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Edito
Naast het verlenen van individuele excellente zorg aan personen 
met MS, leveren onze professoren, artsen en medewerkers ook 
een uitstekende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het 
wetenschappelijk onderzoek bij de behandeling van personen met MS. 

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is moeilijk buiten de muren van de 
universiteit. Toch slagen onze artsen en professoren er al 20 jaar in om elk jaar 
opnieuw de nodige fondsen te verzamelen om dit onderzoek mogelijk te maken. 
Ze weten steeds opnieuw jonge wetenschappelijke medewerkers te vinden en te 
motiveren om dit onderzoek ook eff ectief verder te zetten. Dit levert de nodige 
wetenschappelijke publicaties op in gerenommeerde tijdschriften.

Doorgedreven multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek is de enige manier 
om vooruitgang te boeken in de behandeling van deze chronische ziekte. Belangrijk is te vermelden dat in dit 
wetenschappelijk onderzoek alle aspecten in de behandeling van MS aan bod komen. Naast de fysiologische, 
pathofysiologische en farmacologische aspecten heeft men ook de nodige aandacht voor psychologische, sociale of 
andere aspecten bij de behandeling van personen met MS.

Een aantal van de gepubliceerde artikels in dit MS Expert nummer vormen een samenvatting van de voordrachten 
die onze professoren en artsen hebben gegeven op de wetenschappelijke avond voor huisartsen van 14 september 
2017. Een 100-tal huisartsen en zorgverleners kregen een volledig overzicht van de good-practice behandeling van 
personen met MS en het recent wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen de muren van het NMSC. 
U zal merken dat verschillende wetenschappelijke inzichten aan bod komen in deze artikels.

Momenteel lopen er 28 wetenschappelijke studies. Dit kunnen klinische of niet-klinische studies zijn. De studies 
worden uitgevoerd door artsen, wetenschappelijke medewerkers, verpleegkundigen en paramedici. Ook in het 
wetenschappelijk onderzoek is de aanpak dus multidisciplinair.

Wij zijn verheugd vast te mogen stellen dat onze 
patiënten steeds met veel overtuiging en gedrevenheid 
deelnemen aan onze wetenschappelijke studies. 
Dit bevestigt nog maar eens hun betrokkenheid bij 
het NMSC. Zonder hun deelname zou het voor onze 
artsen en andere medewerkers onmogelijk zijn om 
wetenschappelijke studies van hoog niveau te blijven 
uitvoeren.

Op 16 oktober 2017 behaalde het NMSC de fel begeerde 
JCI ( Joint Commission International) accreditatie. We zijn 
het eerste revalidatieziekenhuis in België met dit JCI label 
en we zijn er zeer fi er op. Het betekent dat het NMSC er 
alles aan doet om een patiëntveilige organisatie te zijn. In 
de afgelopen 3 jaar werden tientallen procedures en protocollen opgesteld door onze medewerkers en dit in alle 
disciplines. De procedures werden nadien ook geïmplementeerd en toegepast. Talrijke verbeteracties vroegen 
de nodige investeringen van het personeel en het ziekenhuis.

Het JCI label bewijst dat het NMSC patiëntveilige zorg aanbiedt aan alle personen met MS. 
Het NMSC maakt nu deel uit van de JCI familie die een 1.000-tal zorginstellingen van 
over de hele wereld groepeert. Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat we bij 
een volgende audit binnen 3 jaar opnieuw de accreditatie kunnen behalen.

Eric Vanderheyden
Algemeen directeur & gedelegeerd bestuurder

“Doorgedreven multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek is 

de enige manier om vooruitgang 
te boeken in de behandeling van 

deze chronische ziekte.” 
Eric Vanderheyden, 

algemeen directeur & gedelegeerd bestuurder 
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PROSPECTIEVE COHORTSTUDIE 

In september 2017 is B. Braun-Medical 
Zwitserland een multicenter tolerantiestudie 
met de Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% 
opgestart in België. Deze studie loopt voorlopig 
in het NMSC in Melsbroek en in het UZ Gent. 

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% (PHMB) is een 
spoelvloeistof die gebruikt kan worden voor het spoelen van 
urinekatheters om bacterieel beslag in en op de katheter te 
verwijderen. Via het mechanisch spoelen met Uro-Tainer® 
Polihexanide 0,02% wordt een vrije doorstroming van de 
transurethrale of de suprapubische urinekatheter beoogd. 

Langdurige katheterisatie kan leiden tot signifi cante 
morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt door bijbehorende 
complicaties (1). De meest voorkomende complicaties zijn 
urineweginfecties en katheterblokkering (2). Tot 70% van de 
gekatheteriseerde patiënten ervaren deze problemen (3). 

Urineweginfecties ontstaan snel na het plaatsen van een 
urinekatheter. Ongeveer de helft van de urineweginfecties 
zijn geassocieerd met steenvorming, de belangrijkste 
oorzaak van blokkering van de katheter. Katheterblokkering 
kan leiden tot incontinentie, discomfort en verlegenheid bij 
de patiënt. 

Polihexanide
Het doel van de studie is de tolerantie en de veiligheid van 
de Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% in blaasspoelingen 
te evalueren. Polihexanide wordt momenteel reeds 
gebruikt als reiniger in de wondzorg om gevormde biofi lm 
op epitheelcellen in de wondbodem te verwijderen (4). 
Polihexanide (polyhexamithylene biguanide) heeft reeds 
bewezen een positief eff ect te hebben op het zuiveren van 
de wondbodem, zodat een betere visuele evaluatie van de 

wonde mogelijk is.  

De aanwezigheid van lichaamsvreemde elementen 
in de blaas zoals bv. een verblijfkatheter, bevordert 
onrechtstreeks het ontstaan van infecties. Infecties 
leiden tot het vormen van een biofi lm, op en ook in het 
lumen van de katheter. Enkele uren na het plaatsen van 
een verblijfskatheter kunnen bacteriën zich exponentieel 
vermenigvuldigen. Enkele dagen na het ontstaan van een 
infectie, kan zich een biofi lm ontwikkelen op deze bacteriën. 

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% werkt mogelijk preventief op 
de ontwikkeling van bacteriën in de urinewegen, de adhesie 
van bacteriën op de katheter en de vorming van een biofi lm. 

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% zou eff ectief zijn tegen 
meerdere bacteriën zoals Staphylococcus Aureus, 
Enterococcus Hirea, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia 
Coli, Proteus Mirabilis of Klebsiella Pneumoniae. 

Daarnaast kan Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% ook gebruikt 
worden in de routineblaasspoelingen, tot maximaal 
2 keer per dag te gebruiken. De mechanische act blijkt 
een belangrijke handeling te zijn in het verwijderen van de 
biofi lm (5). 

