het opzoeken van bronnen en met het bedenken van een goede onderzoeksvraag. 

Hierdoor heb ik ruim de tijd gehad om alle deelvragen zorgvuldig uit te werken en vernieuwingen in 

onderzoeken naar Multiple Sclerose ook op te nemen in mijn profielwerkstuk.  

Om in contact te komen met patiënten die aan mijn enquête konden meedoen heb ik in eerste 

instantie contact opgenomen met het UMC St. Radboud in Nijmegen. Door Dr. Schieving ben ik 

doorgestuurd naar het Erasmus MC in Rotterdam, omdat daar specifiek onderzoek wordt gedaan 

naar kinderen met MS. Op deze manier ben ik in contact gekomen met Dr. R.F. Neuteboom, 

kinderneuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis. Hij heeft mij tips gegeven voor goede 

onderzoeksvragen en onderzoeken. Verder heb ik veel contact gehad met arts-onderzoeker Daniëlle 

van Pelt. Zij heeft mij ook erg geholpen met plannen van een datum om mee te lopen op het 

spreekuur en het beantwoorden van mijn vragen. Uiteindelijk heb ik op maandag 1 oktober 2012 een 

dag mee kunnen lopen op een MS-spreekuur met Dr. Neuteboom. Ik heb hier erg veel van geleerd. 

Dr. Neuteboom stond open voor al mijn vragen en deze informatie heb ik uiteraard ook verwerkt in 

dit werkstuk. Ik heb een keer goed de sfeer kunnen proeven op de afdeling neurologie in een 

kinderziekenhuis. Erg bijzonder! Ik voel me ontzettend vereerd dat ik dit heb kunnen en mogen doen.  

Voor de verdere verwerking van mijn werkstuk heb ik een paar dingen moeten aanpassen in mijn 

planning. Dit komt omdat sommige deelvragen meer informatie behoefden en omdat de resultaten 

van de interviews er pas later waren dan verwacht. Daarom heb ik het één en ander moeten 

schuiven in mijn planning. Uiteindelijk is dit allemaal goed gekomen, doordat ik van tevoren al twee 

weken uitloop had ingepland.  

Uiteindelijk heb ik nog een paar deelvragen aangepast, zodat de hoofstukken duidelijker en 

overzichtelijker zijn geworden. Sommige deelvragen vereisten meer informatie met extra 

deelonderwerpen en andere deelvragen heb ik ingekort. De inhoud is echter onveranderd gebleven. 
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18. Evaluatie 

Ik denk dat ik erg tevreden mag zijn over het resultaat dat ik heb neergezet in een tijdsbestek van 

een paar maanden. Uiteindelijk heb ik bereikt wat ik wilde bereiken en heb ik het gevoel dat ik alles 

eruit heb gehaald wat erin zat. Multiple Sclerose is een complex en gecompliceerd onderwerp, maar 

ik heb het goed  in perspectief kunnen zetten en duidelijk kunnen uitleggen wat het precies inhoudt.  

Toen ik in de beginfase op het onderwerp MS kwam, was ik heel enthousiast. Ik wilde er alles van 

weten en zat vol motivatie en inspiratie. Er kwamen ideeën en plannen in mij op die ik het liefst 

allemaal wilde benutten en uitvoeren. Uiteindelijk moest ik me toch beperken tot een deel van het 

onderwerp. Ik wilde de ziekte van een andere kant bekijken, namelijk van de kant van de patiënt. Ik 

ben erg blij dat ik hiervoor heb gekozen. Je maakt dan iets persoonlijks en menselijks van een 

onderwerp zonder alleen droge theorie te behandelen. Toch vind ik het ook leuk dat ik de 

verschillende ziektes door middel van een literatuurstudie heb kunnen vergelijken. Door deze paar 

‘zijtakken’ van de ziekte ook te hebben behandeld, heb ik extra veel geleerd. 

Eigenlijk verliepen alle stappen volgens plan. Ik heb geen duidelijke tegenslagen gehad en er zijn ook 

geen dingen misgegaan. De volgende keer zal ik misschien de tijd die ik nodig heb voor afzonderlijke 

deelvragen iets ruimer moeten inschatten, zodat ik me beter aan de planning kan houden.  

Het enige wat ik jammer vond was dat ik geen enquête mocht afnemen onder de MS-patiënten. Dit is 

gelukkig snel en goed opgelost, door middel van het afnemen van interviews. Hiermee verkrijg je 

weliswaar minder data, maar de gesprekken met de patiënten waren ontzettend waardevol. 

Achteraf ben ik blij dat ik de enquêtes niet heb mogen afnemen en de interviews heb gedaan.   

Verder heb ik een aantal gesprekken gehad met mijn PWS-begeleider. Aangezien ik eigenlijk de hele 

tijd zo goed wist wat ik wilde, heb ik deze gesprekken niet heel erg nodig gehad. Ik heb regelmatig 

een update gestuurd naar mijn begeleider die hierop zijn aanmerkingen gaf. Deze feedback heb ik 

ook meegenomen in mijn werkstuk.   

Ook heb ik, voordat ik mijn profielwerkstuk definitief afrondde, het stuk laten lezen aan verschillende 

mensen in mijn omgeving. Dit deed ik om te kijken of zij het konden begrijpen en om ook van hen 

feedback te krijgen. Deze feedback heb ik ook weer kunnen gebruiken bij het perfectioneren van 

mijn profielwerkstuk. 

Tijdens het maken van mijn profielwerkstuk bleef ik gedreven en gemotiveerd. Dit kwam ook door de 

steun die ik kreeg uit mijn omgeving en door het vertrouwen dat de artsen uit het Erasmus MC mij 

gaven. Ik wilde dit werkstuk niet voor mezelf schrijven, maar voor de jonge patiënten die aan MS 

lijden. Ik wilde mezelf bewijzen, maar ook de mensen uit mijn omgeving niet teleurstellen. Soms was 

het lastig om de motivatie uit mezelf te halen, maar door de patiënten in mijn achterhoofd te 

houden bleef ik gedreven. Natuurlijk komt ook een deel perfectionisme kijken bij het zo mooi en 

goed mogelijk maken van een profielwerkstuk. Ik wilde dat ik achteraf trots kon zijn op de prestatie 

die ik had neergezet en ik denk dat ik dat nu best kan zijn. 

Dit werkstuk heeft voor mij nogmaals de bevestiging gegeven dat ik na mijn eindexamen ontzettend 

graag geneeskunde wil studeren en dat ik mij nog verder wil verdiepen in de mens en de 

bijbehorende ziektes en afwijkingen, met in het bijzonder neurologie.  



 
MULTIPLE SCLEROSE (MS) BIJ JONGEREN – Charlotte Hoffman – Februari 2013 

 

67 Bronvermelding 

 

19. Bronvermelding 

Geraadpleegde boeken, proefschriften, brochures en websites. 

19.1 Multiple Sclerose - Algemeen 

 Boek ‘Ook kinderen kunnen MS krijgen’; boek te downloaden via 

http://www.levenmetms.nl/LinkClick.aspx?fileticket=6dX6bXurLIs%3d&tabid=1032 

 “Childhood onset MS and MS during Pregnancy”;  Proefschrift Dr. R.F. Neuteboom, Erasmus 

Universiteit, Rotterdam, april 2012; Samenvatting te vinden op: 

http://www.msweb.nl/proefschriften/3756 

 Patiëntenbrochures over ontstaan, oorzaak, behandeling MS 

 Patiëntenbrochures over gebruik MS medicatie 

 Tijdschrift Rondom MS editie 21 t/m 41 (jaargangen 2005-2012) 

