
Op woensdag 6 december 2017 vond er een informatieavond plaats in het SJG in Weert.  

 

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 

• Ontwikkelingen in de behandeling van MS, door neuroloog Harry Lövenich 

• MS en voeding, door diëtiste Mirjam Coolen 

• MS en logopedie, door logopediste Ellen Schouten 

• MS en narcose, door neuroloog Harry Lövenich 

 

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van MS 

Er zijn een aantal nieuwe medicijnen in ontwikkeling. Dit zijn; 

• Ocrelizumab (Ocrevus) 

• Cladibrine (Mavenclad) 

• Siponimod, Ozanimod, Ponesimod ('broertjes' Gilenya) 

• Hoog gedoseerde Biotine (B8) 

Er is ook nieuws te melden over bekende middelen zoals: 

• Alemtuzumab (Lemtrada) 

• Daclizumab (Zinbryta) 

 

Alemtuzumab (Lemtrada) 

Lemtrada is een tweedelijns behandeling bij zeer actieve MS, deze reset het immuunsysteem. Er is 

bij deze medicatie een verhoogde kans op hersenvliesontsteking (hoofdpijn, uitval, koorts)  

Er is een studie geweest met 32 patiënten, waar 1 patiënt van is overleden. Deze patiënt kreeg een 

voedselinfectie door de Listeria bacterie. Listeria kan voorkomen in diverse voedingsmiddelen zoals 

gerookte zalm, Brie, rauw vlees. Dit zijn dezelfde voedingsmiddelen die niet gegeten mogen worden 

door zwangere vrouwen. Deze besmetting is eenvoudig te voorkomen met een tijdelijke preventieve 

antibiotica. 

 

Daclizumab (Zinbryta) 

Zinbryta wordt pas voorgeschreven als er minimaal 2 andere middelen geen effect hebben op de MS 

en er geen andere optie meer is. Dit middel wordt 1x in de 4 weken toegediend met een injectie. 

Zinbryta heeft een positieve werking op de schubfrequentie, invaliditeit en de MRI. 

De meest belangrijke bijwerkingen zijn; huidreactie (jeuk), infecties en leverfalen 

 

Ocrelizumab (Ocrevus) 

Ocrevus wordt 1x in de 24 weken toegediend via een infuus. Dit middel is 

ook effectief bij progressieve MS. Ocrevus komt waarschijnlijk in het 

voorjaar van 2018 op de markt. De vergoedingsregels voor dit medicijn zijn 

nog onduidelijk. 

Cladibrine (Mavenclad) 

Cladibrine wordt toegediend in pil vorm. 1-2 

pillen gedurende 4-5 dagen, dit wordt na 1 

maand herhaald. Na 2 jaar wordt ditzelfde 

schema nog een keer herhaald. Dit is tweedelijns 

medicatie die gebruikt kan worden bij zeer 

actieve RRMS. Door het gebruik van deze 

medicatie zullen de T en B lymfocyten dalen en 

het immuunsysteem wordt gereset. De 

belangrijkste bijwerking is zoster infectie 

(gordelroos). Wat belangrijk is om te vermelden 

is dat er GEEN verhoogde kans op kanker is. 

 



 

Nieuwe middelen – broertjes van Gilenya 

Er zijn diverse nieuwe middelen in ontwikkeling, de 

'broertjes' van Gilenya. Deze middelen gaan verder 

onder de naam Siponimod, Ozanimod en Ponesimod. 

Deze middelen houden de T-cellen vast in de 

lymfeknoop. Belangrijke bijwerkingen zijn 

hartritmestoornissen en afwijkende bloeddruk.  

Er zijn en komen diverse nieuwe middelen op de markt. 

Uit deze studies is duidelijk gebleken hoe effectiever het 

middel, hoe groter de risico’s zijn die het met zich 

meebrengt. 

