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WAT GAAN WE DOEN? 

• Wat is cognitie? 

 

 

• Begrijpen van cognitieve problemen bij MS 

 

 

• Behandelen van cognitieve problemen bij MS 

 

 

• Vragen? 
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WAT IS COGNITIE? 

 Geheugen 

 Lange termijn geheugen 

 Korte termijn / werkgeheugen 

 Visueel / verbaal geheugen 

 

 Aandacht 

 Volgehouden / Verdeelde aandacht 

 

 Snelheid van informatieverwerking 

 

 Uitvoerende functies 

 Plannen 

 Problemen oplossen 
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 Geheugenverlies 

 

 Verminderd begrip 

 

 ‘Traagheid’  

…daarna was het 100 jaar stil rondom cognitieve problemen bij MS 

Jean-Martin Charcot 

1825-1893 

Franse Neuroloog 
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COGNITIE & MS 

Benedict et al., 2006; Chiaravalotti & Deluca 2008 

43-70% van de mensen met MS krijgt tijdens zijn/haar ziekte 

cognitieve problemen 
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WANNEER ONTSTAAN COGNITIEVE KLACHTEN? 

Amato MP, et al.  Arch Neurol 2001;58:1602-6 
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Begrijpen van cognitieve problemen 

Neuropsychologisch 

onderzoek  

MACFIMS, BRB-N 

passend en erkend voor MS 

Vragenlijsten  

(angst, depressie, vermoeidheid, slaap stoornissen, 

subjectieve cognitieve klachten: beïnvloeden cognitie) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirvJmIgLPSAhVFXhQKHRobCUoQjRwIBw&url=http://www.ruhr-epileptologie.de/neuropsychologische-diagnostik-und-therapie&psig=AFQjCNHa7e_VOJ4oB2Q2KEWJvYibE4av6w&ust=1488378471660675
http://www.ggz-connect.nl/bericht/5861/overstappen-op-een-andere-vragenlijst-maar-welke
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• Welke cognitieve functie hebben we zojuist getest? 

• Wat merkte u? 

• Hoe zou dat gaan bij iemand met ADHD? 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM0NjmoJDTAhWJVxoKHRw5DLYQjRwIBw&url=http://brainstimulationclinic.squarespace.com/dlpfc/&psig=AFQjCNFczRh1nI9dAqWXFouA0EXQVizqDw&ust=1491582726724341
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BEGRIJPEN VAN COGNITIEVE KLACHTEN 

 

De afwijkingen die we zien op standaard MRI 

(laesies) hangen niet of nauwelijks samen met 

cognitieve problemen 
 

Benedict et al., 2004 



 Atrofie: Hersenkrimp, sterke relatie met cognitie 

 Krimp diep in de hersenen  vroeg en belangrijk 

 Erger bij mannen 

 

Man            Vrouw 

Thalamus 

Schoonheim et al., 2012 

Atrofie 

Hippocampus 

Sicotte et al., 2008 



Roosendaal et al, JMRI 2008 

Grijze stof laesies 



Activation of the hippocampal memory system

109

Chapter

 3

FIGURE 1.

Chapter 3.2
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FIGURE 2.
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HERSENACTIVITEIT 

 

 Toegenomen hersenactiviteit bij mensen met MS met 

intacte cognitie; 

 

 Verminderde hersenactiviteit in gebieden die 

betrokken zijn bij geheugen bij mensen met MS met 

cognitieve problemen 

 

Hulst et al., 2012 



Chapter 6

222

BOX 1.

Cognitive preservation Cognitive impairment
worsening?

Time

FIGURE 1.

a. Cognitively preserved (lightest gray, left box):  

b. Cognitive impairment (middle and right box): 

FUNCTIONELE REORGANISATIE 



BELANGRIJKSTE? 
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Hulst et al., 2015 

BELANGRIJKSTE? 

Hersenfunctie belangrijk! 

Maar waarom dan? 



Schiphol vs Trondheim 

 

Tewarie et al., 2014 

Het hersennetwerk! 

