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Over multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Het is 
gebruikelijk om de diagnose MS te stellen op basis van ontstekingen in de witte stof van de 
hersenen. Deze ontstekingen (inflammaties) leiden tot afbraak van myeline (demyelinisatie) 
en worden ook wel laesies genoemd. Afhankelijk van de gebruikte techniek zijn deze laesies op 
een MRI-scan te zien als lichte of donkere vlekken. Lang werd gedacht dat de neurologische 
klachten die mensen met MS ervaren door deze laesies worden veroorzaakt. Tegenwoordig 
weten we dat MS veel uitgebreider is dan de witte stof laesies alleen. Zo kunnen patiënten ook 
schade hebben in de normaal ogende witte stof en is er meestal sprake van grijze stof verlies: we 
noemen dit neurodegeneratie. De ernst van de klachten is vaak beter gerelateerd aan de ernst 
van de neurodegeneratie dan aan de hoeveelheid witte stof afwijkingen. Op wetenschappelijke 
congressen is de definitie van ‘neurodegeneratie’ bij MS vaak het onderwerp van gesprek. In 
dit In dit proefschrift definieerden wij neurodegeneratie als grijze stof verlies zoals zichtbaar 
(en dus meetbaar) op een MRI-scan. We noemen dit ook wel grijze stof atrofie. 

Hoewel MS een ongeneeslijke ziekte is, zijn er de laatste jaren verschillende medicijnen 
ontwikkeld die de ontstekingen bij MS remmen. Nu het belang van grijze stof atrofie 
bij MS steeds duidelijker is geworden, wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar 
behandelstrategieën die de neurodegeneratieve component van de ziekte aanpakken. Dit 
vraagt echter grote kennis van het mechanisme dat grijze stof verlies bij MS veroorzaakt. Het 
verwerven van deze kennis was één van de doelstellingen van dit proefschrift.

Epidemiologie

Wereldwijd lijden ongeveer 2,3 miljoen mensen aan MS. Hoewel MS in alle delen van de wereld 
voorkomt, zijn er grote verschillen in de prevalentie: deze is het hoogst in Noord-Amerika en 
Europa (ongeveer 120 per 100.000 mensen) en het laagst in Afrika (ongeveer 2 per 100.000 
mensen). In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1.800 nieuwe patiënten gediagnosticeerd. 
Daarmee wordt het totale aantal Nederlandse MS patiënten rond de 16.000 geschat. Ieder jaar 
worden er steeds meer nieuwe patiënten met MS gediagnosticeerd. Waarschijnlijk komt dit 
vooral door betere mogelijkheden om de diagnose te stellen. 

MS wordt meestal rond het dertigste levensjaar vastgesteld. Daarmee is MS de meest 
voorkomende neurologische ziekte bij jongvolwassenen. Hoewel de ziekte twee keer zo 
vaak bij vrouwen voorkomt als bij mannen, hebben vrouwen vaak een betere prognose. De 
maatschappelijke kosten van een individuele MS patiënt worden in Nederland geschat op 
€9.000 tot €79.000 per jaar, afhankelijk van de mate van beperking. De hoge maatschappelijke 
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kosten, de jonge leeftijd van diagnose en de beperkte mogelijkheden van MS patiënten om 
aan de maatschappij deel te nemen (bijvoorbeeld sociale isolatie en arbeidsongeschiktheid) 
maken MS een dure ziekte met een grote impact op het dagelijks leven en de maatschappij. 
Het is daarom van groot belang betere behandelmogelijkheden te vinden. Helaas is de exacte 
oorzaak van MS nog niet bekend. 

Pathologie

Het belangrijkste pathologische kenmerk van MS zijn de focale inflammatoire en 
demyeliniserende laesies in de witte stof van de hersenen en het ruggenmerg. Deze laesies 
zijn het eindstadium van een auto-immuunreactie tegen de myeline die om de uitlopers van 
zenuwen zit gewikkeld. De auto-immuunreactie wordt histopathologisch gekenmerkt door 
lekken van de bloed-hersenbarrière, instroom van immuuncellen, ontsteking van het weefsel 
en (uiteindelijk) demyelinisatie. De littekens die hierbij in het weefsel achterblijven kunnen 
met behulp van een MRI-scanner in beeld worden gebracht. 

Al rond 1900 werd naast demyelinisatie van de witte stof ook demyelinisatie van de grijze 
stof bij MS patiënten waargenomen. Jarenlang werd er geen aandacht aan deze grijze stof 
afwijkingen geschonken, omdat het moeilijk was ze met een microscoop of MRI-scanner in 
beeld te brengen. Pas in het begin van de 21e eeuw werden de grijze stof afwijkingen opnieuw 
onderzocht: deze bleken totaal andere kenmerken te hebben dan de afwijkingen in de witte 
stof. Daarnaast bleek dat de grijze stof afwijkingen erg uitgebreid kunnen zijn, bij sommige 
MS patiënten is tot wel 70% van de hersenschors aangedaan. 

Hersenatrofie (het verlies van grijze- en witte stof) is een kenmerk dat pas het laatste decennium 
meer aandacht krijgt. Hoewel atrofie sterk gerelateerd is aan de hoeveelheid klachten die MS 
patiënten ervaren, is grotendeels onduidelijk hoe de hersenatrofie bij MS precies ontstaat. 