Wat houdt de studie in?
De patiënt dient natuurlijk eerst een geïnformeerde 
toestemming te ondertekenen. Een aantal inclusie- 
en exclusiecriteria dienen te worden gecontroleerd, 
zoals bv. de aanwezigheid 
van een urineweginfectie of 
hematurie. Gedurende een 5-tal 
aaneensluitende dagen wordt een 
blaasspoeling uitgevoerd met de 
Uro-Tainer® PHMB. Vitale parameters, 
alsook pijn en gevoelsstoornissen 
worden opgevolgd. Een aantal 
demografi sche en ziekte-
gerelateerde gegevens worden tot 
slot ook geregistreerd.

Het doel van deze 
tolerantiestudie
Het doel van deze tolerantiestudie 
is het optimaliseren van 
kathetermanagement. Door blaasspoeling met Uro-Tainer® 

Tolerantie en veiligheid van 
Uro-Tainer® Polihexadine 0,02% 

bij personen met MS met een verblijfskatheter
Auteurs: Tommy Vanwinnendael, verpleegkundige en Piet Eelen, verpleegkundig specialist MS
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PHMB kan de groei van een biofi lm verminderen met 
87% na 24 uur (6). Door het verhinderen van de groei 
van een biofi lm op de urinekatheter zal deze minder snel 
verstoppen. Zo kan de levensduur van een urinekatheter 
verlengd worden, waardoor minder frequente tussentijdse 
katheterwissels nodig zijn. Door een goede doorstroming 
van de urinekatheter, zal het ontwikkelen van hoge drukken 
in de ureters en de nieren voorkomen worden. Dit leidt 
dus zeker tot een veiligere en kwaliteitsvollere zorg en een 
vermindering van de kosten van het kathetermanagement. 
Bij elke patiënt dient een individueel schema voor 
spoelingen ingesteld te worden. Door Uro-Tainer® PHMB 
vergroot de keuze van het juiste product en zo ook de 
kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. 

“Door Uro-Tainer® PHMB vergroot 
de keuze van het juiste product 

en zo ook de kwaliteitsvolle 
zorg voor de patiënt. ”

Verdere informatie kan u bekomen op www.bbraun.com waar u enkele gerelateerde artikels en uitgediepte 
informatie kan terugvinden (7). U kan natuurlijk ook informatie verkrijgen via het NMSC.

Belangrijkste bronnen
1. Wilde MH, McDonald MV, Brasch J, et al. Long-term 

urinary catheter users self-care practices and 
problems. J Clin Nurs 2013: 22 (3-4): 356-367.

2. Roe BH, Brocklehurst JC. Study of patients with 
indwelling catheters. J Adv Nurs 1987; 12(6): 713-718.

3. Khan AA, Mathur S, Feneley R, Timoney AG. 
Developing a strategy to reduce the high morbidity of 
patients with long-term urinary catheters: the BioMed 
catheter research clinic. BJU Int 2007; 100(6): 1298-
1301.

4. https://www.bbraun.com/en/products/b/prontosan-
wound-irrigationsolution.html

5. Phillips L, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofi lms 
made easy. www.woundsinternational.com 2010; 1(3): 
1-6.

6. Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri 
A. Effi  cacy of various wound irrigants against biofi lms: 
Zeitschrift fur Wundheilung 2005; 4: 160-164.

7. https://www.bbraun.com/en/products/b1/uro-tainer-
phmb-polihexanide002.html

PROSPECTIEVE COHORTSTUDIE 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Eff ect van intensieve slikrevalidatie
op de spierkracht, slikfunctie en kwaliteit 

van leven bij personen met MS 
Auteur: Sofi e Noë, afdelingshoofd logopedie

Ten gevolge van een verminderd functioneren 
van de spieren van de mondholte en keel 
kunnen problemen ontstaan met het slikken 
(dysfagie). Dit komt voor bij ongeveer 30% tot 
50% van alle personen met MS, maar wordt 
vooral gezien in gevorderde ziektestadia. Zo 
kunnen personen met MS meer moeite hebben 
met het goed wegslikken van voedsel en kan 
er residu achterblijven in de mond en/of keel. 
Een ander vaak voorkomend probleem is dat de 
persoon met MS zich kan verslikken in drank. 
Slikproblemen kunnen in sommige gevallen 
beperkt zijn en blijven. Het kan ook zijn dat men 
zich niet verslikt, maar dat eten te vermoeiend 
wordt of dat men niet goed meer kan kauwen.  

Dysfagie kan een negatieve invloed hebben op de 
algemene gezondheid (dehydratatie, ondervoeding, 
aspiratiepneumonie, …) en levenskwaliteit. Daarom dient dit 
zo snel mogelijk herkend te worden.

Er bestaat weinig internationaal onderzoek naar de 
revalidatie bij slikproblemen. De klinische praktijk toont 
aan dat men de betrokken spieren kan trainen, maar dit 
werd nooit bestudeerd bij personen met MS. Onder leiding 
van professor Gwen Van Nuff elen (UZA) en met de steun 
van het Fonds Claire Fauconnier en Guy Sallets, slaan 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Nationaal MS 
Centrum Melsbroek, het Revalidatie en Multiple Sclerose 
Centrum Overpelt, het Universitair Ziekenhuis Gent en 
AZ Klina - De Mick in Brasschaat de handen in elkaar om 
na te gaan wat het eff ect is van intensieve slikrevalidatie 
op de spierkracht, de slikfunctie en de levenskwaliteit van 

personen met MS. Deze studie zal lopen over een periode 
van 2 jaar.

Het betreft een randomized controlled trial waarbij de 
deelnemers at random toegewezen worden aan de 
controlegroep of de experimentele groep. De eerste groep 
volgt een traditionele therapie, gericht op compensatie 
(aanpassing van voeding en eetgewoonten). De tweede 
groep volgt een revalidatieprogramma bestaande uit een 
pakket van oefeningen voor het vergroten van de kracht van 
de voornaamste spiergroepen betrokken bij slikken. 
De persoon met MS krijgt 4 soorten oefeningen 
aangeboden: oefeningen voor het verbeteren van de 
tongkracht, oefeningen voor het versterken van de spieren 
van zowel de mondbodem als de keel en oefeningen voor 
het verbeteren van de ademhalingskracht. Om spierkracht 
op te bouwen, laten we de personen oefenen aan 80% van 
hun maximale kracht. De meting van de resultaten gebeurt 
zowel op basis van objectieve criteria als aan de hand 
van vragenlijsten die peilen naar de impact op de 
kwaliteit van leven. 
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Met 5 keer per week telkens 
45 minuten trainen en dit gedurende 
4 opeenvolgende weken heeft het 
programma tot doel om de spierkracht en 
de slikfunctie van de persoon met MS een 
echte ‘boost’ te geven. Met dit onderzoek 
beogen de betrokken centra de kwaliteit 
van zorg bij personen met MS aanzienlijk te 
verbeteren. 
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KLINIMETRISCHE STUDIE

Levensbalans van personen met 
MS in de westerse cultuur

Auteur: Sofi e Ferdinand, ergotherapeute

Vanuit onze dagelijkse ervaring merken we 
dat het voor personen met MS een uitdaging 
is om activiteiten die mensen willen, kunnen 
en moeten doen goed te doseren en te 
organiseren. Het zoeken naar een evenwicht 
tussen alle verschillende activiteiten is een 
grote uitdaging, en vermoeidheid is daarbij 
een belangrijke factor.