 Brochures MS in focus (jaargangen 2003-2012) 

 http://www.toekomstmetms.nl/ 

 http://www.msvereniging.nl/ 

 http://www.msweb.nl/  

 http://www.nationaalmsfonds.nl/  

 http://msresearch.nl/  

 http://msresearch.nl/over-kinder-ms  

 http://www.ms-int.nl/?q=ArtikelenMSInfo  - MS Anders 

 www.10voorbiologie.nl  

 http://www.zanne.org/html/ms.html  - Stichting Zanne en MS 

 www.msyoung.nl – Website Nationaal MS-fonds 

 http://pwsmultiplesclerose.webs.com/deoorzaak.htm - PWS Multiple Sclerose 

 http://www.ntvg.nl/publicatie/multiple-sclerose-bij-kinderen/volledig/print  

 http://www.spreekuurthuis.nl/themas/multiple_sclerose/informatie/vaststellen_van_de_diagn

ose/klinische_waarneming - Klinisch waarneming bij MS patiënten 

 http://www.msweb.nl/diagnostisch/2697 - Myelineveranderingen beter in beeld 

 http://www.msweb.nl/proefschriften/3663 - Diagnose en het vroege verloop bij MS 

19.2 ADEM 
 http://radiopaedia.org/cases/adem04 - Achtergrond informatie ADEM 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20335562 - MRI criteria voor ADEM versus MS 

 http://www.ntvg.nl/jaargangen/2007/jpg/2007114660001T.jpg - ADEM versus MS 

 

http://www.msweb.nl/proefschriften/3756
http://www.toekomstmetms.nl/
http://www.msvereniging.nl/
http://www.msweb.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://msresearch.nl/
http://msresearch.nl/over-kinder-ms
http://www.ms-int.nl/?q=ArtikelenMSInfo
http://www.10voorbiologie.nl/
http://www.zanne.org/html/ms.html
http://www.msyoung.nl/
http://pwsmultiplesclerose.webs.com/deoorzaak.htm
http://www.ntvg.nl/publicatie/multiple-sclerose-bij-kinderen/volledig/print
http://www.spreekuurthuis.nl/themas/multiple_sclerose/informatie/vaststellen_van_de_diagnose/klinische_waarneming
http://www.spreekuurthuis.nl/themas/multiple_sclerose/informatie/vaststellen_van_de_diagnose/klinische_waarneming
http://www.msweb.nl/diagnostisch/2697
http://www.msweb.nl/proefschriften/3663
http://radiopaedia.org/cases/adem04
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20335562
http://www.ntvg.nl/jaargangen/2007/jpg/2007114660001T.jpg
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19.3 Ziekte van Devic 
 http://www.erasmusmc.nl/neurologie/NeurCentrum1/ms-centrum/Devic/2424929/  - Ziekte 

van Devic 

 http://www.ntvg.nl/publicatie/neuromyelitis-optica-ziekte-van-devic-een-zware-variant-van-

multiple-sclerose/volledig  - Ziekte van Devic 

 http://www.msweb.nl/diagnostisch/3440 - Ziekte van Devic en MS  

19.4 Vitamine D 
 http://www.msrc.co.uk/index.cfm/fuseaction/show/pageid/1334 - Vitamine D en MS 

19.5 Diagnose stelling - MRI / Criteria 
 http://nl.ms-gateway.be/ms-begrijpen/ms-constateren/mri-en-ms-64.htm  - MRI en MS 

 http://www.msweb.nl/diagnostisch/2522 - Afwijkingen ruggenmerg bij 'normale' MRI 

 http://www.erasmusmc.nl/47445/674532/2253326/MS_presentatie - Schematisch overzicht 

diagnose stelling 

 http://imaging.consult.com/imageSearch?query=sclerosis&qyType=AND&global_search=Search

&modality=&thes=false&normalVariantImage=false&groupByNode=anatomicRegion&anatomic

Region=&modalityFilter=Magnetic%20Resonance%20Imaging(MRI) – MS Imaging 

 http://www.erasmusmc.nl/47445/674532/2253326/MS_presentatie - Barkhof criteria 

 ‘MRI in Multiple Sclerosis: From diagnosis to prognosis’; Proefschrift Dr. Tijmen Korteweg, VU, 

Amsterdam, 11 januari 2011; Samenvatting eventueel te vinden op: 

(http://www.radiologen.nl/files/file/Wetenschap/Promoties/samenvatting%20proefschrift%20T

ijmen%20Kortweg%20_1_.pdf) 

 ‘Diagnosis and Early Prognosis in Multiple Sclerosis’; Proefschrift Dr. Jessica M. Nielsen, VU, 

Amsterdam, 23 februari 2012. 

 ‘Powerful Outcome Measures in MS’; Proefschrift Dr. Ivo van den Elskamp, VU, Amsterdam, 3 

juni 2010. 

 

Speciale dank aan Dr. R.F. Neuteboom voor het verstrekken van verscheidene internationale 

wetenschappelijke artikelen die ook als bron hebben gediend voor dit profielwerkstuk.  

 

http://www.erasmusmc.nl/neurologie/NeurCentrum1/ms-centrum/Devic/2424929/
http://www.ntvg.nl/publicatie/neuromyelitis-optica-ziekte-van-devic-een-zware-variant-van-multiple-sclerose/volledig
http://www.ntvg.nl/publicatie/neuromyelitis-optica-ziekte-van-devic-een-zware-variant-van-multiple-sclerose/volledig
http://www.msweb.nl/diagnostisch/3440
http://www.msrc.co.uk/index.cfm/fuseaction/show/pageid/1334
http://nl.ms-gateway.be/ms-begrijpen/ms-constateren/mri-en-ms-64.htm
http://www.msweb.nl/diagnostisch/2522
http://www.erasmusmc.nl/47445/674532/2253326/MS_presentatie
http://imaging.consult.com/imageSearch?query=sclerosis&qyType=AND&global_search=Search&modality=&thes=false&normalVariantImage=false&groupByNode=anatomicRegion&anatomicRegion=&modalityFilter=Magnetic%20Resonance%20Imaging(MRI)
http://imaging.consult.com/imageSearch?query=sclerosis&qyType=AND&global_search=Search&modality=&thes=false&normalVariantImage=false&groupByNode=anatomicRegion&anatomicRegion=&modalityFilter=Magnetic%20Resonance%20Imaging(MRI)
http://imaging.consult.com/imageSearch?query=sclerosis&qyType=AND&global_search=Search&modality=&thes=false&normalVariantImage=false&groupByNode=anatomicRegion&anatomicRegion=&modalityFilter=Magnetic%20Resonance%20Imaging(MRI)
http://www.erasmusmc.nl/47445/674532/2253326/MS_presentatie
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Bijlage 1: Werkplan ‘MS bij jongeren’ 

 

Materialen 

 Internet 

 Brochures 

 Tijdschriften 

 Medische geschriften 

 Contact met artsen 

 Proefschriften 

 Enquêtes /interviews 

 Patiënten 

 Patiënten belangenorganisaties 

 Universiteitsbibliotheken 

 Logboek 

 Planning 

 

Werkwijze 
Eerst is het noodzakelijk dat ik een literatuuronderzoek uitvoer. Op deze manier kom ik meer te 

weten over de aandoening MS en kan ik hierop mijn vragen uit mijn enquête baseren. Vervolgens 

maak ik een enquête en zorg ik ervoor dat het in begrijpelijke taal is geschreven voor mijn doelgroep. 

Daarna zoek ik contact met artsen, dan wel anderen die contact kunnen leggen met patiënten. Deze 

artsen kunnen wellicht extra informatie verstrekken die ik kan verwerken in mijn onderzoek. 

Vervolgens benader ik patiënten en verzamel ik gegevens en verwerk deze in tabellen. Deze data 

bewerk ik en ik toets mijn hypothese en beantwoord mijn hoofdvraag.  

Het verslag werk ik vervolgens uit en ik beantwoord alle deelvragen.  

