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KLINISCHE EN RADIOLOGISCHE VOORSPELLERS VOOR ZIEKTE-
PROGRESSIE BIJ MULTIPLE SCLEROSE

In dit proefschrift wordt een aantal onderzoeken beschreven over klinische en 
radiologische voorspellers van ziekteprogressie bij patiënten met multiple sclerose 
(MS). In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar klinisch toepasbare 
voorspellers en voorspellers die op dit moment alleen nog in onderzoeksverband 
worden gebruikt en niet direct in de praktijk toepasbaar zijn. 

Multiple sclerose
Multiple sclerose is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel 
en tast zowel de hersenen als het ruggenmerg aan. In Nederland hebben 
ongeveer 17.000 mensen MS. De eerste symptomen beginnen meestal tussen 
het 20e en 40e levensjaar en vrouwen zijn vaker aangedaan dan mannen. 
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe MS ontstaat, waarschijnlijk spelen meerdere 
factoren zoals omgeving, genetica en afweer een rol en zijn er meerdere 
ziekteprocessen gaande.

Door een ontstekingsproces wordt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd 
(demyelinisatie) wat resulteert in gedeeltelijk of geheel verlies van signaal door deze 
zenuwen. Door verlies van signaal ontstaan er (episodes) van neurologische klachten, 
ook wel schubs genoemd. Demyelinisatie leidt tot zowel witte als grijze stof laesies in 
de hersenen en ruggenmerg, deze laesies kunnen met een MRI aangetoond worden. 
Demyelinisatie is meer prominent aanwezig in het begin van het ziekteproces. 
Neurodegeneratie (atrofie, hersenkrimp) overheerst in een latere ziektefase, maar is 
vaak ook al vroeg aantoonbaar op de MRI.

Fysieke en cognitieve symptomen kunnen al vanaf de diagnose aanwezig zijn, 
maar worden vaak duidelijker zichtbaar over de tijd. Symptomen verschillen tussen 
patiënten en episodes. Typische, maar niet exclusieve symptomen zijn zichtverlies, 
dubbelzien, sensibiliteitsstoornissen, balansproblemen en krachtsverlies. Ongeveer 
85% van de patiënten heeft ten tijde van de diagnose relapsing-remitting MS (RRMS). 
Bij deze vorm van MS komen de symptomen voor als schubs (relapses) en kunnen 
daarna ook (gedeeltelijk) verdwijnen (remissies). Progressie van MS wordt gekenmerkt 
door het niet herstellen van neurologische symptomen en geleidelijke neurologische 
achteruitgang. Progressieve ziekte kan volgen op RRMS en wordt dan secundair 
progressieve MS genoemd (SPMS). Ongeveer 15% van de patiënten heeft vanaf het 
begin progressieve neurologische symptomen zonder schubs, deze vorm wordt 
primair progressieve MS genoemd (PPMS). 
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De mate van fysieke beperkingen wordt gemeten met neurologisch onderzoek, de 
‘Expanded Disability Status Scale’ (EDSS). 

Behandeling van MS
Behandelopties voor RRMS zijn in de laatste decennia in ontwikkeling geweest, 
resulterend in een toename van ziekte-modulerende medicatie (disease modifying 
treatment, DMT). Een curatieve behandeling is vooralsnog niet beschikbaar. Op dit 
moment richt de medicatie zich met name op het verminderen van de inflammatoire 
component van de ziekte, wat resulteert in een afname van schubs en indirect ook 
invloed heeft op het vertragen van de neurodegeneratieve component. Het effect 
van de medicatie kan o.a. met de MRI gemeten worden, er wordt gekeken naar een 
toename van het aantal of grootte van de laesies of toename van neurodegeneratie 
bijvoorbeeld door het meten van atrofie. 

Doel van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om beter inzicht te krijgen in de rol van zowel klinische 
als radiologische maten die ziekteprogressie bij MS, zowel fysiek als cognitief, kunnen 
voorspellen. Daarbij hebben we ons gericht op:
1. Het begrijpen van de rol van de locatie van de laesies op het voorspellen van 

ziekteprogressie in MS, met speciale aandacht voor laesies in de kleine hersenen 
en hersenstam en laesies in het ruggenmerg.