Alle problemen die mensen ervaren en beschrijven bij 
het leren verdelen van hun beschikbare energie over alle 
dagbestedingsactiviteiten zijn gerelateerd aan het concept 
van levensbalans (life balance). Vanuit de klachten en 
ervaringen van personen met MS is dit onderzoek gegroeid.

Hierbij is het relevant om het begrip levensbalans in een 
defi nitie te formuleren. Levensbalans is een bevredigend 
patroon van dagelijkse activiteiten die gezond, zinvol 
en duurzaam zijn voor een persoon in de huidige 
levensomstandigheden. Een persoon in balans kan 
zijn tijd evenwichtig verspreiden over de verschillende 
levensdomeinen, met het gevoel dat dit specifi eke 
tijdgebruiksprofi el het ideale profi el voor hem is.

Om alle dagbestedingsactiviteiten van personen met MS 
(PmMS) in kaart te brengen gebruiken we de Life Balance 
Inventory (LBI), een vragenlijst ontworpen door Katleen 
Matuska in de USA in 2012 (1). 

De LBI is een vragenlijst die de persoon met MS zelf moet 
invullen, bestaande uit een lijst van 53 activiteiten binnen 
de verschillende dagelijkse levensdomeinen: dagelijkse 
activiteiten (als huishoudelijke taken, winkelen, jezelf wassen 
en kleden), activiteiten rond werk, rust, spel, opleiding, vrije 
tijd en maatschappelijke participatie.

De LBI is ingedeeld op activiteitenniveau, de items zijn 
eff ectief activiteiten uit het dagelijkse leven. Dat maakt het 
voor ons als ergotherapeuten relevant. De 53 verschillende 
activiteiten zijn ingedeeld in 4 subschalen, nl. gezondheid 
(6 items), identiteit (15), relaties (10) en uitdagingen (20). De 
balans wordt berekend binnen deze subschalen alsook in 
één totale gemiddelde score. Ons onderzoek is gekaderd in 
een Europees geheel. We werken samen met verschillende 
centra uit verschillende landen: Nationaal MS Center 

Melsbroek (B) ; VU University Medisch centrum Amsterdam 
(NL); Revalidatie en MS Overpelt (B); Neurologische centrum 
in Fraiture (B), MS Centre Ry & Haslev (DK), University 
Hospital Ljubjana (SI). De LBI is vertaald in 5 verschillende 
talen vertalen. Deze talen zijn voor België Vlaams en Frans, 
Nederlands, Deens en Sloveens.

Via een digitale link worden personen met MS uitgenodigd 
om deel te nemen. In totaal zijn er 8 vragenlijsten 
opgenomen (demografi sche gegevens, vragen over MS, LBI, 
MSNQ, mobiliteitsvragenlijst, SF-36, Qids-SR-16, UW-SES). 
Dit om de relatie van levensbalans te kunnen vergelijken met 
vermoeidheid, depressie en zelfmanagement. 
Voor deze studie worden we fi nancieel ondersteund door 
RIMS, en hebben we in 2016 een beurs gekregen. Dat maakt 
het mogelijk om met de verschillende partners regelmatig 
samen te komen, de vragenlijsten te vertalen, enz. 
De studie duurt 1 jaar en momenteel hebben al 70 PmMS 
deelgenomen vanuit het NMSC.

Referentie
1. Kathleen Matuska, PhD, OTR/L, FAOTA, is Director 

of the Master of Arts in Occupational Therapy 
Program, St. Catherine University, St. Paul, 
Minnesota. Originally submitted January 9, 2011. 
Accepted for publication March 26, 2011. Posted 
online June 17, 2011.

Nog even samenvatten waarom we dit onderzoek 
doen en wat de bedoeling is. We willen weten of de 
LBI een geschikt instrument is om de levensbalans 
van PmMS in kaart te brengen, en dit vergelijken 
met andere landen in Europa. Het belangrijkste 
doel is om deze inzichten in onze behandeling 
en adviezen te integreren en om PmMS meer 
inzicht te geven in hun levensbalans en hoe wij als 
ergotherapeuten de levensbalans kunnen helpen 
te optimaliseren.
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KLINIMETRISCHE STUDIE

Assessment of life balance: Life Balance Inventory (LBI) 
• Originally developed in USA (Matuska, 2012) 
• Self-report questionnaire 
• Scoring: 2 steps:  

1) people score whether or not they do or 
would like to do the 53 listed activities;  

2) people are asked how much time they spend 
on the activities they do or would like to do  

 
• 4 subscales: 
 
 

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION 
  

CASE STUDY OF THE EUROPEAN LIFE BALANCE PROJECT TEAM 

A balanced person is able to spread time (and 
energy) optimally across the different life domains 
(work, leisure, self-care and rest). Especially in people 
with multiple sclerosis (MS) the ability to self-steer an 
optimal balance in daily activity may be 
compromised (Matuska & Erickson, 2008). 
Occupational therapists have an important role to 
assess, raise awareness about and optimize life 
balance. 

Sofie Ferdinand*, Marijke Duportail*, Valérie Roekens, National MS Center Melsbroek (B) 
Isaline Eijssen*, Heleen Beckerman*, VU University Medical Center Amsterdam (NL) 
Lore Kerkhofs*, Sofie Schouteden*, Rehabilitation Centre Overpelt (B) 
Stéphanie Remy*, Marianne Dhem*, Neurological Centre of Fraiture (B) 
Heidi Marie Visby Jacobsen*, Lene Kallmayer*, Charlotte Kelly Jensen*, MS Centre Ry & Haslev (DK) 
Jelka Jansa*, University Hospital Ljubjana (SI) 
Kathleen Matuska, St Catherine University  Minneapolis/Minnesota (USA) 
Daphne Kos*, KU Leuven & AP University College Antwerp (B)   

Introduction 

Acknowledgement 
This project is funded by RIMS (grant 2016). 

To illustrate an international research 
collaboration between clinicians and 
researchers  to study life balance in a 
multicultural context. 

Objective 

Translation LBI 

 Translation English – local 
languages (Dutch, 

Flemish, French, 
Slovenian, Danish and 

Spanish) 

 Independent back-
translation local 

language – English 

 Discuss inconsistencies 
with scale developer 

Evaluation LBI 

 Cross-cultural 
differences, in each 

centre: n ≥ 30 patients 
with MS 

 Construct validity:  
relations  LBI with quality 

of life, fatigue, depression 
and self-efficacy 

 Test-retest reliability:  
repeated administration 
of LBI with an interval of 

maximum one week 

Collaboration 

Face-to-face meetings 
Skype & telephone 

meetings, email 

Jointly create online 
survey  uniform data 

collection in all 
languages 

Coordinator for data 
collection & data 

analyses, technical 
support 

Procedure 

Health Identity Relationship  Challenge  

References 
Matuska K. Description and Development of the Life Balance Inventory. OTJR 
Occup. Particip. Heal. 2012;32:220–8.  
Matuska KM, Erickson B. Lifestyle balance: How it is described and experienced by 
women with multiple Sclerosis. J. Occup. Sci. 2008;15:20–6.  