Uiteindelijk geef ik een presentatie over de gevonden resultaten in de vorm van een filmpje.  
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Bijlage 2: McDonald Criteria voor de diagnose MS 2010 
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Bijlage 3: Therapie overzicht MS 

Therapie overzicht 

Geneesmiddel Producent 
Werkzame 

stof 
Toedieningswijze Dosis 

Toedieningsfrequentie 

(in de week) Dagen: 
Zorgservice Aandachtspunten* 

 

AVONEX 

Biogen 

Idec  

Interferon 

bèta-1a 

 

30 

microgram 
 

            

Multiple Care 

door 

Medithuis 

 Griepachtige 

verschijnselen 

 

REBIF 

Merck 

Serono 

Interferon 

bèta-1a  

 

44 

microgram 
  

 

  

 

  

 

  

MySupport 

door 

Apotheekzorg 

 Griepachtige 

verschijnselen 

 Huidreactie op de 

injectieplaats  

BETAFERON  

Bayer 

Schering 

Interferon 

bèta-1b  

 

250 

microgram 
 

  

 

  

 

  

 

Betaplus 

 Griepachtige 

verschijnselen 

 Huidreactie op de 

injectieplaats 

 

 

 

COPAXONE  

Teva 

Pharma 

Glatirameer 

Acetaat  

 

20 

milligram 
       

Care4MS 

door 

Medizorg 

 Huidreactie op de 

injectieplaats 

 Maagdarmstelsel-

aandoeningen  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000102/human_med_000664.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.biogenidec.nl/
http://www.biogenidec.nl/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000136/human_med_001018.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.merckserono.com/en/index.html
http://www.merckserono.com/en/index.html
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/interferon-beta/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/interferon-beta/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000081/human_med_000673.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.bayer.nl/
http://www.bayer.nl/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/interferon-beta/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/interferon-beta/
http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h30086.pdf
http://www.tevapharma.nl/
http://www.tevapharma.nl/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/glatirameer-acetaat/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/glatirameer-acetaat/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/wijze-van-toediening/


 
MULTIPLE SCLEROSE (MS) BIJ JONGEREN – Charlotte Hoffman – Februari 2013 

 

72 Bijlage 3: Therapie-overzicht MS 

 

  

  

Therapie overzicht 

Geneesmiddel Producent 
Werkzame 

stof 
Toedieningswijze Dosis Toedieningsfrequentie Aandachtspunten* 

TYSABRI 

Biogen Idec  Natalizumab Intraveneus infuus  

300 

milligram per 4 

weken 

   

 Overgevoeligheidsreacties 

 PML 

   

 

Therapie overzicht 

Geneesmiddel Producent 
Werkzame 

stof 
Toedieningswijze Dosis Toedieningsfrequentie Aandachtspunten* 

GILENYA  

Novartis Fingolimod Oraal 0.5 milligram 
capsule per 

dag    

 Controle hartslag 

bij start 

 Oogheelkundig 

onderzoek na 3-4 

maanden 

 Controle 

leverfunctie en 

lymfocytenaantal 

tijdens behandeling 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000603/human_med_001119.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.biogenidec.nl/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/natalizumab/
http://www.toekomstmetms.nl/multiple-sclerose-behandelen/wijze-van-toediening/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002202/human_med_001433.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.novartis.nl/
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Bijlage 4: Myelitis traversa 
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Bijlage 5: Neuritis optica 
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Bijlage 6: Resultaten interviews (tabel) 

Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

1. Hoe oud ben je? 
 

17 15 16 14 

2. Ben je een jongen of een 
meisje? 

Meisje Meisje Meisje  Jongen 

3. Hoe oud was je toen MS 
geconstateerd werd? 

16 jaar 14 jaar 15 jaar 13 jaar 

4. Hoe lang heb je met klachten 
rondgelopen voordat de 
diagnose MS werd gesteld? 

1 jaar ½ jaar 1,5 maand 7 jaar 
Op 6

e
 eerste aanval, 

op 13
e
 tweede aanval. 

5. Hoe lang heb je MS-
onderzoeken moeten 
ondergaan voordat ze 
daadwerkelijk een diagnose 
konden stellen? 

1 jaar Twee weken Twee weken 3 maanden 

6. Werd er eerder een andere 
diagnose gesteld? 

Nee Nee Nee, er werd eerst wel 
gedacht aan de ziekte 
van Lyme, maar dit is 
nooit definitief 
gediagnosticeerd.  

Nee 

7. Welke vorm van MS heb je? Relapsing-remitting  Relapsing-Remitting  Relapsing-Remitting  Relapsing-Remitting  

8. Hoeveel aanvallen (schubs) 
heb je in de afgelopen 12 
maanden gehad? 

4 2 3 2 

9. Welke van de volgende 
beschrijvingen geeft jouw 
situatie het beste weer? 

Weinig last Weinig last Gemiddeld Gemiddeld 

10. Probeer eens te beschrijven 
op welke manier MS jouw 
leven beïnvloedt.  

In het dagelijks leven 
merk ik niks van MS. 
Alleen tijdens relapses 
is het lastig.  
 

MS heeft niet heel 
veel invloed op mijn 
leven. Eigenlijk merk ik 
er niets van in het 
dagelijks leven. Alleen 
bij het lopen van lange 
stukken gaan mijn 
benen tintelen. Ook 
tijdens aanvallen is MS 
vervelend, omdat ik 
dan sommige dingen 
niet kan doen. 

Ik heb vooral last van 
constante 
vermoeidheid. Het is 
lastig om dingen 
vooruit te plannen, 
omdat ik niet weet 
hoe ik me over twee 
weken voel. Ik ga op 
het moment ook niet 
naar school. Ik ga in 
januari hopelijk naar 
een speciale school. 
 

Op school kan ik niet 
meedoen met gym  en 
sporten kan ik ook niet 
lang volhouden. Soms 
zeiden ze op school 
dat ik me aanstelde. 
Dit vond ik wel 
vervelend. Na mijn 
eerste aanval op mijn 
6

e
 werd ik steeds 

moeier, maar na de 
tweede aanval op mijn 
13

e
 ontdekten ze pas 

dat ik MS had. Door de 
moeheid kan ik minder 
dingen doen of maar 
halve dagen naar 
school. 

11. MS beïnvloedt mijn leven… 
(op een schaal van 1 tot 10) 

0  2 8,5 8 

12. Ik geef mijn leven het cijfer…  
 

8 10 9,5 8 
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

13. Geef aan in hoeverre je het 
eens bent met de volgende 
stellingen: 

 Ik begrijp goed wat MS 
inhoudt 
 

 Ik begrijp goed wat voor 
behandeling ik nu krijg 

 
 Ik weet wat er voor 

alternatieve behandelwijzen 
zijn 

 
 Ik weet welke nieuwe 

behandelingen op dit moment 
in ontwikkeling zijn 

 
 Ik ben gemotiveerd om mijn 

MS onder controle te houden, 
te blijven behandelen 

 
 Ik word in mijn omgeving 

genoeg gesteund in mijn strijd 
tegen MS 

 
 Ik heb het gevoel dat de 

mensen om mij heen mij 
graag willen helpen 

 
 Ik heb contact met andere 

MS-patiënten 
 

 Ik zou graag op de hoogte 
worden gehouden van de 
resultaten van onderzoeken 
naar MS 

 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Beetje mee oneens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 

 
 
 
Een beetje mee eens 
 
 
Een beetje mee eens 
 
 
 
Helemaal mee oneens 
 
 
Helemaal mee oneens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee oneens 
 
 
Helemaal mee eens 

 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Beetje mee oneens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 

 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
 
Helemaal mee oneens 
 
 
Beetje mee eens 
 
 
 
Beetje mee eens 
 
 
 
Beetje mee eens 
 
 
 
Beetje mee eens 
 
 
 
Helemaal mee eens 
 
 
Helemaal mee eens 
 

14. Wat vond je het vervelendst 
aan de onderzoeken om te 
ontdekken of je MS had? 

Het VEP-onderzoek. 
Dit kwam ook omdat 
het toen allemaal heel 
veel werd. Op dat 
moment zat ik ook aan 
de prednison. 

De injecties De MRI-scan en de 
ruggenmergprik. De 
ruggenmergprik deed 
pijn en de MRI-scan 
maakte een hard 
geluid. Ik vond het niet 
fijn om in zo’n kleine 
ruimte te liggen en zou 
het liefst worden 
afgeleid, bijvoorbeeld 
door muziek door mijn 
koptelefoon 

De ruggenmergprik, 
omdat die drie keer 
opnieuw gedaan 
moest worden.  
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

15. Heb je ooit meegedaan aan 
wetenschappelijk onderzoek 
naar MS? 

 
  

 Zou je hiervoor openstaan? 

Ja, een onderzoek van 
Daniëlle van Pelt 
 
 
 
Ja, maar hangt er 
vanaf hoeveel tijd er 
gaat in zitten. 

Nee 
 
 
 
 
Ja 

Ja, af en toe worden er 
extra buisjes bloed 
geprikt 
 
 
Ja, maar hangt er 
vanaf hoeveel tijd er 
gaat in zitten. 

Ja, er is een keer extra 
bloed en 
ruggenmergvocht 
afgenomen 
 
Ja, maar niet als het 
heel veel pijn doet. 