2. Onderzoeken van ziekteprogressie en ziekte activiteit van patiënten die medicatie 
gebruiken.

3. Het bepalen van de rol van (regionale) hersenkrimp op fysieke en cognitieve 
achteruitgang.

4. Onderzoeken van de volgorde waarin ziekteprocessen in MS ontstaan, gerelateerd 
aan fysieke en cognitieve achteruitgang.

RESULTATEN
Klinische symptomen en radiologische voorspellers van fysieke beperkingen bij MS
De focus van klinisch en radiologisch onderzoek naar MS is over de afgelopen 
decennia aanzienlijk veranderd, voornamelijk door de ontwikkeling van nieuwe en 
verbeterde MRI-technieken. Voorheen was MS een klinische diagnose, tegenwoordig 
heeft de MRI een belangrijke rol in het stellen van de diagnose. De rol van de MRI bij 
de diagnose en differentiaaldiagnose van MS werd uitvoerig besproken in een review 
in hoofdstuk 1.2. Om informatie te krijgen over ziekteprogressie en advies te geven 
over behandelopties gebruiken clinici de klinische symptomen samen met het aantal 
en de locatie van laesies evenals het ontstaan van nieuwe laesies. Onderzoek heeft 

 A
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zich met name gericht op laesies in de grote hersenen, deze geven veel informatie 
over de huidige ziektelast en zijn ook voorspellend voor fysieke beperkingen 
en ziekteactiviteit. Er komt steeds meer aandacht voor laesies in de hersenstam, 
cerebellum (samen infratentoriële laesies) en het myelum (ruggenmerg), omdat laesies 
op deze locaties een verhoogde kans op fysieke beperkingen geeft. Infratentoriële 
laesies en myelumlaesies zijn veelal afzonderlijk geanalyseerd. In hoofdstuk 2.1 
hebben we gekeken naar het risico op fysieke beperkingen op de middellange tot 
lange-termijn bij patiënten die zowel infratentoriële laesies als myelumlaesies hebben. 
Patiënten werden in 4 groepen ingedeeld afhankelijk van de aan- of afwezigheid 
van infratentoriële en/of myelumlaesies. In tegenstelling tot onze verwachtingen 
hadden patiënten met zowel infratentoriële als myelumlaesies geen hoger risico op 
fysieke beperkingen dan patiënten met alleen infratentoriële of alleen myelum laesies. 
Daarentegen lijkt de aanwezigheid van vroege myelumlaesies een grotere risico te 
geven op toekomstige fysieke beperkingen. Nieuwe myelumlaesies in de eerste 2 
jaar waren niet voorspellend voor een slechtere prognose. Er werd wel een hoger 
risico op fysieke beperkingen gevonden voor patiënten die in de eerste 2 jaar nieuwe 
infratentoriële laesies hadden gekregen. 

Het belang van myelumlaesies voor progressie van fysieke beperkingen werd reeds 
eerder bevestigd in onderzoek. Echter, niet alle patiënten met myelumlaesies ervaren 
ook klachten die passen bij laesies in het myelum. In hoofdstuk 2.2 hebben we 
onderzocht of fysieke beperkingen en schubs eerder optreden bij patiënten met 
asymptomatische myelumlaesies dan bij patiënten zonder myelumlaesies. Er werd 
geen verschil gevonden tussen de patiëntgroepen in de tijd totdat patiënten bepaalde 
drempels van fysieke beperking behaalden of totdat zij een nieuwe schub kregen.

