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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Maak het persoonlijk:

Natalizumab behandeling bij

multiple sclerose

Achtergrond
Multiple sclerose (MS) is een ziekte die wordt gekenmerkt door ontstekingen 
binnen het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg). De 
ontstekingen zijn zichtbaar op een MRI-scan en zien er vaak ‘typisch’ uit door 
de lokalisatie en de vorm. Deze ontstekingen vlammen op om vervolgens 
weer uit te doven waarbij de meeste patiënten aanvalsgewijze neurologische 
klachten ervaren met een duur van weken tot maanden. Deze aanvalsgewijze 
klachten worden exacerbaties genoemd. Als patiënten exacerbaties ervaren 
is er sprake van relapsing remitting MS. De ontstekingen die voorkomen bij MS 
worden niet veroorzaakt door een bacterie of virus; het eigen immuunsysteem 
valt gezond weefsel aan. MS wordt daarom ook een auto-immuunziekte 
genoemd. Door het overactieve immuunsysteem wordt myeline afgebroken 
in hersenen en ruggenmerg. Myeline is de isolerende laag die om uitlopers 
van zenuwen ligt, waardoor de zenuwen efficiënt hun signalen kunnen 
doorgeven. Door afbraak van myeline (demyelinisatie) neemt de werking 
van de zenuwen af. Bij langdurige demyelinisatie kunnen zenuwen te gronde 
gaan. Met name in een later stadium van de ziekte krijgen patiënten hier last 
van, waarbij patiënten een langzame toename van neurologische klachten 
ervaren. Hierbij wordt dan gesproken van progressieve MS.

De diagnose MS wordt meestal bij jong volwassenen tussen de 20 en 40 jaar 
gesteld. MS komt 2 tot 2,5 keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. In 
Nederland heeft circa 1 op de 1.000 inwoners MS. Ter vergelijking, circa 1 op 
10.000 patiënten in Nederland heeft ALS en 1 op 100.000 patiënten heeft 
een zeer kwaadaardige hersentumor (glioblastoom). Wereldwijd zijn er twee 
tot drie miljoen mensen met de diagnose MS. MS komt veel vaker voor in 
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Westerse landen met een langere afstand tot de evenaar. In Oostelijk Azië 
en sub-Sahara Afrika komt MS voor bij 1 op 50.000 inwoners.

Sinds de jaren negentig zijn er medicijnen op de markt die het ziekteproces 
bij MS gedeeltelijk kunnen remmen. Deze medicijnen grijpen allemaal aan 
op het immuunsysteem. Het aantal medicijnen op de markt neemt steeds 
sneller toe; in de jaren negentig was er één soort medicijn beschikbaar, in 
de jaren 2000 kwamen daar twee middelen bij en sinds 2010 zijn er nog 
eens zeven nieuwe middelen op de markt verschenen. Deze medicijnen 
werken allen op een verschillende manier en zijn niet allemaal even effectief. 
Tevens hebben ze een verschillend bijwerkingenpatroon en wisselende 
kans op complicaties. Effectiviteit van de medicijnen wordt gemeten door 
het minder optreden van exacerbaties en nieuwe afwijkingen op de MRI-
scan in vergelijking met placebo of een ander MS medicijn. Helaas gaat een 
hogere effectiviteit vaak hand in hand met een toename van de kans op 
bijwerkingen en complicaties. Daarom is het van belang dat per patiënt wordt 
gekeken welk medicijn geschikt is. Wanneer een MS patiënt een exacerbatie 
heeft gehad met minimale afwijkingen op de MRI kan worden gekozen voor 
een medicijn met iets lagere effectiviteit en een mild bijwerkingen patroon 
(eerstelijns medicijn). Echter, als een MS patiënt bijvoorbeeld in één jaar drie 
exacerbaties heeft gehad met meerdere nieuwe afwijkingen op de MRI, kan 
worden gekozen voor een medicijn met hogere effectiviteit (tweedelijns 
medicijn). Hierbij wordt de kans op complicaties geaccepteerd vanwege de 
ernst van de MS. Meestal wordt de behandeling nog aangepast tijdens het 
ziektebeloop.