16. Wat vind je het vervelendst 
aan de behandeling(en)? 

De injecties vind ik het 
vervelendst, omdat 
het elke week moet en 
daarna ben ik weleens 
niet lekker. Prednison 
is ook vervelend, maar 
omdat dit niet zo vaak 
hoeft, vind ik elke 
week een injectie 
erger. 

De injecties De injecties De injecties, omdat ik 
altijd een soort bult 
krijg op de plek waar ik 
heb geprikt. Ik weet 
nooit wanneer een 
prik wel of geen pijn 
gaat doen.  

17. Welke medicijnen gebruik je 
op dit moment? 
 

 Als je eerder andere 
medicijnen gebruikte voor 
MS, waarom ben je daarmee 
gestopt? 

Avonex (en tijdens 
aanvallen prednison) 

Avonex Rebif 
 
 
Ik gebruikte eerst 
Copaxone, maar kreeg 
daar maagklachten 
van. Avonex vind ik 
niet fijn, want dan 
moet je in een spier 
prikken. 

Copaxone 
 
 
Nee maar, ik heb deze 
gekozen omdat ik 
geen griepachtige 
verschijnselen wilde 
en omdat je het goed 
onthoudt als je elke 
dag moet prikken.  

18. Neem je de medicijnen in 
tabletvorm of met behulp van 
een injectie of infuus? 

Injectie Injectie Injectie Injectie 

19. Vind je het prikken vervelend? 
 
 
 
 
 
 
 Wat wordt er gedaan om het 

minder vervelend te maken? 

Ja en nee. Alleen als ik 
heb gesport doet het 
pijn, anders niet. Maar 
het blijft natuurlijk 
niet leuk. 
 
 
Er wordt niets gedaan, 
maar dit vind ik niet 
erg. Je hoeft eigenlijk 
niks te doen, want de 
prik doet het helemaal 
uit zichzelf.  

Ja 
 
 
 
 
 
 
Gebruik van 
verdovende zalf (Emla) 

Ja en nee. Het is 
natuurlijk niet fijn, 
maar doet niet heel 
veel pijn. Door het 
apparaatje gaat het 
vanzelf. 
 
Bij het prikken hoef ik 
eigenlijk alleen maar 
op een knop te 
drukken en gaat het 
vanzelf. Bij het prikken 
in het ziekenhuis 
gebruiken ze een 
kleiner naaldje.  

Nee 
 
 
 
 
 
 
Ik maak de injectie 
eerst een beetje warm 
in mijn handen.  
Bij de ruggenmergprik 
werd een verdovende 
zalf gebruikt.  
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

20. Vind je het vervelend om 
pillen te slikken? 

Ja en nee. Ligt eraan 
hoe vaak ik het moet 
slikken, want het is 
wel fijner dan prikken, 
maar als ik heel vaak 
pillen moet slikken, 
prik ik liever. Als ik zou 
moeten kiezen tussen 
1x per week prikken of 
elke dag een pil, kies ik 
wel voor elke dag een 
pil. 

Nee Nee, want ik slik 
normaal ook pillen 
tegen mijn 
maagklachten.  

Nee, want die slik ik 
sowieso al voor 
andere dingen.  

21. Op welke manier zou je je 
medicijnen het liefst nemen? 

Pillen Pillen Pillen Pillen 

22. Hoe vaak per jaar moet je 
naar het ziekenhuis? 

Als het fout gaat moet 
je bellen en moet je er 
gelijk heen.  Anders 1x 
per half jaar controle. 

1x per half jaar 
controle. Als ik een 
aanval krijg moet ik 
meteen komen. 

Hangt er heel erg 
vanaf. Afgelopen jaar 
ben ik ongeveer 30 à 
40 keer naar het 
ziekenhuis geweest. 

Dat is nu nog 
wisselend, omdat het 
net bekend is.  
 

23. Vind je het erg om naar het 
ziekenhuis te gaan?  
 

 Zo ja, waarom? 
 

 
 
 
 
 
 Zo nee, waarom niet? 

Ja en nee 
 
 
Alleen als ik geen 
klachten heb en ik 
moet naar het 
ziekenhuis vind ik het 
eigenlijk een beetje 
onzin.  
 
Het ziekenhuis vind ik 
niet heel erg.  

Nee  
 
 
Omdat het moet 

Ja en nee 
 
 
Het is natuurlijk nooit 
leuk om naar het 
ziekenhuis te gaan. 
 
 
 
 
Niet heel erg, omdat ik 
weet dat ze het 
allemaal goed 
bedoelen. 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vind het altijd wel 
wat hebben en al die 
mensen zijn heel 
aardig.  

24. Heb je het idee dat mensen 
die in het ziekenhuis werken 
je bezoek zo leuk mogelijk 
maken? 
 

 Zo ja, hoe merk je dat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
Ze doen allemaal 
superaardig en 
organiseren allerlei 
dingen. Ze weten ook 
je naam en ze vragen 
niet alleen naar je MS 
maar ook naar de 
dingen die je 
eromheen doet.  Ook 
tijdens mijn opname 
waren ze heel aardig 
en begripvol. 
 

Ja 
 
 
 
 
Als ik daar ben 
vertellen ze dat er een 
MS-dag is en geven ze 
daar informatie over. 
Dat vind ik heel erg 
leuk. 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
Niets is teveel voor ze. 
Als ik klachten heb en 
ik weet niet zeker of 
die van mijn MS 
komen, kan ik gewoon 
altijd bellen. Ze zijn 
ook heel begripvol. Ik 
praat ook over school 
met ze en ze zijn 
gewoon allemaal 
harstikke aardig. 
 
 

Ja 
 
 
 
 
Ze zijn altijd heel 
vrolijk als ik daar kom. 
Ik vind dat ze het wel 
heel goed doen 
eigenlijk.  
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

 Zo nee, wat zou je willen dat 
de mensen in het ziekenhuis 
doen? 

Niks  Niks  Niks Niks  

25. Geef aan in hoeverre je in 
staat bent om deze dingen te 
doen: 
 

 Sporten 
 

 Met vrienden en vriendinnen 
afspreken 

 
 Naar school gaan 

 
 

 Concentreren 
 

 Hobby’s uitoefenen 
 

 Leuke dingen doen 
 

 Lopen 
 

 Traplopen 
 

 Computeren 
 

 Tv-kijken 
 

 Op vakantie gaan 
 

 Lezen 
 

 Praten 
 

 Uitgaan 

 
 
 
 
Redelijk in staat 
 
Volledig in staat 
 
 
Volledig in staat 
 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 

 
 
 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
 
Volledig in staat 
 
 
Een beetje in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 

 
 
 
 
Redelijk in staat 
 
Redelijk in staat 
 
 
Helemaal niet meer in 
staat 
 
Redelijk in staat 
 
Volledig in staat 
 
Redelijk in staat 
 
Redelijk in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Redelijk in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Bijna niet meer in 
staat 

 
 
 
 
Beetje in staat 
 
Volledig in staat 
 
 
Redelijk in staat 
 
 
Beetje in staat 
 
Volledig in staat 
 
Redelijk in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Volledig in staat 
 
Beetje in staat 
 
Beetje in staat 
 
Volledig in staat 
 
n.v.t.  

26. Welke van de bovenstaande 
beperking(en) vind je het 
moeilijkst om te accepteren 
en waarom? 

Niet echt iets. Er is niet iets wat ik 
het moeilijkst vind om 
te accepteren. 
 

Uitgaan en werken. Ik 
hoor iedereen over 
uitgaan, en dat zou ik 
ook wel heel graag 
willen. Dan zit ik maar 
alleen thuis.  Ook zou 
ik wel graag willen 
werken.  

Leuke dingen doen. Ik 
zou graag op een 
toneelschool willen, 
maar op mijn leeftijd 
moet je daar dan 
ongeveer wekelijks 5 
uur aan besteden en 
dat trek ik niet.  
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

27. Bezoek je wel eens de site 
www.mskidsweb.nl ?  
 

 Heb je ideeën of 
aanmerkingen voor deze 
website? 