*Members of RIMS SIG Occupation 
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MEG STUDIE

In 2015 werd de MEG studie opgestart 
onder leiding van prof. dr. ir. Nagels, prof. 
dr. D’hooghe en prof. dr. D’Haeseleer en dat 
in samenwerking met de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), Université Libre de Bruxelles 
(ULB) en het Nationaal MS Centrum 
Melsbroek. 

Het doel van deze studie is om in 150 proefpersonen 
(100 personen met MS en 50 gezonde controles) te 
onderzoeken hoe veranderingen in hersenstructuur, als 
gevolg van MS, de hersenactiviteit beïnvloeden en leiden tot 
cognitieve problemen zoals problemen met de snelheid van 
informatieverwerking, geheugen en aandacht. 

Alle deelnemers ondergaan 2 scans: een magnetische 
resonance imaging (MRI) scan en een magnetoencephalo-
grafi sche scan (MEG). 

De MRI scan is reeds bekend bij veel personen met MS 
gezien het gebruikt wordt voor de klinische opvolging door 

neurologen. Met de normale MRI worden anatomische 
beelden van de hersenen verzameld. Met dezelfde scanner 
is het echter ook mogelijk om hersenactiviteit in rust op 
te nemen met fMRI of functionele MRI. Deze techniek is 
gebaseerd op de magnetiseerbaarheid van bloed met 
meer en minder zuurstof in, waar in actieve regionen 
lagere hoeveelheden zuurstof worden verwacht gezien 
dit gebruikt wordt voor de productie van energie door 
mitochondriën. Interessant voor MS is de integriteit van de 
wittestofbanen in de hersenen, waarlangs informatie wordt 
geleid. Men verwacht namelijk dat deze worden aangetast 
en hun myeline beschadigd raakt. Dit wordt onderzocht 
met diff usion tensor imaging (DTI), wat gebaseerd is op de 
diff usie van water in de hersenen die gelimiteerd is door de 
aanwezigheid van wittestofbanen. 

De MEG scan is een meer recent ontwikkelde techniek 
waarmee het mogelijk is om activiteit in de hersenen 
te meten door middel van minieme veranderingen in 
magnetische velden rondom het hoofd. Dit is gebaseerd 
op de bevinding dat wanneer verschillende neuronen 

Invloed van veranderingen in 
hersenstructuur en -activiteit 

op cognitie in MS
Auteur: Lars Costers, medewerker wetenschappelijk onderzoek

De MEG scanner in het Erasmus Ziekenhuis
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synchroon vuren een magnetisch veld wordt gecreëerd. 
Anders dan de MRI techniek, die gebaseerd is op een relatief 
traag mechanisme van zuurstofverbruik in de hersenen, 
kan de MEG scan in het tijdsdomein heel accuraat activiteit 
schatten. Anders dan elektroencephalografi e (EEG) - een 
welbekende techniek die vergelijkbaar is met de MEG, maar 
gebruik maakt van elektroden op het hoofd - heeft de MEG 
geen last van geleiding van activiteit door de hersenen en 
de schedel. Dit zorgt namelijk voor een uitgesmeerd signaal 
zodat het moeilijk is om te zeggen waar de activiteit exact 
vandaan komt. In deze studie wordt activiteit in de hersenen 
gemeten met de MEG scanner tijdens 5 paradigmas, 
waaronder activiteit in rust en enkele cognitieve taken. 

Bovenop dit alles wordt ook een uitgebreide 
neuropsychologische screening afgenomen waar 
onder andere wordt gekeken naar de snelheid van 
informatieverwerking, geheugen, leren en executieve 
functies (het controleren van bv. gedachten en perceptie). 

Met deze grote hoeveelheid data gaan de betrokken 
onderzoeksgroepen zoals de Cognition and Modelling 
Group (CIME) van de VUB, de onderzoeksgroep van 
prof. dr. ir. Nagels, de komende jaren aan de slag om meer 
te leren over hoe veranderingen in hersenstructuur en 
-activiteit in MS kunnen leiden tot verminderde cognitie. 

Op basis van data van de eerste 45 proefpersonen werd 
er reeds een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de 
associatie tussen de morfologie van het corpus callosum 
- een hersenregio die de 2 hersenhelften connecteert - en 
cognitie, vermoeidheid en depressie. (1)

“De MEG scan is een meer recent 
ontwikkelde techniek waarmee 
het mogelijk is om activiteit in 
de hersenen te meten door 

middel van minieme veranderingen 
in magnetische velden rondom 

het hoofd.”
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MS, een chronische ziekte 
zoals een andere? 

Auteur: prof. dr. Marie B. D’hooghe, neuroloog

De Wereldgezondheidsorganisatie defi nieert 
een chronische ziekte als een langdurige 
ziekte met een meestal langzame progressie. 
Chronische ziekten hebben een belangrijke 
impact op de morbiditeit en mortaliteit en 
zijn wereldwijd verantwoordelijk voor meer 
dan de helft van de overlijdens. De gekende 
risicofactoren houden veelal verband met 
levensstijl. Aangezien chronische ziekten 
meestal één of meerdere risicofactoren 
gemeen hebben met andere ziekten, is er 
dikwijls sprake van multimorbiditeit. 

Voor ons land komt het erop neer dat 28,5% van de 
populatie aan minstens 1 chronische ziekte lijdt. Chronische 
aandoeningen vormen een uitdaging. De patiënt speelt 
een centrale rol, proactieve zorg speelt in op de noden en 
er is een cruciale rol voor de eerstelijnsgezondheidszorg 
weggelegd, in samenwerking met een multidisciplinair 
zorgteam. 

Neuroplasticiteit bij MS

Het begrip ‘neuroplasticiteit’ verwijst naar de mogelijkheid 
van het centraal zenuwstelsel om zich aan te passen. Het 
gaat over veranderingen op verschillende niveaus, op 
moleculair en cellulair niveau (synapsen), op weefselniveau 
(aanmaak van nieuwe myeline), op systemisch niveau 
(overname van functies) en op gedragsniveau (nieuwe 
motorische en cognitieve strategieën). Deze aanpassingen 
treden op bij neuronale stimulatie en vormen de biologische 
basis voor het concept ‘reserve’. 

Ook bij MS zijn er aanwijzingen dat neuroplasticiteit een 
belangrijke rol speelt. Een stimulerende omgeving met 
nieuwe activiteiten en ervaringen leidt tot veranderingen in 
het centrale zenuwstelsel. Deze veranderingen dragen bij 
aan het optimaal gebruik van het preventief potentieel en de 
mogelijkheden tot herstel van verloren functies. 