Natalizumab, op de markt sinds 2006, is het eerste MS medicijn met een 
hoge effectiviteit waarbij nieuwe exacerbaties en MRI afwijkingen grotendeels 
worden voorkomen. Natalizumab wordt eens in de vier weken door een 
infuus toegediend en voorkomt dat witte bloedcellen (lymfocyten) migreren 
naar het centrale zenuwstelsel. Witte bloedcellen spelen een hoofdrol in de 
ontstekingen in het centrale zenuwstelsel bij MS. Op deze wijze onderdrukt 
het medicijn de ziekteactiviteit. Over het algemeen wordt natalizumab 
goed getolereerd door patiënten. Echter, er is één belangrijke en potentieel 
dodelijke complicatie: progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML), 
een virale hersenontsteking. Het virus dat PML veroorzaakt is het John 
Cunningham (JC) virus. Circa vijfenvijftig procent van de Nederlanders draagt 
het JC virus bij zich zonder dat dit tot ziekte leidt. Helaas kan bij patiënten 
die met natalizumab worden behandeld een herseninfectie met het JC virus 
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worden uitgelokt. Daarom worden alle patiënten die mogelijk gaan starten 
met natalizumab gescreend op dragerschap van dit virus. Als blijkt dat een 
patiënt het virus bij zich draagt, gaat de voorkeur uit naar een behandeling 
met een ander medicijn. Ten tijde van de natalizumab behandeling worden 
patiënten gecontroleerd of zij het JC virus hebben opgelopen. De kans om 
PML te krijgen bij de behandeling van natalizumab wordt groter als er een 
hogere virus titer wordt gevonden in het bloed en naarmate patiënten langer 
natalizumab gebruiken. Patiënten in de hoogste risicocategorie hebben een 
kans van 1 op 20-25 (Nederlandse data) dat ze PML zullen ontwikkelen onder 
behandeling met natalizumab. Derhalve ondergaan JC positieve patiënten 
strikte monitoring om eventuele PML in een zo vroeg mogelijk stadium te 
ontdekken. De natalizumab behandeling zal in geval van PML direct worden 
gestaakt. In sommige gevallen wordt natalizumab vervolgens uit het bloed 
gewassen. Als de PML zich uitbreidt, kan dit forse neurologische uitval geven 
of zelfs de dood tot gevolg hebben. Helaas is er vooralsnog geen goed 
medicijn beschikbaar om PML te behandelen.

Doel van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of het infusie interval van 
natalizumab kan worden geoptimaliseerd zonder afname van effectiviteit. We 
onderzochten de hoeveelheid natalizumab in het bloed (de concentratie) bij 
verschillende patiënten en welke factoren hierop van invloed zijn. Op basis 
van deze concentratie personaliseerden we de behandeling met natalizumab. 
Tevens onderzochten we een associatie tussen concentraties en het risico 
op PML.

Resultaten
Wanneer natalizumab intraveneus wordt toegediend, bindt een deel van de 
natalizumab aan receptoren op lymfocyten. Het deel natalizumab dat níet 
aan deze receptoren is gebonden, is dus vrij in het bloed aanwezig. Dit kan 
worden gemeten als natalizumab concentratie. In hoofdstuk 3 hebben we in 
80 met natalizumab behandelde MS patiënten de concentratie natalizumab 
onderzocht vier weken na het laatste infuus (dalconcentratie). We stelden 
een sterk variabele dalconcentratie vast tussen de patiënten (van 0,1 tot 
80 milligram per liter). De gemiddelde dalconcentratie in onze studie was 
26 ml/L. Een concentratie van 2,5 mg/L is waarschijnlijk genoeg om de 
receptoren voldoende bezet te houden voor een maximaal effectiviteit. 
Het lichaamsgewicht van de patiënt hangt samen met de concentratie, 
maar verklaart minder dan 10% van de variatie van de dalconcentratie. Er 
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zijn dus andere, nog onbekende factoren mede verantwoordelijk voor de 
verschillen in concentratiedaling tussen patiënten. In deze studie vonden 
we geen associatie tussen de dalconcentratie en het geslacht, de duur van 
behandeling, of de leeftijd. De dalconcentraties binnen individuele patiënten 
bleken vrij stabiel, deze wisselden gemiddeld met 3mg/L. De belangrijkste 
conclusie uit dit onderzoek is het aantonen van een relatieve overdosering 
van natalizumab bij de grote meerderheid van de patiënten.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de patiënt uit hoofdstuk 3 met een zeer lage 
natalizumab dalconcentratie (van 0,1mg/L) wie we nader hebben onderzocht. 
De patiënt werd getest op antistoffen; dit zijn eiwitten die het lichaam kan 
aanmaken als reactie op een medicijn. Hierdoor wordt het medicijn veelal 
ineffectief. De patiënt bleek gedurende acht jaar behandeling een hoge 
titer natalizumab antistoffen te hebben. Verrassend genoeg doofde de 
ziekteactiviteit uit na het starten van de natalizumab. We hebben zowel 
de natalizumab concentratie als de natalizumab receptor saturatie (het 
percentage natalizumab gebonden receptoren) gemeten op verschillende 
tijdpunten binnen een infusie interval. We hebben deze vergeleken met 
een gematchte controle. Binnen zeven dagen na infusie zagen we een forse 
daling van de concentratie en receptor saturatie, onder de therapeutische 
grenswaarde. Vanwege deze bevindingen werd de natalizumab gestopt 
waarna de patiënt verrassend genoeg weer ziekteactiviteit ontwikkelde. 
Ondanks dat met één patiënt geen conclusies mogen worden getrokken, 
suggereert dit voorbeeld dat er mogelijk een patiënten categorie bestaat 
die met minimale effectiviteit van natalizumab adequate ziekte suppressie 
bereikt.