Nee Nee Ja. Op de site gaat het 
vooral heel erg over 
kinderen en jongeren 
die bijvoorbeeld een 
ouder hebben met 
MS, maar steeds 
minder gaat het over 
jongeren of kinderen 
die zelf MS hebben. 
Dit vind ik wel 
vervelend. Het zou 
leuk zijn als ze een 
forum maken waarop 
ik met andere MS-
patiënten van mijn 
leeftijd kan praten en 
dat we elkaar op die 
manier tips kunnen 
geven over 
beperkingen. 

Nee 

28. Ben je lid van Hyves, 
Facebook of een andere social 
media site? 
 

 Zo ja, ben je dan ook lid van 
een speciale MS-pagina? 

Ja, van Facebook. 
 
 
 
Nee 

Ja, van Facebook. 
 
 
 
Nee 

Ja, van Facebook, 
Hyves en Twitter. 
 
 
Nee 
 

Ja, van Facebook en 
Hyves, maar ik zit er 
niet zo vaak op.  
 
Ja 

29. Wat vind je ervan dat deze 
sites bestaan? 

 
 
 
 
 
 

 
 Helpen deze sites jou ook om 

met MS om te gaan? 

Als mensen er 
behoefte aan hebben, 
vind ik het best, maar 
ik heb er zelf geen 
behoefte aan. 
 
 
 
 
Nee 

Goed, maar jonge 
kinderen kijken niet op 
zulke sites. Beter 
kunnen ze voorlichting 
geven op scholen, 
zodat iedereen op 
school weet wat MS 
inhoudt.  
 
Nee 

Ik vind het wel goed. Ik 
heb mezelf er nog niet 
echt in verdiept, maar 
ik snap wel dat het 
steun kan bieden.  
 
 
 
 
Ja 

Vind ik goed, want dan 
kunnen andere 
mensen het beter 
begrijpen. Als je 
vragen hebt of iets 
kwijt wilt zijn zulke 
sites heel goed.  
 
 
Nee 

30. Heb je contact met andere 
kinderen die ook MS hebben? 

 
 Zo ja, wat vind je hiervan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
Het maakt me niet 
heel veel uit, omdat ik 
niet echt de behoefte 
heb om erover te 
praten. Ik ken één 
meisje met MS dat het 
heel erg fijn vindt om 
met mij te praten.  
Ook mijn lerares op 
school heeft MS, maar 
had pas na 7 jaar haar 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
Ik heb een meisje 
leren kennen via de 
site 
www.mskidsweb.nl. 
Op die site heb ik een 
oproep geplaatst of er 
ook andere jongeren 
waren met MS. Zo 
kwam ik met haar in 
contact. Ook heb ik 
iemand leren kennen 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mskidsweb.nl/
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 Zo nee, zou je dit graag 

willen? 

tweede aanval. Met 
haar heb ik daar ook 
nog over gepraat. 

 
 
 
 
 
 
 
Nee 

op een MS-
jongerendag. Zij 
begrijpen hoe ik me 
voel en dat is 
moeilijker voor 
mensen die geen MS 
hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
Ja, want zij maken 
hetzelfde door als ik 

31. Wat zou je ervan vinden als 
MS-jongerendagen vaker 
worden georganiseerd? 
 

 Hoe vaak zou zo’n dag per jaar 
gehouden moeten worden? 

Maakt mij niet uit 
 
 
 
1x per jaar 

Leuk 
 
 
 
1x per maand 

Leuk  
 
 
 
2/3x per jaar 

Leuk  
 
 
 
2x per jaar 

32. Wat zou je ervan vinden als er 
ook (meerdaagse) kampen 
worden georganiseerd voor 
jongeren met MS? 

Leuk, maar ik weet 
niet of ik hieraan mee 
zou doen.  

Heel erg leuk! Als ik 
mee kan doen, doe ik 
zeker mee. 

Heel erg leuk! Als ik 
mee kan doen, doe ik 
zeker mee. 

Heel erg leuk! Als ik 
mee kan doen, doe ik 
zeker mee. 

33. Zou je het leuk vinden, om 
ondanks je beperking, alsnog 
te kunnen sporten? 
 

 Welke sport doe je nog of zou 
je het liefst kunnen of willen 
doen? 

Ik kan nog sporten 
 
 
 
Sportschool (met 
zumba en 
fitnessapparaten)  

Ik kan nog sporten 
 
 
 
Voetbal 

Ik kan nog sporten, 
maar word wel sneller 
moe 
 
Stijldansen 

Ja. Ik sport nu niet 
omdat ik dat niet 
volhoud.  
 
Ik ga het liefst op 
toneel- of mascotteles. 
Dan zou ik het fijn 
vinden als ze er 
rekening mee houden 
dat ik sneller moe 
word. Misschien kan ik 
dan verkorte lessen 
volgen. 

34. Maak je gebruik van 
Thuiszorg? 
 

 Zo ja, wat vind je hiervan? 
 
 

 Zo nee, zou je dit wel graag 
willen? 

Nee 
 
 
 
 
 
Nee, is niet nodig 

Ja, tijdens een aanval 
kreeg ik een rolstoel 
 
Ik vind het goed dat ze 
dat doen 
 
 

Nee 
 
 
 
 
 
Nee, is niet nodig 

Nee 
 
 
 
 
 
Nee, is niet nodig 

35. Denk je dat jouw ouders hulp 
zouden kunnen gebruiken in 
huis? 

Nee Ja, ze zijn af en toe 
verdrietig.  

Nee Nee 

36. Zijn er thuis dingen die je 
thuis heel graag zou willen 
kunnen doen, maar die je niet 
kunt? 

Nee, alles wat ik thuis 
graag wil doen, kan ik 
doen 

Nee, alles wat ik thuis 
graag wil doen, kan ik 
doen 

Nee, alles wat ik thuis 
graag wil doen, kan ik 
doen 

Nee, alles wat ik thuis 
graag wil doen, kan ik 
ook doen 
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

37. Wat vinden je vrienden en 
vriendinnen ervan dat je MS 
hebt? 

Ze vinden het niet leuk 
voor me en als het niet 
goed gaat helpen ze 
me.  

Stom, maar we 
hebben het er niet 
vaak over. Ik merk het 
de hele week niet, 
behalve op vrijdag, 
want dan moet ik 
prikken. 

Ze vinden het heel 
vervelend, maar het is 
ook moeilijk voor hen 
om ermee om te gaan. 
Aangezien ik niet ver 
vooruit kan plannen, 
kan ik ook niet vaak 
afspreken. Daardoor 
ben ik ook veel 
vrienden verloren. Je 
komt er op deze 
manier wel achter wie 
je echte vrienden zijn.  

Ze steunen me wel en 
ze vragen vaak of ik al 
heb geprikt, dus ze 
helpen me er wel mee.  
 

38. Heb je wel eens een 
spreekbeurt gehouden over 
MS? 

Nee Nee Nee Nee 

39. Heb je het idee dat je 
klasgenoten goed begrijpen 
wat MS inhoudt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zo nee, zou je dit fijn vinden? 

Een beetje 
Ze begrijpen het wel 
goed, alleen niet m’n 
hele klas weet het 
omdat je steeds in 
verschillende klassen 
zit. Op school houden 
ze er wel rekening 
mee, met toetsweken. 
Klasgenoten krijgen er 
niet heel veel van 
mee, omdat ik niet 
heel vaak een aanval 
heb. Ik kan het wel 
tegen iedereen gaan 
zeggen, maar als er 
toch niks aan de hand 
is heeft het weinig zin. 
 
Maakt niet uit 

Ja Een beetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zou het wel fijn 
vinden als ik meer 
begrip zou krijgen van 
klasgenoten. 

Een beetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zou wel graag willen 
dat mijn klasgenoten 
beter weten wat MS 
inhoudt. Als ik het dan 
ga uitleggen wil ik wel 
dat er iemand bij is die 
vragen kan 
beantwoorden die ik 
zelf niet weet en die 
me kan helpen. 

40. Waarmee heb je moeite op 
school? 

Ik heb geen moeite op 
school. Alleen tijdens 
een relapse had ik een 
keer meer moeite met 
schrijven. Dat is nu 
weer weg. 

Schrijven en 
concentreren. 

Meedoen met 
buitenschoolse 
activiteiten en in een 
drukke omgeving kan 
ik me niet zo goed 
concentreren.  