MS neemt toe

De prevalentie van MS, een complexe, chronische 
aandoening met een indrukwekkende heterogeniteit, 
neemt toe. Een interactie tussen meerdere factoren ligt 
aan de oorsprong. Naast de betrokkenheid van auto-
immune mechanismen bij focale infl ammatie, liggen 
neurodegeneratieve mechanismen aan de basis van 
een geleidelijke achteruitgang (progressie). Het aandeel 
van infl ammatie en neurodegeneratie wisselt echter in 
functie van de tijd en in functie van het individu. MS geeft 
niet alleen zichtbare, fysieke klachten. Minder zichtbare 
symptomen zoals moeheid, angst of depressie en cognitieve 
functiestoornissen komen erg vaak voor en hebben een 
impact die vaak onderschat wordt. 

Globaal zijn er aanwijzingen dat het ziekteverloop van MS 
de voorbije decaden iets milder geworden is. Of dit nu ligt 
aan de toegenomen incidentie, het verschuiven van de 
diagnostische criteria, het wijzigende klinische beeld of 
de huidige behandelmogelijkheden is op dit ogenblik niet 
duidelijk. 

“De bemoedigende resultaten 
van klinische interventiestudies 
gericht op fysieke activiteit en 

stressmanagement suggereren 
de mogelijkheid van proactief 

handelen bij MS.”
prof. dr. Marie B. D’hooghe
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MS in beweging

Er worden de voorbije jaren steeds meer associaties 
gevonden tussen algemene gezondheidsfactoren 
en ziekteprogressie bij MS. Lagere serum vitamine D 
spiegels, roken, een ongunstig lipidenprofi el, hoge BMI en 
cardiovasculaire comorbiditeit werden geassocieerd aan 
een snellere ziekteprogressie bij MS. Recent onderzoek wijst 
ook op het onderschatte belang van co-morbiditeit bij MS, te 
onderscheiden van de complicaties die kunnen optreden als 
gevolg van MS. Vasculaire co-morbiditeit blijkt aanwezig bij 
1 op 7 personen die diagnose van MS te horen krijgen. 

Deze bevindingen en de bemoedigende resultaten van 
klinische interventiestudies gericht op fysieke activiteit 
en stressmanagement, suggereren de mogelijkheid 
van proactief handelen bij MS. De mogelijkheid van 
synergistische eff ecten indien verschillende componenten 
tegelijkertijd aangepakt worden, verdient verder onderzoek. 

Toekomstperspectieven

Een bredere kijk op de persoon met MS, als actieve 
participant in zorg en gezondheid, biedt perspectieven. 
Een gezonde en actieve levensstijl lijkt een bijdrage te 
leveren aan het ziekteverloop. Het managen van MS 
wordt een proces met verschillende componenten. Het 
uiteindelijke doel bestaat erin het ontstaan van nieuwe 
pathologie af te remmen, de gevolgen van bestaande 
pathologie te beperken en de mogelijkheden tot 
neuroplasticiteit maximaal aan te spreken. 

Referenties te verkrijgen op aanvraag

Onderzoek naar nieuwe behandelingen en nieuwe 
domeinen van onderzoek, zoals de studie van het 
darmmicrobioom, bieden hoop om op termijn bij te 
dragen tot de oplossing van de complexe MS puzzel. 
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NIEUWE MS BEHANDELINGEN 

Van monoclonale antilichamen tot 
stamceltransplantatie

Auteur: prof. dr. Miguel D’haeseleer, neuroloog

De onderhoudsbehandeling van MS is een 
domein waarin er de afgelopen 2 decennia een 
belangrijke evolutie heeft plaatsgevonden. Rond 
het jaar 2000 waren er in België 2 moleculen 
geregistreerd, interferon β en glatirameer 
acetaat, terwijl er heden ten dage ruim 
10 verschillende producten op de markt 
zijn. Hierbij is er een bijkomend streven 
te merken naar toenemende effi  ciëntie, 
gebruiksvriendelijkheid en selectiviteit in het 
werkingsmechanisme. 

Deze revolutie in het therapeutische landschap van MS 
is voor een groot deel te danken aan de opkomst van de 
monoclonale antilichamen. Daarnaast is er recent ook heel 
wat aandacht ontstaan in de media en patiëntenfora voor de 
mogelijke rol van stamceltransplantatie in de behandeling 
van MS. Het NMSC probeert actief een contribuerende en 
informerende rol te spelen bij deze nieuwe ontwikkelingen. 

Algemene behandelprincipes

MS kent verschillende beloopsvormen. De meerderheid 
van de patiënten (85%) zal in het begin van de ziekte 
opfl akkeringen van neurologische uitval vertonen, nadien 
telkens gevolgd door een periode van al dan niet volledig 
herstel en stabiliteit. Men noemt dit ziekteverloop relapsing-
remitting MS. Een deel van deze patiënten zal na verloop 
van tijd echter overgaan naar een ziektefase met minder 
tot geen opfl akkeringen, maar waarbij er wel sprake is van 
een geleidelijke, maar continue neurologische achteruitgang 
(secundair progressieve MS). Een minderheid (15%) 
ervaart een primair progressieve evolutie vanaf de eerste 
manifestaties. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 
fase van de ziekte met opfl akkeringen wordt gedreven door 
ontstekingsactiviteit en een dysfunctioneel immuunsysteem. 
De oorzaak van de tragere progressie is minder duidelijk. Tot 
op heden zijn er in België enkel behandelingen geregistreerd 
met een bewezen impact op de ontstekingsfase van de 
ziekte. Duidelijk afl ijnbare doelen hiervan zijn verkleinen van 
het risico op nieuwe opfl akkeringen, op nieuwe MRI letsels 
en op toenemende invaliditeit door de opfl akkeringen. 

Gebruikelijk zal na een diagnose van relapsing-
remitting MS geopteerd worden om te starten met 

een onderhoudsbehandeling uit de eerste lijn. Deze 
producten koppelen een matige effi  ciëntie aan een 
relatief goed veiligheidsprofi el. Verschillende opties zijn 
mogelijk: interferon (Plegridy, Avonex, Rebif en Betaferon), 
glatirameer acetate (Copaxone), terifl unomide (Aubagio) en 
dimethylfumaraat (Tecfi dera). Deze middelen hebben elk 
hun eigen sterktes en zwakheden. Indien een behandeling 
uit de eerste lijn onvoldoende werkzaam blijkt, of wanneer 
de ziekte een zeer agressief infl ammatoir verloop kent 
(meerdere opfl akkeringen op korte tijd, met bijpassende 
MRI afwijkingen) kan er gekozen worden voor een product 
uit de tweede lijn. Tot deze groep behoren momenteel 
natalizumab (Tysabri), alemtuzumab (Lemtrada), fi ngolimod 
(Gilenya) en daclizumab (Zinbryta). Deze middelen hebben 
over het algemeen een hogere effi  ciëntie, maar er kunnen 
belangrijkere veiligheidsaspecten spelen. Mitoxantrone is 
ook nog steeds geregistreerd voor behandeling van snel 
evolutieve MS, maar wordt quasi niet meer gebruikt omwille 
van het gevaar op ernstige complicaties (hartfalen, leukemie).