Naast de aanwezigheid van laesies, zijn nieuwe schubs of nieuwe laesies belangrijk 
voor het monitoren van de ziekte en medicatie. Echter zijn klinische symptomen 
en laesies niet altijd goed aan elkaar gerelateerd, wat vaak wordt benoemd als de 
‘klinische-radiologische’ paradox. In hoofdstuk 2.3 onderzochten we de prevalentie 
van patiënten met een dissociatie tussen het ontstaan van nieuwe klinische en nieuwe 
radiologische ziekteactiviteit tijdens de eerste twee jaar van de ziekte. Daarnaast 
werd er gekeken of patiënten met een dissociatie tussen klinische en radiologische 
ziekteactiviteit een ander risico hebben op het ontwikkelen van fysieke beperkingen 
dan patiënten met een lage ziekteactiviteit zowel klinisch als radiologisch. Een 
dissociatie van nieuwe ziekteactiviteit tijdens de eerste twee jaar van de follow-up 
werd gezien bij slechts 11,5% van de patiënten. Patiënten met gedissocieerde ziekte 
hadden geen hogere kans op het ontwikkelen van fysieke beperkingen dan patiënten 
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met een lage klinische en radiologische ziekteactiviteit. Ondanks dat een dissociatie 
tussen klinische en radiologische ziekteactiviteit weinig voor lijkt te komen gaat de 
aanwezigheid van laesies zonder dat deze symptomen geven en vice versa tegen onze 
verwachtingen in. Zowel meer geavanceerde MRI-technieken als nieuwe klinische 
uitkomstmaten kunnen de prevalentie van deze dissociatie mogelijk verkleinen.

De toegenomen beschikbaarheid en effectiviteit van medicatie kan verandering geven 
van inflammatoire en mogelijk ook neurodegeneratieve componenten van de ziekte. 
Natalizumab is een van de DMTs die op dit moment beschikbaar is en o.a. wordt 
voorgeschreven aan patiënten met hoge klinische of radiologische ziekteactiviteit. Het 
doel van natalizumab is om de ziekteactiviteit te verlagen en uiteindelijk een status 
te bereiken waarin geen ziekteactiviteit meer waargenomen wordt; ‘no evidence of 
disease activity’ (NEDA) of ‘no evidence of progression or active disease’ (NEPAD). In 
hoofdstuk 2.4 hebben we de duur van NEDA en NEPAD en ook de tijd totdat iemand 
progressie of verbetering van klinische symptomen had onderzocht in patiënten 
die natalizumab kregen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar voorspellers voor 
deze uitkomsten. De eerste periode, waarin nog geen effect van natalizumab wordt 
verwacht en de ziekteactiviteit daarom vaak nog hoog is, werd niet meegenomen. Het 
percentage patiënten met fysieke progressie was hoger en het percentage patiënten 
met fysieke verbetering was lager dan we hadden verwacht. Patiënten met een langere 
ziekteduur hadden een hoger risico op het eerder ontwikkelen van EDSS progressie 
en patiënten met een hogere frequentie schubs vóór het starten met natalizumab 
bleven een langere periode zonder ziekteactiviteit en progressie (NEPAD). Dit geeft 
aan dat vroeg behandelen van klinisch actieve patiënten gunstig is.

Opkomende voorspellers van ziekteprogressie
Ondanks dat demyeliniserende laesies waardevol zijn voor de klinische praktijk 
en gebruikt worden voor behandeladvies en het stellen van de diagnose, lijkt het 
erop dat studies die voorspellers voor ziekteprogressie onderzoeken zich meer 
richten op neurodegeneratieve processen. In dit proefschrift hebben we o.a. de 
voorspellende waarde van atrofie bij hele vroege MS onderzocht in hoofdstuk 3.1 
in een longitudinaal cohort. Het volume en de verandering van het volume over de 
eerste 2 jaar van de gehele hersenen en de hersenkamers (ventrikels) werd berekend. 
De resultaten lieten zien dat met name neurodegeneratieve markers zoals percentage 
verschil van de gehele hersenen en T1-hypointense laesies een voorspeller waren 
voor fysieke en cognitieve progressie op de middellange tot lange-termijn. Daarnaast 
bleek PPMS een voorspeller te zijn voor zowel fysieke als cognitieve achteruitgang 
op de middellange, maar niet lange-termijn. Dat maten voor atrofie geen goede 
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voorspelling opleveren voor lange-termijn ziekteprogressie kan aangeven dat er meer 
geavanceerde en regionale MRI maten nodig zijn. 