Lezen, concentreren, 
opletten, huiswerk 
maken, meedoen met 
buitenschoolse 
activiteiten en 
meekomen in de klas.  
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Vraag Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3 Patiënt 4 

41. Krijg je speciale hulp op 
school? 

Nee, maar hier heb ik 
ook geen behoefte 
aan. 

Ja, ambulante 
begeleiding. Ze komen 
dan en praten een 
paar keer per week. 
Dit vind ik fijn.  

Ik had een ambulante 
begeleider die me 
hielp met plannen. 
Deze begeleider heeft 
ervoor gezorgd dat ik 
in januari misschien 
naar een nieuwe 
school kan. 

Ja, ambulante 
begeleiding. Zij helpt 
mij met het plannen 
van huiswerk. Wel zou 
ik misschien iemand 
willen hebben op 
school waarmee ik ook 
over andere zaken kan 
praten, buiten school 
om.  

42. Wat zou je écht nog een keer 
willen doen? 

Ik wil later aan van die 
touwen een berg 
beklimmen. Ook wil ik 
graag dokter worden, 
(technische) 
geneeskunde gaan 
doen.  

Met familie naar 
voetbalclub PSV gaan.  

Ik zou heel graag een 
keer willen uitgaan 
met vriendinnen en 
werken wil ik ook 
graag. Later zou ik wel 
een wereldreis willen 
maken en 
wereldsteden en 
landen bezoeken als 
Azië, Amerika, New 
York en London.  

Ik zou  nog een keer 
willen diepzeeduiken 
en ik zou heel graag 
banketbakker willen 
worden! 

43. Wat is jouw grootste wens? Dat ik geen aanval 
meer krijg en dat de 
MS niet meer 
terugkomt.  

Ik heb niet echt een 
grootste wens. Later 
wil ik lerares Engels 
worden op het 
voortgezet onderwijs. 
Verder vind ik alle 
sporten heel erg leuk.  

Ik hoop dat ik me in de 
toekomst beter ga 
voelen en dat ik 
minder klachten ga 
krijgen.  

Mijn grootste wens is 
dat ik later ooit nog in 
een groot huis, een 
soort boerderij, ga 
wonen met mijn gezin. 
Ook zou ik een hele 
grote kooi vol met 
tamme ratjes willen 
hebben.  
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Bijlage 7: Enquête MS bij jongeren 
 

 

 

Hallo! 

Allereerst heel erg bedankt dat je wilt meewerken aan deze enquête! Dit schooljaar is mijn laatste jaar 

van de middelbare school. Daarom moet ik een werkstuk maken, het zogenaamde profielwerkstuk. Ik 

mocht zelf kiezen over welk onderwerp ik mijn werkstuk zou gaan schrijven en ik heb gekozen voor het 

onderwerp ‘Multiple Sclerose bij jongeren’.  

Multiple Sclerose komt maar weinig voor bij jongeren en daarom leek het me interessant om daar een 

werkstuk over te schrijven. Ik ben vooral geïnteresseerd in de mening van de jongeren zelf, dus daarom 

vind ik het ook geweldig dat je wilt deelnemen aan mijn onderzoek! 

Ik hoop dat hierdoor wellicht een aantal dingen voor jongeren met MS verbeterd kan worden, zoals het 

stellen van de diagnose en/of de behandeling. 

Deze enquête heeft 41 vragen en je zult er zo’n 15-20 minuten mee bezig zijn. Wanneer je een vraag niet 

snapt of misschien het antwoord niet (direct) weet, kun je die vraag overslaan, of mij om hulp vragen. Dit 

kun je doen via het emailadres charlotte@4hoffman.nl of door te bellen naar 0638955206. Wil je verder 

op de hoogte worden gehouden van mijn profielwerkstuk? Dan kun je dat invullen aan het eind van de 

enquête!  

Succes!  

Groetjes, 

Charlotte 

  

mailto:charlotte@4hoffman.nl
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A l g e m e e n  
 

1. Hoe oud ben je?  
 

 

 

2. Ben je een jongen of meisje?  
 

o Jongen 
o Meisje 

 

3. Hoe oud was je toen MS werd 
geconstateerd? 

 

 

4. Hoe lang heb je met klachten rondgelopen 
voordat de diagnose MS werd gesteld?  

 

 

5. Hoe lang heb je MS-onderzoeken moeten 
ondergaan voordat ze daadwerkelijk een 
diagnose konden stellen? 

 

 

6. Werd er eerder een andere diagnose 
gesteld?  

o Ja 
o Nee 

Zo ja, welke?  
 

 

7. Welke vorm van MS heb je?   o Relapsing Remitting MS 
o Secundair Progressieve MS 
o Primair Progressieve MS 
o Progressief Relapsing 
o Milde MS 
o Niet bekend 
o Weet ik niet 

 

8. Hoeveel aanvallen (schubs) heb je in de 
afgelopen 12 maanden gehad?  
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P e r s o o n l i j k e  e r v a r i n g  

9. Welke van de volgende beschrijvingen 
geeft jouw situatie het beste weer? 

o Weinig last: ik heb wat milde symptomen, 
maar deze hebben niet zoveel invloed op 
mijn leven. Wanneer ik een aanval heb 
gehad, keer ik weer gauw terug naar mijn 
normale situatie. 
 

o Mild: ik heb een paar opvallende 
symptomen, maar deze zijn niet erg 
overheersend en hebben maar een kleine 
invloed op mijn leven. 
 

o Gemiddeld: ik heb geen beperkingen in 
mijn loopvaardigheid, maar ik heb wel last 
van andere problemen die mijn leven 
beïnvloeden op andere manieren.  
 

o Lastig: activiteiten die ik normaal deed en 
lopen zijn nu moeilijker. In mijn dagelijks 
leven heb ik geen extra hulp nodig, maar 
tijdens een aanval wel.  
 

o Moeite met lopen: MS beïnvloedt mijn 
activiteiten, met in het bijzonder lopen. Alles 
gaat moeilijker dan het ging en ik heb hulp 
nodig tijdens een aanval.  
 

o Afhankelijk van krukken: ik heb een kruk 
nodig om een stuk te lopen. Voor in huis heb 
ik genoeg steun aan de meubels of muren, 
maar voor grotere afstanden heb ik soms 
een rolstoel nodig. 
 

o Hulpbehoevend: ik heb altijd twee stokken 
of krukken nodig om te lopen. Voor grotere 
afstanden gebruik ik een rolstoel. 
 

o Rolstoelafhankelijk: het meeste gebruik ik 
mijn rolstoel. Ik kan alleen nog staan en 
twee stappen lopen, maar voor lange 
afstanden heb ik echt mijn rolstoel nodig.  
 

o Bed afhankelijk: ik kan niet langer in een 
rolstoel zitten dan één uur.  
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10. Probeer eens te beschrijven op welke 
manier MS jouw leven beïnvloedt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Deze schaal gaat over de 
mate waarop MS jouw 
leven beïnvloedt.  
 
Zet een kruisje op de plek 
waarvan je denkt dat hij op 
zijn plaats is.  

Ms beïnvloedt mijn leven... 
 

 
Niet                                                                                                        Heel  
                                                                                                                  erg 

 

12. Deze schaal gaat over het 
cijfer dat jij jouw leven 
geeft. 
 
Zet een kruisje op de plek 
waarvan je denkt dat hij op 
zijn plaats is.  

Ik geef mijn leven het cijfer… 
 

 
0        1         2          3       4         5          6        7          8        9        10  
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13.    Helemaal 
mee eens 

Een 
beetje 
mee 
eens 

Neutraal Een 
beetje 
mee 
oneens 

Helemaal 
mee 
oneens 

Geef aan in 
hoeverre je 
het eens bent 
met de 
volgende 
stellingen 

Ik begrijp goed wat MS inhoudt o  o  o  o  o  

Ik begrijp goed wat voor 
behandeling ik nu krijg 

o  o  o  o  o  

Ik weet wat er voor alternatieve 
behandelwijzen zijn 

o  o  o  o  o  

Ik weet welke nieuwe 
behandelingen op het moment in 
ontwikkeling zijn 

o  o  o  o  o  

Ik ben gemotiveerd om mijn MS 
onder controle te houden, te 
blijven behandelen 

o  o  o  o  o  

Ik word in mijn omgeving genoeg 
gesteund in mijn strijd tegen MS 

o  o  o  o  o  

Ik heb het gevoel dat de mensen 
om mij heen mij graag willen 
helpen 

o  o  o  o  o  

Ik heb contact met andere MS-
patiënten 

o  o  o  o  o  

Ik zou graag op de hoogte 
worden gehouden van de 
resultaten van onderzoeken naar 
MS 

o  o  o  o  o  

 

14. Heb je ooit meegedaan aan een 
wetenschappelijk onderzoek naar MS? 

o Ja 
o Nee 

Zo ja, aan welk onderzoek?   
 