In hoofdstuk 5 hebben we 23 onderbrekingen van natalizumab bestudeerd bij 
vrouwelijke MS patiënten met een zwangerschap of zwangerschapswens. In 
deze studie vonden we een associatie tussen een langere tijd tot conceptie en 
neurologische invaliditeit of ziekteactiviteit. In deze patiënten testten we ook 
een natalizumab dalconcentratie met de hypothese dat patiënten met een 
hoge dalconcentratie mogelijk later ziekteactiviteit zouden ontwikkelen dan 
patiënten met een lage dalconcentratie. We vonden echter geen associatie 
met de concentratie en tijd tot exacerbatie. Opvallend genoeg kreeg de 
patiënt met de laagste concentratie wel als eerste een exacerbatie 2,5 maand 
na het staken van de natalizumab. Deze studie toont aan dat stoppen van 
natalizumab bij een wens voor zwangerschap niet zonder risico’s is. Tevens A
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kan het tijdstip van terugkeer van ziekteactiviteit niet goed worden voorspeld 
aan de hand van een dalconcentraties tijdens de behandeling.

In hoofdstuk 3 zagen we dat de natalizumab concentraties sterk wisselden 
tussen patiënten maar stabiel bleven binnen de patiënt zelf. In hoofdstuk 6 
beschrijven we een onderzoek dat is verricht in meerdere ziekenhuizen, de 
PDNMS studie. Onderzocht werd of natalizumab zijn effectiviteit behoudt 
wanneer we het interval tussen de infusen verlengen op basis van de 
dalconcentratie. Deze studie vond plaats tussen 2016 en 2019. Er werden 
61 patiënten geïncludeerd. Deze patiënten hadden geen ziekteactiviteit 
doorgemaakt ten minste één jaar voor start van de studie. Het interval tussen 
de natalizumab infusen werd net zo lang verlengd (met steeds 1 week) totdat 
de dalconcentratie ongeveer 10mg/L was. Tien patiënten bleven op het vier 
week interval vanwege een dalconcentratie <15mg/L, 25 patiënten eindigden 
op een vijf week interval, 21 patiënten eindigden op een zes week interval en 
vijf patiënten eindigden op een zeven week interval. Alle patiënten in de studie 
bleven stabiel met betrekking tot ziekteactiviteit. De dalconcentratie in een 
vier week interval voorspelde het eind interval (hoe hoger de dalconcentratie 
hoe langer het uiteindelijke interval). Uit deze studie blijkt dat een persoonlijk 
gedoseerde behandeling met natalizumab even effectief is als een standaard 
behandeling, en niet leidt tot terugkeer van ziekteactiviteit. Deze benadering 
heeft een potentiële jaarlijkse zorgkostenreductie van ruim één miljoen euro 
per 100 natalizumab behandelde patiënten. In Nederland worden momenteel 
circa 1000 MS patiënten met natalizumab behandeld.