Meer onderzoek nodig bij MS 

NETWERKEN 



Pauze! 
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BEHANDELING VAN COGNITIEVE KLACHTEN 

Functie-training 

Strategie-training 

Zorg Wetenschap 

 Factoren  

die cognitie  

beïnvloeden 
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Strategie-training NIET RENNEN, MAAR PLANNEN 

 Poliklinisch cognitief revalidatie programma 

 

 Informatie en educatie (aanleren van strategieën) 

 

 Vijftal modules 

 1 informatiemodule 

 4 losse trainingsmodules 

 

 Gericht op: mentale snelheid, geheugen, planning  

en vermoeidheid  
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O.A. DEPRESSIE, VERMOEIDHEID 

 Behandeling van depressie werkt bij mensen 

met MS net zo goed als bij mensen zonder MS; 

 

 Niet rennen maar plannen heeft ook gunstig 

effect op vermoeidheid; 

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

 

 Samenhang tussen depressie en cognitie (Quinten van Geest, lopend onderzoek) 

 Factoren  

die cognitie  

beïnvloeden 
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SUBJECTIEVE COGNITIEVE KLACHTEN 
 Factoren  

die cognitie  

beïnvloeden 

Niet de allerbeste graadmeter voor afwijkingen op 

neuropsychologische tests… 

 

…maar wel voor stemming en vermoeidheid. 

Omgeving belangrijk! 



Filippi et al., 2012 
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Functie-training 
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Mindfulness– Cognitie 

& subjectieve klachten 

Computertraining – Cognitie & Aandacht 

Functie-training 

Transcraniele 

magnetische 

stimulatie (TMS) 

Dans – Geheugen 
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Functie-training TMS 
TRANSCRANIËLE MAGNETISCHE STIMULATIE 

MS met intacte cognitie MS met cognitieve problemen 

17 mensen met MS 

11 gezonde controles 
Werkgeheugen 

Rocca et al., 2014 
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 Voor stimulatie: extra hersenactiviteit  

(net zoals bij eerder onderzoek) 

 

 

 

 

 Na stimulatie: extra hersenactiviteit niet meer aanwezig  

 

 

 Hulst et al., 2017 
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Aandachtstraining 

• Goede aandacht belangrijk voor andere cognitieve domeinen 

• Concentration Car (C-Car; Universiteit van Tilburg) 

– Effectief in mensen met hersentumor 

– 7 weken trainen, 45 min per week 

– Traint verschillende soorten aandacht 

– Voor en na interventie: 

– Neuropsychologisch onderzoek 

– Vragenlijsten 

– MRI 

 

• Dataverzameling on-going 
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Dance for Health 

• Beweging is goed voor de hersenen  

• Dans interventie (combinatie moderne/klassiek ballet) 

– 8 weken trainen, 2 uur per week 

– Choreografie + Bewegen (effect op geheugen/ hippocampus) 

– Voor en na interventie: 

– Neuropsychologisch onderzoek 

– Fysieke tests 

– Vragenlijsten 

– MRI 

 

• Dataverzameling: nog op zoek naar mensen voor de 

controlegroep 
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Remind-MS 

 

 
 

 

• Subjectieve cognitieve klachten 

• Drie verschillende behandelingen worden met elkaar vergeleken 

– Mindfulness 

– Cognitieve gedragstherapie 

– Informatievoorziening MS verpleegkundige 

• Interventie 

– 9 weken 

– Amsterdam of Arnhem 

– Neuropsychologisch onderzoek 

– MEG 

 

• Dataverzameling on-going 

 

 
 

 



35 



36 

SOMSCOG  SECOND OPINION MS & 

COGNITIE SPREEKUUR 

 Zorg & wetenschap gecombineerd in dagvullend programma 

 

 Doel: in kaart brengen van cognitieve klachten en/of stoornissen 

 

 Behandeladvies op maat (regulier of experimenteel) 

 

 Voor wie? Na doorverwijzing van huisarts/neuroloog voor 

iedereen  
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 Cognitieve klachten waren lange tijd onderbelicht; 

 

 Geavanceerde MRI noodzakelijk; 

 

 Strategie-training leren leven met de klacht; 

 

 Andere factoren (zoals vermoeidheid, depressie) niet vergeten, 

want kunnen cognitie beïnvloeden; 

 

 Functie-training bestaat nog niet, maar er wordt (inter)nationaal 

uitgebreid onderzoek naar gedaan 

 

 Cognitie Netwerk NL 

 

 

 

TAKE HOME MESSAGES 



Meedoen aan een van de onderzoeken? 

Mail naar: msencognitie@vumc.nl 