 

Zo nee, zou je hiervoor openstaan? o Ja 
o Nee 

 

D i a g n o s e  &  b e h a n d e l i n g   

15. Wat vond je het vervelendst aan de 
onderzoeken om te ontdekken of je MS 
had? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o MRI-scan 
o Injecties 
o Ruggenmergprik 
o De duur van het onderzoek 
o Anders, namelijk…  
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16. Wat vind je het vervelendst aan de 
behandeling(en)? 

 
 
 

 

17. Welke medicijn(en) gebruik je op dit 
moment?  

 
 
 

Als je eerder andere medicijnen gebruikte 
voor MS, waarom ben je daarmee 
gestopt?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ongewenste bijwerkingen 
o Niet (meer) effectief 
o Anders, namelijk…  

 

 

18. Neem je de medicijnen in tabletvorm of 
met behulp van een injectie of infuus? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Tablet 
o Injectie 
o Infuus 
o Anders, namelijk… 

 
 

 

19. Vind je het prikken vervelend?  o Ja 
o Nee 
o Niet van toepassing 

Zo ja, wat wordt er gedaan om het minder 
vervelend te maken? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Er wordt niets gedaan, maar dit vind ik 
niet erg 

o Er wordt niets gedaan en dit vind ik 
vervelend 

o Gebruik van verdovende zalf 
o Kleine(re) naaldjes 
o Anders, namelijk… 

 
 

 

20. Vind je het vervelend om pillen te 
slikken?  

 

o Ja 
o Nee 
o Niet van toepassing 

Zo ja, waarom?  
 

21. Op welke manier zou je je medicijnen het 
liefst nemen? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 

o Injectie 
o Infuus 
o Pillen 
o Drankje 
o Anders, namelijk… 
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Z i e k e n h u i s  

22. Hoe vaak per jaar moet je naar het 
ziekenhuis?  

 
 
 

 

23. Vind je het erg om naar het ziekenhuis te 
gaan? 

o Ja 
o Nee 
o Niet van toepassing 

Zo ja, waarom?   
 
 
 

 

Zo nee, waarom niet? 
 
 

 
 
 
 
 

 

24. Heb je het idee dat mensen die in het 
ziekenhuis werken je bezoek zo leuk 
mogelijk maken? 

o Ja  
o Nee 
o Niet van toepassing 

Zo ja, hoe merk je dat?   
 
 
 
 

Zo nee, wat zou je willen dat de mensen 
in het ziekenhuis doen? 
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B e p e r k i n g e n  

25.   Volledig in 
staat 

Redelijk 
in staat 

Een 
beetje 
in staat 

Bijna 
niet 
meer in 
staat 

Helemaal 
niet meer 
in staat 

Geef aan in 
hoeverre je  
in staat bent 
om deze 
dingen te 
doen 

Sporten o  o  o  o  o  

Met vrienden/vriendinnen 
afspreken 

o  o  o  o  o  

Naar school gaan o  o  o  o  o  

Concentreren o  o  o  o  o  

Hobby’s uitoefenen o  o  o  o  o  

Leuke dingen doen o  o  o  o  o  

Lopen o  o  o  o  o  

Traplopen o  o  o  o  o  

Computeren o  o  o  o  o  

Tv-kijken o  o  o  o  o  

Op vakantie gaan o  o  o  o  o  

Lezen o  o  o  o  o  

Praten o  o  o  o  o  

Uitgaan o  o  o  o  o  

Anders, namelijk… 
 
 

o  o  o  o  o  

 

26. Welke van bovenstaande beperking(en) 
vind je het moeilijkst om te accepteren? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En waarom?   
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S o c i a l  m e d i a  &  v r i j e  t i j d  

27. Bezoek je wel eens de site 
www.mskidsweb.nl? (een speciale site 
voor kinderen en jongeren met MS) 

o Ja  
o Nee 

Zo ja, wat vind je het leukst aan deze site? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Spelletjes 
o Bieb 
o MS X-tra 
o Prikbord 
o Dagboeken 
o En ik dan? 
o Hoe werkt MS? 
o Nieuws 
o Prijsvraag 
o Anders, namelijk… 

 
 
 

En, heb je andere leuke ideeën voor deze 
site? 

o Nee 
o Ja, bijvoorbeeld… 

 
 
 
 
 

 

28. Ben je lid van Hyves, Facebook of een 
andere social media site? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, van Facebook 
o Ja, van Hyves 
o Ja van een andere social media site, 

namelijk…  
 
 
 

o Nee 

Zo ja, ben je dan ook lid van een speciale 
MS-pagina? 

o Ja 
o Nee 

 

29. Wat vind je ervan dat deze sites bestaan?  
 
 
 

Helpen deze sites jou ook om met MS om 
te gaan? 

o Ja 
o Nee 

  

http://www.mskidsweb.nl/
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30. Heb je contact met andere kinderen die 
ook MS hebben? 

 

o Ja  
o Nee 

Zo ja, wat vind je hiervan?  
 
 
 
 

 

Zo nee, zou je dit graag willen?  o Ja 
o Nee 

 

31. Wat zou je ervan vinden als MS-
jongerendagen vaker worden 
georganiseerd? 

o Leuk 
o Maakt mij niet uit 
o Onnodig 
o Ik wist niet dat deze georganiseerd 

worden 
o Anders… 

 
 
 

Hoe vaak zou zo’n dag per jaar gehouden 
moeten worden? 

o Eén keer per jaar. 
o Twee keer per jaar. 
o Tussen de drie en vijf keer per jaar. 
o Vaker dan vijf keer per jaar. 
o Geen mening 
o Anders, namelijk… 

 
 

 

32. Er worden tegenwoordig meerdaagse 
kampen georganiseerd voor kinderen en 
jongeren die een broer/zus of ouder 
hebben die MS heeft.  
 
Wat zou je ervan vinden als er ook 
(meerdaagse) kampen worden 
georganiseerd voor jongeren met MS? 

o Heel erg leuk! Als ik mee kan doen, 
doe ik zeker mee. 

o Lijkt me leuk, maar ik weet niet of 
ik hiertoe in staat ben. 

o Leuk, maar ik weet niet of ik 
hieraan mee zou doen.  

o Niet echt leuk, hier zou ik niet aan 
meedoen.  

o Anders, namelijk… 
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33. Zou je het leuk vinden, om ondanks je 
beperking, alsnog te kunnen sporten?  

  

o Ja 
o Nee 
o Ik kan nog sporten 
o Niet van toepassing 

Welke sport doe je nog, of zou je het liefst 
kunnen of willen doen?  

o Rolstoelsport 
o Normale sporten waarbij rekening wordt 

gehouden met je beperkingen (denk aan 
verkorten van trainingen) 

o Tennis 
o Voetbal 
o Dansen 
o Paardrijden 
o Anders, namelijk… 

 

 

T h u i s  &  s c h o o l  

34. Maak je gebruik van Thuiszorg?  
 

o Ja 
o Nee 
o Niet meer 

Zo ja, wat vind je hiervan?   
 