 
 

Nieuwe middelen – hoog gedoseerde Biotine (B8) 

Er loopt een studie naar het gebruik van hoog gedoseerde Biotine. Het gaat dan om een dosering 

van 10.000 mg (100 mg is de normale dagelijkse behoefte). Biotine is de cofactor bij 

stofwisselingsprocessen. Er wordt onderzocht of Biotine bijdraagt aan de reparatie van de 

myelineschede. 

Biotine is onderzocht bij progressieve MS, 13 van de 104 deelnemers had afname van invaliditeit in 

de eerste fase van het onderzoek. Er zijn nog geen duidelijke bijwerkingen bekend. Wel kan Biotine 

zorgen voor afwijkende/verkeerde lab waardes en meer MRI letsels.  

 

Diagnose MS – aanpassing criteria 

MS is niet direct aan te tonen, daarvoor zijn hulpcriteria nodig. Deze criteria worden ook wel 

McDonaldcriteria genoemd. (Deze criteria vervangt sinds 2001 de Posercriteria.) In 2005 en 2010 zijn 

deze criteria vernieuwd en in 2016 zijn er aanpassingen gedaan en onderzocht. Deze aanpassingen 

zorgen voor een snellere diagnose (sensitiviteit) en geen verlies aan zekerheid (specificiteit). Het 

Liquoronderzoek op bepaalde eiwitten (OKB) is de meest belangrijke vernieuwing. 

 

 

 

Overzicht van de McDonald criteria: 



 
Deze criteria zijn terug te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/McDonaldcriteria  

 

Neurofilamenten 

Zenuwcellen hebben een skelet dat onder 

andere bestaat uit neurofilamenten. 

Neurifilamenten zorgen dat de cel de juiste 

vorm houdt. Neurofilament is een deel van 

het axon (uitloper van de zenuwcel) 

Zenuwcellen en axonen zijn essentieel voor 

het functioneren van het menselijk lichaam en 

zijn betrokken bij processen zoals zien, denken 

en bewegen. De oorzaak van deze 

axonenschade is nog onbekend. 

Neurofilament komt vrij in liquor en bloed bij 

acute of chronische zenuwschade. Er is een samenhang aangetoond met ziekteprogressie, 

opflakkeringen en atrofie (krimpen). Er wordt onderzocht of het liquoronderzoek (lumbaalpunctie) 

de MRI ooit zou kunnen vervangen. Er wordt onderzocht of er op deze manier een onderscheid 

gemaakt kan worden tussen een opflakkering en andere oorzaak van klachten.  

 

MS en voeding 

De diëtiste heeft uitgelegd dat er diverse diëten bestaan die invloed zouden kunnen hebben op de 

MS. De bekendste diëten zijn het Swank dieet van dokter Swank en het Jelinek dieet van George 

Jelinek.  

 

Dr Swank heeft onderzoek gedaan naar de effecten van voeding op MS. Daarvoor zijn 144 MS 

patiënten onderzocht gedurende een periode van 34 jaar. Zijn onderzoek toonde aan bij diegene 

met MS die het dieet volgde, gedurende die 34 jaar, vrijwel geen achteruitgang plaatsvond. Er is 

geen wetenschappelijk dubbelblind onderzoek geweest. Voor meer info over dit dieet: 

https://www.vetvrij.com/het-swank-ms-dieet.html  

 

George Jelinek dieet is eigenlijk een extremere vorm van het Swank dieet. Dit dieet is gebaseerd op 

het onderdrukken van het immuunsysteem, om de afbraak van myeline zoveel mogelijk tegen te 

gaan. Daarbij worden de verzadigde vetten en suikers weggelaten uit de voeding en wordt gebruik 

gemaakt van omega-3-vetzuren in de voeding. Naast voeding zijn bewegen en mediteren ook een 



onderdeel van de leefstijl van dit dieet. Meer informatie over dit dieet (en over zijn boek 

'overcomming MS') is te vinden op https://overcomingms.org/ (engelstalig)  

 

Eet anders experiment, daarvan loopt nu een pilotproject in Nederland. Bij dit project gaan MS-

patiënten gedurende 3 maanden ervaren wat een ander voedingspatroon en gezondere levensstijl 

voor invloed kan hebben op hun leven met MS. De eerste groep van 200 deelnemers (gestart in 

2016) is erg enthousiast. Zij ervaarde afname van fysieke klachten, zoals vermoeidheid. Afname van 

mentale klachten en ervaren een verbetering in gezondheid en welzijn in het algemeen. 