Het is niet onbelangrijk om te stellen dat er geen vast 
behandelalgoritme bestaat voor MS. De keuze van het 
individuele product, of van een escalerende versus 
afbouwende strategie, kan van verschillende factoren 
afhangen en is over het algemeen niet goed bestudeerd. De 
visie van patiënt en neuroloog, aanwezige co-morbiditeiten, 
en inschatting van therapie- en opvolgtrouw kunnen, naast 
het ziekteverloop zelf, allen een rol spelen. Soms kan het 
ook nuttig zijn om naar de graad van aanwezige infl ammatie 
te kijken, los van de onderverdeling volgens klassieke 
beloopsvorm. Deze is immers niet absoluut en onverwachte 
presentaties zijn niet uitgesloten. 
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Monoclonale antilichamen

Natalizumab (Tysabri)
Natalizumab bindt zich aan het α4-integrine op het 
celoppervlak van circulerende witte bloedcellen. Bij 
relapsing-remitting MS is het product vooral werkzaam 
omdat door deze blokkerende binding geactiveerde 
lymfocyten veel moeilijker doorheen de bloed-
hersenbarrière kunnen dringen. Gerandomizeerd onderzoek 
heeft aangetoond dat behandeling met natalizumab gepaard 
gaat met een risicoreductie op nieuwe opfl akkeringen van 
ongeveer 70% versus placebo. De toediening verloopt via 
intraveneuse infusen, om de 4 tot 6 weken, op de dagkliniek 
en wordt over het algemeen goed verdragen. 

De meest gevreesde bijwerking van natalizumab is het 
ontstaan van progressieve multifocale leukoencefalopathie 
(PML). Dit is een ernstige opportunistische infectie van het 
centrale zenuwstelsel veroorzaakt door het JC virus. Dit 
virus is latent aanwezig bij meer dan de helft van de globale 
bevolking. PML uit zich als een progressief neurologisch 
tableau over weken tot maanden. Kenmerkende symptomen 
zijn visusklachten, gedragsproblemen, cognitieve 
achteruitgang en epileptische insulten. Op MRI zijn meestal 
steeds groter wordende letsels in de witte stof van de 
hersenen te zien. Eens de diagnose wordt gesteld, moet 
Tysabri zo snel mogelijk gestaakt worden. Een andere 
oorzakelijke behandeling is er niet. De gevolgen van PML zijn 
vaak ernstig, gaande van blijvende invaliditeit tot overlijden.

Het globale risico op PML bij natalizumab bedraagt ongeveer 
4 op 1.000, maar het is mogelijk om dit bij individuele 
patiënten nauwkeuriger in te schatten. Het al dan niet 
aanwezig zijn van antilichamen tegen het JC virus en de 
hoeveelheid hiervan (index), de behandelduur, en eventuele 
voorgaande immuunonderdrukkende behandelingen zijn 
allen parameters die bij deze schatting van tel zijn. In de 
meest gunstige situatie (men draagt het virus niet) wordt het 
risico kleiner dan 1 op 10.000 geacht. In de meest ongunstige 
situatie (men draagt het virus met een hoge index en de 
behandelduur is langer dan 5 jaar) stijgt dit cijfer naar 1 op 
100. Aan patiënten die het JC virus dragen met een hoge 
index zal meestal van in het begin een andere therapie 
worden voorgesteld. Bij deze met lage en intermediaire index 
kan de beslissing in overleg genomen worden, en nadien 
worden herzien mede in functie van de behandelduur. Men 
moet er echter ook rekening mee houden dat het stopzetten 
van natalizumab niet zo evident is, daar er een risico is op 
een terugkeer van verhoogde ontstekingsactiviteit (rebound 
fenomeen).

Alemtuzumab (Lemtrada)
Met alemtuzumab probeert men via eenmalige behandeling 
de werking van het immuunsysteem voor langere tijd 

te beïnvloeden. Dit is een voorbeeld van wat men een 
inductiestrategie zou kunnen noemen. Alemtuzumab 
zorgt, via binding met de CD52 oppervlaktemerker, voor 
een snelle en quasi totale destructie van de in het bloed 
circulerende B- en T-lymfocyten. Na verloop van tijd worden 
deze vervangen door een nieuwe lymfocytenpopulatie met 
minder uitgesproken auto-immune kenmerken.

Alemtuzumab werd vroeger reeds gebruikt onder de 
merknaam Campath bij therapieresistente vormen 
van lymfatische leukemie. De klinische ontwikkeling als 
behandeling bij relapsing-remitting MS begon ongeveer 
10 jaar geleden. In de CARE-MS I en II studie werd een 
signifi cante reductie van het risico op nieuwe relapses 
vastgesteld versus actieve comparator, namelijk Rebif. 
Resultaten op beeldvorming en invaliditeitsprogressie 
waren gemengd. De behandeling wordt in principe in 
2 intraveneuse kuren toegediend. De eerste infuusreeks 
bestaat uit 5 dagen, na een jaar volgt een tweede cyclus 
gedurende 3 dagen, gewoonlijk telkens tijdens een kleine 
week hospitalisatie. Uit opvolgonderzoek is gebleken dat 
nadien 50% tot 60% van de patiënten over een periode van 
10 jaar niet meer opnieuw hoefde behandeld te worden, en 
dat de globale invaliditeit ook vrij stabiel blijft.

De effi  ciëntie van alemtuzumab oogt dus mooi, maar door 
een vrij beladen toxiciteitsprofi el wordt het middel meestal 
voorbehouden voor patiënten met ernstige infl ammatoire 
ziekteactiviteit. De mogelijke bijwerkingen komen in golven 
voor. Tijdens de infusen kunnen er reacties optreden 
ten gevolge van de massale vrijstelling van cytokines. 
Meestal betreft dit symptomen als huiduitslag, rillingen, 
koorts, hoofdpijn en hartkloppingen. We proberen deze 
te voorkomen en op te vangen met andere medicatie 
(corticosteroïden, antihistaminica, paracetamol). De 
lymfocytenpopulatie zal vervolgens terug normaalwaarden 
bereiken na 6 tot 12 maanden. Deze periode van lymfopenie 
kan gepaard gaan met een verhoogd infectierisico (vaak 

“De duidelijk afl ijnbare doelen 
van deze behandelingen zijn 
het verkleinen van het risico 
op nieuwe opfl akkeringen, 

op nieuwe MRI letsels en op 
toenemende invaliditeit door 

de opfl akkeringen.”
prof. dr. Miguel D’haeseleer, neuroloog
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bovenste luchtwegen). Gedurende de eerste maand 
wordt acyclovir voorgeschreven om herpes stomatitis 
te voorkomen en patiënten dienen gedurende 8 weken 
niet-gepasteuriseerde voeding te vermijden (Listeria 
monocytogenes). In een latere fase is er een verhoogd risico 
op secundaire auto-immune ziekten. 