 
 

Zo nee, zou je dit wel graag willen?   o Ja 
o Nee 

 

35. Denk je dat jouw ouders hulp zouden 
kunnen gebruiken in huis? 

o Ja 
o Nee 

 

36. Zijn er thuis dingen die je thuis heel graag 
zou willen kunnen doen, maar die je niet 
kunt? 
(denk aan: zelfstandig de trap op en af, 
zelfstandig douchen en naar de wc gaan) 

o Ja, zoals… 
 

o Nee, alles wat ik thuis graag wil 
doen, kan ik doen 

o Niet van toepassing 

 

37. Wat vinden je vrienden en vriendinnen 
ervan dat je MS hebt? 
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38. Heb je wel eens een spreekbeurt 
gehouden over MS? 

o Ja 
o Nee 
o Niet van toepassing 

 

39. Heb je het idee dat je klasgenoten goed 
begrijpen wat MS inhoudt?  

o Ja 
o Nee 
o Een beetje 

Zo nee, zou je dit fijn vinden? o Ja 
o Nee 
o Maakt niet uit 

 

40. Waarmee heb je moeite op school? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o Lezen 
o Schrijven 
o Concentreren 
o Opletten 
o Huiswerk maken 
o Meekomen in de klas 
o Buitenspelen 
o Meedoen met buitenschoolse 

activiteiten 
o Ik heb geen moeite op school 
o Anders, namelijk…  

 
 
 

 

41. Krijg je speciale hulp school?  
 

o Ja 
o Nee 
o Niet van toepassing 

Zo ja, wat voor hulp?  
 
 
 
 

Zo nee, mis je deze hulp? o Ja 
o Nee 
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T o t  s l o t  

42. Wat zou je écht nog een keer willen doen?  
 
 
 
 
 
 
 

43. Wat is jouw grootste wens?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nogmaals heel erg bedankt dat je deze enquête hebt willen invullen!  

Je kunt het terugsturen (in bijgeleverde envelop met postzegel) naar: 

Charlotte Hoffman 

Sneeuwgans 20 

1423 RJ Uithoorn 

Of mailen naar: 

charlotte@4hoffman.nl  

Wil je op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkeling van mijn profielwerkstuk? 

Bijvoorbeeld wat voor cijfer ik heb gekregen en wat ik er verder mee heb gedaan? 

o Ja 

o Nee 

Ik wens je heel veel sterkte met het omgaan met MS en met het vervullen van je dromen & wensen!  

Groetjes,  

Charlotte 

 

mailto:charlotte@4hoffman.nl
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Bijlage 8: Logboek 
maand/ 

jaar 
Dag Tijd  

(min) 
Wat heb ik gedaan Vragen/knelpunten Oplossing/advies 

mei '12 15 15 min Mail opstellen voor UMC 
St. Radboud Nijmegen 

    

16 20 min  Mailcontact met Erasmus 
MC Rotterdam 

    

19 45 min Informatie doorlezen op 
internet, verdiepen in het 
onderwerp 

    

19 30 min Start filmpje MS     

20 120 min Verder aan filmpje     

aug '12 30 120 min Enquête maken Welke stijl van 
vragen? Welke 
vragen wel/niet? 

Niet al te lastige vragen stellen, 
het zijn kinderen. Ik wil vooral 
weten welke factoren een 
positieve invloed hebben op het 
ziekteverloop. Vooral vragen naar 
deze factoren.  

31 60 min Verder aan enquête     

sept '12 1 60 min Informatie downloaden en 
bronnen opzoeken 

Wat zijn 
betrouwbare 
bronnen? 

Sites die over MS gaan en/of van 
een vereniging zijn, zijn 
betrouwbaar.  

1 90 min In grote lijnen MS 
vergelijken met 
gerelateerde ziektes 

Waar kun je 
diepgaande, 
betrouwbare 
informatie vinden 
over deze 
gerelateerde ziektes? 

Aantal sites gevonden met 
voldoende informatie.  

4 120 min PWS-ochtend, onderwerp 
doorspreken 

    

4 30 min Werkplan maken     

10 30 min Werkplan afmaken     

17 30 min Enquête afgerond     

19 60 min Voorwoord schrijven Wat moet er allemaal 
in een voorwoord?  

Gekeken op site http://educatie-
en-school.infonu.nl/werkstuk/ 
84925-een-voorwoord-
schrijven.html 

19 30 min Grove opzet maken     
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maand/ 
jaar 

Dag Tijd  
(min) 

Wat heb ik gedaan Vragen/knelpunten Oplossing/advies 

20 120 min Wat is MS?     

- Algemeen 

21 60 min Wat is MS?     

- Algemeen 

22 210 min Wat is MS?      

- Vormen & oorzaken  

28 90 min Wat is MS?     

- Oorzaken & symptomen 

okt '12 1 360 min Dag meegelopen met Dr. 
R.F. Neuteboom, 
Kinderneuroloog, Sophia 
Kinderziekenhuis, 
Rotterdam 

Enquêtes mag je 
blijkbaar niet zomaar 
afnemen bij 
patiënten. Hiervoor 
moet toestemming 
worden gevraagd aan 
de medische 
commissie. Hoe zorg 
ik er nu voor dat ik 
mijn onderzoek 
alsnog kan 
uitvoeren? 

Dr. Neuteboom wil het voorleggen 
aan de medisch ethische  
commissie van het Sophia 
Kinderziekenhuis en kan wellicht 
op korte termijn interviews 
regelen met patiënten. Interviews 
afnemen (met dezelfde vragen) 
mag wel.  

7 240 min Wat is MS?     

- Oorzaken, symptomen, 
behandeling 

  

13 120 min Op zoek naar boeken over 
MS in de medische 
bibliotheek van de Vrije 
Universiteit + globaal 
doornemen van de boeken 

  Gevonden boeken: 

- MRI in Multiple Sclerosis: From 
diagnosis to prognosis  

- Diagnosis and early prognosis in 
Multiple Sclerosis   

- Powerful outcome measures in 
MS 

20 60 min Wat is MS?     

- Behandeling 

23 240 min Wat is MS?     

- Behandeling 

25 180 min Wat is MS?     

- Behandeling 
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99 Bijlage 8: Logboek 

 

maand/ 
jaar 

Dag Tijd  
(min) 

Wat heb ik gedaan Vragen/knelpunten Oplossing/advies 

26 360 min Wat is MS?     

- Behandeling 

- Diagnose stellen   

27 90 min Telefonisch interview 
patiënt 1 

Hoe verwerk ik de 
resultaten? 

Alle interviews zet ik in één tabel 

nov '12 12 120 min Gerelateerde ziektes 
uitwerken 

Over welke ziektes is 
al wat bekend in 
vergelijking met MS? 

Wetenschappelijke artikelen 
bieden uitkomst 

14 60 min Telefonisch interview 
patiënt 2 + uitwerking 
interview 

    

16 240 min Hoe wordt de diagnose 
gesteld? 

    

17 300 min - Hoe wordt de diagnose 
gesteld? 

    

- Vergelijken ziektes 

18 240 min MS bij jongeren     

- Inleiding 

19 180 min - Hoe komt het dat de 
diagnose zo moeilijk te 
stellen is? 

    

- Extra informatie   

20 120 min - Vergelijken ziektes     

- Hoe ervaart de patiënt 
het diagnosticeren? 

  

22 180 min Telefonisch interview 
patiënt 3 + uitwerking 

    

- Vergelijken ziektes   

23 180 min Telefonisch interview 
patiënt 4 + uitwerking 

    

24 240 min - Theoretische deel PWS 
afronden 

Wat moet er precies 
in de conclusie 
staan? 

Kleine samenvatting + antwoord 
op de hoofdvraag 

- Conclusie 

-  Resultaten interviews 
beschrijven 

25 420 min - Discussie Wat moet er precies 
in de discussie? 

Gevonden in powerpoint voor 
PWS 

- Puntjes op de i 

- Opmaak & plaatjes 
invoegen + bijschriften 
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maand/ 
jaar 

Dag Tijd  
(min) 

Wat heb ik gedaan Vragen/knelpunten Oplossing/advies 

- Evaluatie 

26 180 min - Reflectie     

- Bronnen uitwerken    

- Bijlagen bijvoegen   

jan '13  11  120 min 
 

 

 

- Aanmerkingen na eerste 
beoordeling verwerkt in 
PWS 

- Laatste spelfouten eruit 
gehaald en opmaak 
geperfectioneerd  

    

29 60 
 

- Filmpje presentatie 
maken 

  

feb '13  2  180 - Tekst presentatie maken 
- Muziek en plaatjes filmpje 
zoeken 

    

3 300 - Filmpje maken 
 

  

4 240 - Filmpje en tekst 
afgemaakt 

  

5 120 - Laatste check hele 
profielwerkstuk 
- Feedback toegevoegd 
- Presentatie leren 

  

  
Totale tijd: 108 uur 
 