Meer info over dit experiment: https://www.andersetenbijms.nl/wat-houdt-t-in/   

 

MS en logopedie 

De logopediste heeft uitleg gegeven over de vele mogelijkheden die er zijn op gebied van MS en 

logopedie. Er zijn namelijk veel klachten die verminderd/verholpen kunnen worden door middel van 

logopedie. Dan kun je denken aan: 

• Stem; zwakke, hese of schorre stem 

• Spraak; moeilijk verstaanbaar maken 

• Taal; woordvindingsproblemen 

• Communicatie; moeite met formuleren 

• Slikken; moeite met eten, slikken of kauwen 

• Mondfuncties; speekselverlies  

• Houding; last van klachten waardoor je houding niet goed is 

• Adem; buiten adem raken 

De belangrijkste taken van een logopedist zijn onder andere de juiste voorlichting geven, daarbij de 

juiste adviezen en behandeling geven. Het onderzoeken van spreken en slikken. 

 

 

 

 

 

Slikken 

We slikken normaal gesproken 800-2400 keer per dag. Slikken is een zeer gecompliceerd samenspel 

van diverse spiergroepen (timing, coördinatie, gevoel en spierkracht spelen een grote rol). Slikken 

bestaat uit 4 fases waardoor het zo complex is. Als er een verstoring in 1 van deze fases voordoet 

dan ontstaan er slikproblemen. Slikproblemen kunnen grote gevolgen hebben. Daarbij kun je denken 

aan longontsteking (koorts) en angst voor het verslikken.  

Meestal merk je het als je je verslikt. Maar je kunt je ook 'stil' verslikken. 

Symptomen van verslikken; 

• Hoesten/kuchen tijdens of na het eten 

• Benauwd worden 

• Frequent verhoogde lichaamstemperatuur 

• Gewichtsverlies 

• Voedselresten blijven achter in de mond 

• Minder eten of drinken 

• Moeite met innemen van medicijnen 

De logopedist gaat kijken naar de ernst en aard van de slikproblemen. Daarbij kan het zijn dat je 

leert een andere houding aan te nemen, tempo aanpassen en sliktechnieken trainen. Het is ook 

mogelijk dat de voeding aangepast moet worden (in overleg met de diëtist) zodat er voldoende 

inname is van alle macro- en micronutriënten. Aan de hand daarvan zal de logopedist een slikadvies 

opstellen.  

 

Dysartrie (spraakstoornis) 



Er zijn diverse vormen van dysartrie en er zijn verschillende combinaties mogelijk, afhankelijk van de 

beschadiging. Het gaat dan om functieniveau 0-5 (ernst) en mondelinge communicatie 0-5 (ernst) 

 

Spraakkenmerken: 

 
Waarom is logopedie zo belangrijk bij MS? 

Vroeg inventariseren is van belang: 

• Meer zicht en vat op symptomen 

• Verminderen/uitstellen van problemen 

• Bewust compenseren 

• Trainen deelvaardigheden 

• Positief effect deelname sociale activiteiten 

 

 

 

 

Ms en narcose 

De volgende vragen worden behandeld: 

• Wat zijn de gevolgen van narcose op beloop van MS? 