Het meest getroff en orgaan hierbij is de schildklier met 
een totaalrisico van ongeveer 40% (meestal derde jaar 
na behandeling). Andere mogelijke complicaties zijn 
immuungemedieerde trombocytopenische purpura (1% 
- 3%) en glomerulonefritis (> 1%). Om deze problemen 
tijdig te kunnen opsporen, dienen patiënten tot 4 jaar na 
de laatste toediening van alemtuzumab maandelijks een 
bloed- en urineonderzoek te ondergaan. Waakzaamheid 
voor klinische tekens van hyper- of hypothyroïdie, verhoogde 
bloedingsdiathese en nierfunctieproblemen zijn uiteraard 
ook zeer belangrijk.

Daclizumab (Zinbryta)
Daclizumab is in België pas terugbetaald sedert dit voorjaar 
en illustreert mooi hoe een hoogselectief aangrijpingspunt 
een signifi cante verschuiving in het immunologisch 
evenwicht kan bewerkstelligen. Dit monoclonaal antilichaam 
is gericht tegen de interleukine 2-receptoren met hoge 
affi  niteit, dewelke een belangrijke rol spelen in de expansie 
van de pathogene cytotoxische lymfocyten bij MS. Dit proces 
wordt zo enerzijds geremd, maar tegelijkertijd is er meer 
interleukine 2 beschikbaar voor de uitrijping van andere 
types immuuncellen die eerder tolerantie promoten. De 
toediening verloopt via een maandelijkse subcutane injectie. 
Het risico op levertoxiciteit lijkt echter voorlopig het brede 
gebruik van daclizumab in de praktijk te beperken.

Ocrelizumab (Ocrevus)
Ocrelizumab volgt een andere immunologische strategie 
waarbij er selectief wordt gemikt op depletie van de 
B-lymfocyten via inwerking op het CD20 antigen. Data uit 
2 pivotale fase III studies bij relapsing-remitting MS 
(OPERA I en II) tonen aan dat ocrelizumab het risico op 
relapses, nieuwe MRI letsels en invaliditeitsprogressie 
signifi cant verlaagd, vergeleken met Rebif. Daarnaast werd 
begin dit jaar ook de ORATORIO studie gepubliceerd waarin 
met ocrelizumab, als eerste product ooit, versus placebo 
oordelige eff ecten konden worden aangetoond op het 

ziekteverloop van patiënten met primair progressieve MS. 
Een kritiek op deze studie is echter dat het ging om een vrij 
jonge (gemiddeld 45 jaar) en infl ammatoire patiëntengroep 
(30% had actieve letsels op MRI bij inclusie) die mogelijk 
niet representatief is voor de globale populatie van primair 
progressieve MS. 

Ocrelizumab is op dit moment nog niet geregisteerd voor 
behandeling van MS in Europa, maar kan onder bepaalde 
voorwaarden wel al afgeleverd worden via het NMSC aan 
patiënten met relapsing-remitting en primair progressieve 
MS. Patiënten krijgen voor beide indicaties om de 6 maanden 
600 mg van het product intraveneus op onze dagkliniek 
toegediend. Meest relevante bijwerkingen zijn infusiereacties 
en infecties. Men is momenteel aan het werken op de 
klinische ontwikkeling van een nieuw monoclonaal anti-CD20 
antilichaam met volledig humane structuur bij MS, met name 
ofatumumab, wat in theorie het aantal infusiereacties tot een 
minimum zou moeten herleiden.

Stamceltransplantatie

Het idee achter stamceltransplantatie bij MS is om het 
dysfunctioneel immuunsysteem te elimineren en nadien 
opnieuw te proberen opbouwen, in de hoop dat de 
auto-immune aspecten niet langer, of veel minder mate, 
aanwezig zijn. Ook deze aanpak valt onder de noemer van 
een inductiestrategie. Een bijkomend voordeel zou kunnen 
zijn dat patiënten niet meer aan de bijwerkingen en/of 
kostprijs van een chronische behandeling moeten worden 
blootgesteld.

Reeds sinds het einde van de vorige eeuw lijken diverse, 
maar veelal kleine, ongecontroleerde en korte studies, 
voordelige eff ecten te tonen van autologe hematopoëtische 
stamceltransplantatie (AHSCT) bij patiënten met MS. Eerder 
dit jaar werd een meta-analyse gepubliceerd waarbij de 
data van 15 eerdere studies werden samengebracht. 
Hieruit blijkt dat 83% van de in totaal 764 opgevolgde 
patiënten vrij was van ziekteactiviteit (gedefi nieerd als 
afwezigheid van relapses, nieuwe MRI letsels en klinische 
achteruitgang) op jaar 2 na de behandeling. Dit cijfer lijkt 
substantieel hoger te liggen dan wat tot hiertoe op dat vlak 
kon worden bereikt met de conventionele behandelingen, 
maar een rechtstreekse vergelijking is nog niet beschikbaar. 
Het succes van AHSCT is vooral geassocieerd met jonge 
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leeftijd, een relapsing-remitting subtype, en een korte 
ziektegeschiedenis. Daarnaast wordt het eveneens 
duidelijker dat de procedure weinig zinvol is bij patiënten in 
een gevorderd progressief ziektestadium.

De implementatie in de algemene zorg beloofd echter nog 
een moeilijk proces te worden. AHSCT blijft immers een 
ingrijpende medische acte. In een eerste fase worden de 
stamcellen gecollecteerd uit het bloed via leukaferese, dit 
na farmacologische mobilisatie uit het beenmerg. Deze 
stamcellen worden vervolgens ingevroren en bewaard 
tot de patiënt klaar is voor transplantatie. Het aanwezige 
immuunsysteem moet immers eerst worden vernietigd en 
gebeurt via hogedosischemotherapie (ablatieve fase). De 
intensiteit van dit regime verschilt van protocol tot protocol. 
De heropbouw van het hematologische systeem neemt 
enige tijd in beslag. Complicaties van beenmergaplasie 
kunnen optreden onder vorm van ernstige infecties en 
bloedingen. Chemotherapeutica kunnen daarnaast op 
zichzelf ook toxisch zijn voor verschillende orgaansystemen. 
De globale mortaliteit lijkt zich rond de 2% te situeren, 
hoewel er de afgelopen 5 jaar slechts 1 overlijden 
gerapporteerd werd op ruim 300 behandelde patiënten, 
wellicht door een betere en vroegere selectie.