Een aantal patiënten wilde niet participeren in de PDNMS studie vanwege 
een wearing-off effect dat wordt beschreven in hoofdstuk 7. Het wearing-
off effect bestaat uit toename van MS symptomen voorafgaand aan het 
volgende natalizumab infuus met afname van de symptomen na het infuus. 
Patiënten melden vaak dat zij ‘toe’ zijn aan het nieuwe infuus. In 93 patiënten 
hebben we dit wearing-off effect onderzocht, waarbij 54% aangaf dit wel 
eens te ondervinden. Ten tijde van de bloedafname in de studie meldden 
32% van de patiënten een wearing-off effect. De natalizumab concentratie 
en receptor saturatie bleken niet geassocieerd met het wearing-off effect. 
Opvallend was dat het wearing-off effect juist minder frequent aanwezig was 
bij verlengde intervallen vergeleken met standaard intervallen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat patiënten met een wearing-off effect 
terughoudend zijn om het interval te verlengen. De duur van wearing-off 
verschijnselen was vergelijkbaar bij standaard intervallen en verlengde 
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intervallen. Het belangrijkste symptoom wat werd gemeld als wearing-off 
effect was moeheid. Concluderend komt het natalizumab wearing-off effect 
vaak voor maar reflecteert het geen lage hoeveelheid natalizumab in het 
bloed. Verlengde intervallen tussen natalizumab infusies lijken geen toename 
te geven van het wearing-off effect.

Zoals boven beschreven is natalizumab behandeling geassocieerd met 
het ontstaan van PML. PML wordt door het JC virus veroorzaakt. Patiënten 
die geen drager zijn van het JC virus (JCV negatieve patiënten) hebben 
jaarlijks circa 1-2% kans op besmetting met het virus (seroconversie van JCV 
negatief naar JCV positief). Helaas stijgt de jaarlijkse JCV seroconversie onder 
natalizumab gebruik tot 4-36%, een fenomeen waarvan het mechanisme 
nog onbekend is. In hoofdstuk 8 beschrijven we de JCV seroconversie bij 
135 patiënten onder natalizumab. Wij vonden geen associatie tussen de 
natalizumab dalconcentratie en JCV seroconversie.

In hoofdstuk 6 toonden wij aan dat het merendeel van de patiënten het 
interval tussen natalizumab infusen kan verlengen zonder terugkeer van 
ziekteactiviteit. PML komt maar weinig voor bij natalizumab gebruik; er zijn 
circa 800 PML gevallen gemeld op 195.000 met natalizumab behandelde 
patiënten. Waarom natalizumab behandelde patiënten PML kunnen 
ontwikkelen is niet duidelijk. Sommige neurologen trachten het risico op 
PML te verkleinen door het interval tussen de infusen te verlengen. In het 
kader hiervan hebben wij een kleine studie verricht welke wordt beschreven 
in hoofdstuk 9. Hierin hebben wij natalizumab dalconcentraties vergeleken 
tussen vijf PML patiënten en tien gematchte controles. De concentraties 
van de PML patiënten bleken niet hoger te zijn dan van de controles. Echter 
is recent het eerste bewijs gepubliceerd dat natalizumab met verlengde 
intervallen leidt tot een forse reductie van het PML risico (retrospectieve data).

Momenteel bestaat geen geschikte behandeling voor PML. Patiënten met 
PML staan onder controle met MRI om vast te stellen hoe de PML zich 
ontwikkelt. Omdat MRI’s belastend zijn voor de patiënt bestaat behoefte aan 
een meer eenvoudige test om het ziektebeeld te monitoren. Neurofilamenten 
zijn afbraakproducten van zenuwuitlopers welke aanwezig zijn in het 
hersenvocht bij hersenverval. Ook in het bloed kunnen deze neurofilamenten 
worden gemeten. In hoofdstuk 10 toonden wij aan dat de concentratie 
neurofilamenten steeg bij vijf PML patiënten. We vonden een sterke correlatie 
tussen deze concentratie en de grootte van PML afwijkingen op de MRI. 
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Wanneer verder bevestigd, zouden neurofilamenten een toevoeging kunnen 
zijn in het monitoren van natalizumab geassocieerde PML.

Toekomstperspectieven
Er is een wereldwijd groeiende tendens naar natalizumab behandeling met 
verlengde intervallen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat op een veilige 
manier (met betrekking tot ziekteactiviteit) het interval kan worden verlengd. 
Binnenkort starten wij met een nieuwe landelijke studie waarbij persoonlijk 
doseren met natalizumab op basis van dalconcentraties zal worden toegepast 
in Nederland om onze bevindingen te valideren. In deze studie zullen wij 
tevens onderzoeken of we de intervallen veilig verder kunnen verlengen. 
Voorts zullen we internationaal proberen vast te stellen wat het optimale 
afkappunt is voor de natalizumab dalconcentratie voor enerzijds optimale 
effectiviteit en anderzijds minimale kans op PML.