In hoofdstuk 3.2 hebben we de longitudinale ontwikkeling van diepe grijze stof 
atrofie en corticale grijze stof (hersenschors) atrofie en de relatie van deze atrofie met 
cognitieve achteruitgang onderzocht. In deze studie werd aangetoond dat de snelheid 
van diepe grijze stof atrofie vergelijkbaar was tussen RRMS en progressieve vormen 
van MS. De snelheid van corticale atrofie lijkt te versnellen over de tijd, echter alleen 
in progressieve MS en was gerelateerd aan cognitieve achteruitgang over de tijd. 
Cognitieve achteruitgang was 3 maal sneller in progressieve MS dan in RRMS patiënten 
en was gerelateerd aan de snellere atrofie die gezien werd in progressieve MS patiënten.  
De kennis over de bijdrage van het cerebellum aan fysiek en cognitief functioneren 
is de afgelopen jaren gegroeid. Echter het segmenteren van individuele regio’s van 
het cerebellum was lange tijd niet mogelijk. In hoofdstuk 3.3 hebben we de relatie 
tussen regionale cerebellaire atrofie en fysiek en cognitief functioneren onderzocht. 
We vonden dat de anterieure en posterieure cerebellaire delen van het cerebellum 
en de individuele kernen een significant volumeverlies lieten zien in MS patiënten ten 
opzichte van gezonde controles. Regionale cerebellaire atrofie van verschillende delen 
waren gerelateerd aan cross-sectioneel fysiek en cognitief functioneren. Atrofie van 
een van de cerebellaire regio’s was voorspellend voor cognitieve achteruitgang over 
de tijd. Er werden geen voorspellers voor fysieke achteruitgang gevonden. 

Ondanks dat we in de voorgaande hoofdstukken informatie hebben verkregen over 
laesies en atrofie en de vroege en late gevolgen hiervan voor fysieke (en cognitieve) 
achteruitgang, zijn longitudinale data nodig om de volgorde waarin dit ontstaat 
te onderzoeken. Een methode om dit te onderzoeken is discriminative event-
based modelling (dEBM). Deze probabilistische methode kan de volgorde waarin 
gebeurtenissen plaatsvinden onderzoeken met cross-sectionele data. In hoofdstuk 
3.4 hebben we met dEBM de volgorde waarin geselecteerde biomarkers veranderden 
in MS patiënten onderzocht. Over het algemeen volgde hieruit dat veranderingen 
van de grijze stof, met name diepe grijze stof, al vroeg in de ziekte ontstaan. 
Microstructurele veranderingen van de witte stof banen waren late gebeurtenissen. 

CONCLUSIE
Hoofdstuk 2 heeft zich vooral gericht op voorspellers van fysieke achteruitgang die 
op dit moment in de kliniek toepasbaar zijn. In hoofdstuk 3 heeft het onderzoek zich 
meer gericht op veelbelovende voorspellers die potentie hebben om in de toekomst 
ingezet te worden in de kliniek. De belangrijkste conclusies van dit proefschrift:
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 - Ruggenmerglaesies die vroeg in de ziekte aanwezig zijn, zijn een belangrijke 
voorspeller voor ziekteprogressie op de middellange en lange-termijn, 
onafhankelijk van eventuele symptomen die passen bij ruggenmerglaesies en 
laesies in de kleine hersenen of hersenstam (hoofdstukken 2.1 en 2.2). 

 - Een dissociatie tussen klinische en radiologische ziekteactiviteit komt weinig voor 
en heeft slechts beperkte klinische implicaties (hoofdstuk 2.3).

 - Fysieke achteruitgang tijdens behandeling met natalizumab (ziekte-modulerende 
therapie) is hoger dan verwacht, waarbij rekening gehouden werd met vroege 
klinische en radiologische ziekteactiviteit in de eerste behandelfase (hoofdstuk 
2.4).

 - Vroege atrofie en een progressief ziekteverloop bij aanvang voorspellen 
middellange fysieke en cognitieve prestaties. Vroege veranderingen in EDSS 
voorspellen fysieke beperkingen op zowel de middellange als lange-termijn 
(hoofdstuk 3.1).

 - Cognitieve en fysieke beperkingen zijn gerelateerd aan atrofie van andere 
cerebellaire gebieden (hoofdstuk 3.3).

 - De snelheid van diepe grijze stof atrofie is stabiel over de verschillende vormen van 
MS maar wordt al wel vroeg waargenomen. Corticale grijze stof atrofie lijkt laat te 
beginnen en versnelt in de progressieve fase van de ziekte, samen met toename 
van cognitieve achteruitgang (hoofdstukken 3.2 en 3.4).
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