Toekomstige producten

Volledigheidshalve kunnen we nog vermelden dat 
preliminaire data klinische voordelen suggereren van 
siponimod en biotine bij respectievelijk secundair 

progressieve MS en progressieve MS in het algemeen. Recent 
kreeg ook cladribine (Mavenclad) een Europese goedkeuring 
voor behandeling van relapsing-remitting MS. In België is 
het echter nog wachten op de exacte plaatsbepaling en 
terugbetalingscriteria. Cladribine zal wellicht al eerder in het 
NMSC beschikbaar worden gesteld via open-label fase IV 
onderzoek.

Conclusie

Het therapeutische landschap van MS heeft de laatste jaren 
drastische veranderingen ondergaan en is nog steeds in 
volle ontwikkeling. Het streven naar een hogere graad van 
effi  ciëntie, meer gebruiksvriendelijkheid en een gerichter 
werkingsmechanisme kan de zorg van de hedendaagse 
patiënt alleen maar ten goede komen. De intrede van 
de monoclonale antilichamen heeft een belangrijke rol 
gespeeld in deze ontwikkelingen. Veiligheidsaspecten mogen 
bij therapeutische beslissingen echter nooit uit het oog 
verloren worden. AHSCT lijkt een veelbelovende strategie 
tegen ernstige ontstekingsactiviteit bij relapsing-remitting 
MS. Het blijft echter zelfs in goede omstandigheden een 
zware medische ingreep, gepaard gaande met een zekere 
mortaliteit. De voor- en nadelen van stamceltransplantatie 
bij MS moeten nog verder onderzocht worden op langere 
termijn, en in rechtstreekse vergelijking met de reeds 
beschikbare producten uit de tweede lijn. Het NMSC 
probeert een vooraanstaande rol te blijven spelen inzake 
nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van MS.
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BELGISCHE VALIDATIESTUDIE

BICAMS, een korte neuropsychologische 
testbatterij voor personen met MS

Auteur: Lars Costers, medewerker wetenschappelijk onderzoek

Cognitie is een belangrijk aspect van MS, gezien 
ongeveer de helft van de personen met MS te 
maken krijgt met cognitieve problemen. Dit 
kan zich bijvoorbeeld manifesteren als het 
trager worden in het verwerken van informatie, 
woordvindingsmoeilijkheden en problemen met 
aandacht en geheugen. Voor de begeleiding van 
personen met MS is het belangrijk om cognitie 
op een goede manier te kunnen inschatten en 
opvolgen. 

Tot voor kort werd daarvoor gebruik gemaakt van 
verschillende neuropsychologische testbatterijen of 
verzamelingen van testen. Bijvoorbeeld de Brief Repeatable 
Battery of Neuropsychological tests (BRB-N) en de Minimal 
Assessment of Cognitive Function in MS (MACFIMS). De 
namen van deze testbatterijen zijn niet enkel een mond 
vol, de testen zelf zijn ook heel uitgebreid. De BRB-N en de 
MACFIMS duren respectievelijk 45 minuten en 90 minuten 
om af te nemen, een zware karwei voor zowel de persoon 
met MS als de neuropsycholoog. 

Daarom werd recent de BICAMS ontwikkeld, een testbatterij 
die in slechts 15 minuten kan worden afgenomen en 
waarvoor geen getrainde neuropsycholoog aanwezig 
moet zijn. Deze batterij bestaat uit 3 tests, één voor de 
snelheid van informatieverwerking (SDMT), één voor verbaal 

geheugen en leren (CVLT-II) en één voor visueel geheugen en 
leren (BVMT-R).
Gezien er wereldwijd culturele verschillen zijn in de prestatie 
op neuropsychologische tests, is het de gewoonte om 
ze in verschillende landen te valideren. Voor de BICAMS, 
bijvoorbeeld wordt per land een studie opgezet met 
minstens 150 personen (waaronder minstens 65 gezonde 
controles). Dan wordt onderzocht of de tests wel degelijk 
een onderscheid kunnen maken tussen personen met MS 
en gezonde controles. In zulke validatiestudies worden ook 
telkens normaalscores ontwikkeld. Dit zijn verwachte scores 
van gezonde personen op de 3 tests, zodat kan worden 
ingeschat hoe goed of slecht een score is. Op deze manier 
werd de BICAMS reeds in 14 landen wereldwijd gevalideerd.

Onder leiding van prof. dr. ir. Guy Nagels, prof. dr. Marie-
Beatrice D’hooghe en prof. dr. Miguel D’Haeseleer en 
met de hulp van ir. Jeroen Gielen, Piet Eelen en Ann Van 
Remoortel werd een dergelijke Belgische (Nederlandstalige) 
validatiestudie voor de BICAMS opgestart. In totaal deden 
97 personen met MS en 97 gezonde controles mee aan deze 
studie. 

Hierin bleek dat de SDMT (informatieverwerkingssnelheid) 
en de BVMT-R (visueel geheugen en leren) een onderscheid 
konden maken tussen de gezonde groep en de MS groep. 
De test voor verbaal geheugen en leren, echter, deed dit 
niet. Meer nog, mensen met MS leken het over het algemeen 
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zelfs een beetje beter te doen dan de gezonde controles. 
Dit was een redelijk opmerkelijk resultaat, en tot nog toe 
niet voorgekomen in andere validatiestudies. De enige 
mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat personen die 
de test al eens gedaan hebben, het de volgende keer ook 
beter gaan doen. Dit toont aan dat er gezocht moet worden 
naar een vorm van deze test die meer robuust is tegen 
trainingseff ecten. 

In deze Belgische validatiestudie wilden we ook onderzoeken 
wat de kost is van het inkorten van de 3 tests tot versies die 
samen slechts 15 minuten duren. Zouden we informatie 
verliezen ten opzichte van de originele (langere) versies van 
dezelfde tests? Daarom deden al de deelnemers aan onze 
studie de lange versie van de 2 tests voor geheugen en leren 
(CVLT-II en BVMT-R), waaruit bleek dat we met de BICAMS, 

een simpele test van 15 minuten, evenveel informatie krijgen 
over de cognitieve toestand van een persoon als een test van 
meer dan 40 minuten.

We kozen er ook voor om te werken met geïndividualiseerde 
normaalscores. Deze laten toe om op basis van de leeftijd, 
geslacht en het opleidingsniveau een verwachte score te 
berekenen voor een persoon. We verwachten namelijk niet 
dat een score van bijvoorbeeld 5 op 10 even slecht nieuws is 
voor een persoon van 75 jaar als iemand van 25 jaar. 
De instructies voor de berekening van deze normaalscores 
zijn te verkrijgen via mail (lcosters@vub.ac.be of 
ann.vanremoortel@mscenter.be). De naar het Nederlands 
vertaalde instructies voor de 3 BICAMS tests zijn ook te 
verkrijgen. 

Voortaan kan de BICAMS neuropsychologische 
batterij in België (in het Nederlands) gebruikt 
worden om de cognitie van personen met MS 
in te schatten en op te volgen. (1)
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