• Wat zijn de aandachtspunten van narcose bij MS 

 

Er zijn 4 soorten anesthesie: 

• Algehele anesthesie (algehele narcose) 

• Lokale anesthesie (plaatselijk om bv alleen een arm te verdoven) 

• Regionale anesthesie (ruggenprik)  

• Sedatie (kalmerings- of slaapmiddel) 

 

Algehele narcose 

Er zijn geen aanwijzingen dat algehele narcose opflakkeringen kan uitlokken. Er zijn wel een aantal 

aandachtspunten. Zo kan een algehele narcose ademhalingsstoornissen veroorzaken. MS-klachten 

kunnen toenemen door verhoogde lichaamstemperatuur door de narcose. Bloeddruk en pols 

kunnen instabiel worden wanneer er MS-letsels zijn in het ruggenmerg. Er is een verhoogde kans op 

vaatziekte bij MS door immobiliteit en roken. Bepaalde spierverslappers en inhalatienarcotica 

hebben de voorkeur.  

Er zijn een aantal vragen en testen vooraf mogelijk om het risico in te schatten. Te denken aan: 

• Ademhaling en hoestkracht testen 

• Nagaan of er nachtmerries, moeheid en hoofdpijn is 



• Vragen naar hart/vaatziekte 

• Flauwvallen, erectiestoornissen, blaas/darmklachten als aanwijzing voor stoornissen van het 

autonoom zenuwstelsel 

 

Regionale anesthesie 

Ook hier zijn er geen bewijzen dat er opflakkeringen uitgelokt kunnen worden. Er zijn 2 soorten 

regionale anesthesie/ruggenprik.  

De epidurale anesthesie bij vrouwen die bevallen (349 patiënten in trial) Hierbij wordt de 

verdovingsvloeistof rondom het ruggenmergvlies gespoten. Deze werkt langzamer dan de spinale 

anesthesie. 

De spinale anesthesie wordt gebruikt bij bijvoorbeeld ingrepen van de benen (35 patiënten in trial) 

Hierbij wordt de verdovingsvloeistof ingespoten in de ruimte waar de ruggenmergvloeistof zit. 

Daardoor werkt de verdoving heel snel.  

Een aandachtspunt hierbij is dat het bevallen op zich een verhoogde kans heeft op een opflakkering. 

 

Lokale anesthesie 

Geen bewijs dat deze methode opflakkeringen uitlokt. Bij lokale anesthesie vindt een perifere 

zenuwblokkade plaats (een gedeeltelijke onderbreking van een zenuwwortel een de buitenzijde van 

het lichaam) MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Deze manier van anesthesie komt 

daar niet in de buurt. 

Een aandachtspunt, extra schade aan de perifere zenuw proberen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sedatie 

Geen risico op uitlokken van opflakkeringen 

Aandachtspunt is dat men moet opletten worden bij ademhalingsstoornissen omdat deze kunnen 

verergerend bij Sedatie. 

Overige aandachtspunten die wel invloed kunnen hebben op MS: 

• Groter risico op infecties bij de operatie door MS medicatie, ademhalingsstoornissen en 

immobiliteit 

• Interacties met MS medicatie zoals hartritmestoornissen en bloeddruk (bv Gilenya), 

theoretisch is het mogelijk dat er leverfunctie- en bloedstollingsstoornissen kunnen 

plaatsvinden 

• Er is een verhoogde kans op een trombosebeen 

 

Bloedpatch 

Een epidurale bloedpatch stopt het lekken van hersenvocht na een ruggenprik. Er wordt dan een 

kleine hoeveelheid bloed van de patiënt geïnjecteerd in de vliezen rondom het hersenbocht dat 

langs het ruggenmerg stroomt. Het lekken van hersenvocht kan heftige hoofdpijn veroorzaken en 

dat kan op deze manier voorkomen worden. 

Theoretisch is dit een prikkel voor het ruggenmerg. Er zijn patiënten waar de metingen veranderd 

zijn, maar waar verder geen klachten zijn opgetreden. 

 

Samenvatting 

• Geen bewezen risico voor het uitlokken van een opflakkering 

• Er zijn wel een aantal aandachtspunten voor het gesprek met de anesthesist 



• Epidurale anesthesie is het beste onderzocht 

• Liever geen operatie bij een acute opflakkering 

• Let op de interactie van MS-medicatie, vooral aandacht voor infectierisico  