Symptomen

MS gaat gepaard met een grote verscheidenheid aan neurologische klachten. Patiënten ervaren 
bijvoorbeeld gevoelsstoornissen, tintelingen, slapheid, problemen met zien, plassen, lopen, 
coördinatie, balans, spasmes en vermoeidheid. Het meest voorkomende eerste MS symptoom 
is eenzijdig verlies van zicht (neuritis optica). In de laatste jaren is er steeds meer aandacht 
voor de cognitieve klachten die 40-70% van de MS patiënten ervaren: de meest voorkomende 
cognitieve klachten zijn vertraagde informatieverwerking en achteruitgang van het lange 
termijn geheugen. 

De ziekte MS wordt onderverdeeld in verschillende ziektetypen. Bij ongeveer 85% van de 
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patiënten begint de ziekte met perioden van neurologische verslechtering (deze worden 
ook wel ‘schubs’ of relapses genoemd). Dit ziektetype wordt relapsing-remitting (RR) MS 
genoemd omdat de klachten na enige tijd (met of zonder behandeling) weer vrijwel volledig 
verdwijnen. De overige 15% van de patiënten ervaart klinische achteruitgang zonder dat 
daarbij sprake is van (tijdelijke) verbetering: dit ziektetype wordt primair-progressieve (PP) 
MS genoemd. Ongeveer 80% van de RRMS patiënten converteert gedurende de loop van de 
ziekte naar het secundair-progressieve (SP) ziektetype. Net als PPMS wordt dit ziektetype 
gekenmerkt door continue klinische achteruitgang, zonder dat er perioden van tijdelijke 
verbetering optreden. Schubs bij RRMS patiënten worden vaak geassocieerd met activiteit 
van de inflammatoire component van de ziekte. Wanneer de ziekte overgaat in progressieve 
MS treedt de neurodegeneratieve component steeds meer op de voorgrond.

Diagnose

De diagnose MS wordt in eerste instantie gesteld op basis van neurologisch onderzoek. Echter, 
sinds de uitslag van een MRI-onderzoek is opgenomen in de diagnostische criteria voor MS, 
is de rol van MRI steeds belangrijker geworden. Belangrijke concepten in de MRI-criteria 
zijn disseminatie in plaats (DIS: verschillende delen van de hersenen en ruggenmerg moeten 
betrokken zijn) en disseminatie in tijd (DIT: meerdere gebeurtenissen moeten radiologisch 
kunnen worden onderscheiden). Andere aandoeningen van het zenuwstelsel die een relapsing-
remitting of een progressief beloop hebben, moeten worden uitgesloten voordat de diagnose 
MS kan worden gesteld. 

Behandeling

Er bestaat geen behandeling die MS kan genezen. Wel zijn de laatste jaren behandelingen 
voor RRMS beschikbaar gekomen die de ontstekingscomponent van de ziekte remmen. 
Eerstelijns therapieën, zoals interferon bèta en glatirameer-acetaat, worden over het 
algemeen redelijk getolereerd en verminderen het aantal schubs met 30%. Tweedelijns 
therapieën, zoals natalizumab en fingolimod, verminderen het aantal schubs met 60 tot 70%. 
Echter, deze middelen kunnen ernstige bijwerkingen geven zoals progressieve multifocale 
leukoencephalopathie (PML). Het is daarom belangrijk om MS patiënten die met deze 
middelen worden behandeld goed op te volgen. Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken 
dat bovengenoemde middelen alleen gebruikt kunnen worden bij RRMS. Er zijn nog geen 
behandelingen beschikbaar voor mensen met progressieve MS. 
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Rol van MRI

Nadat in 1981 de eerste MRI-scans van MS patiënten in de Lancet werden gepubliceerd, 
heeft de techniek een enorme invloed op ons beeld van MS gehad. Het werd bijvoorbeeld 
duidelijk dat er op MRI veranderingen konden zijn zonder dat patiënten daar klachten van 
hadden. Ook werd duidelijk dat het niet per sé nodig is een groot aantal laesies te hebben om 
ernstige neurologische klachten te ervaren: men noemt dit de klinisch-radiologische paradox. 
Pas jaren later werd ook het belang van grijze stof atrofie steeds duidelijker. Tegenwoordig 
is het niet meer mogelijk om over MS te praten zonder MRI te noemen. De rol van MRI 
strekt zich nu uit van diagnose en monitoring tot onderzoek en het meten van effecten in 
medicijnonderzoek. De toename van MRI toepassingen bij MS wordt vooral veroorzaakt 
door de vlucht die MRI-technologie heeft genomen. Hierdoor kunnen behalve witte stof 
laesies ook andere MS afwijkingen in beeld worden gebracht, bijvoorbeeld ‘actieve’ laesies, 
grijze stof laesies, metabolismeveranderingen, ijzerophoping, schade in normaal ogend 
weefsel, veranderingen in hersenfunctie, et cetera. Een aantal van deze technieken wordt in 
dit proefschrift toegepast. 

Hersenatrofie

Bij MS komt al vroeg in de ziekte globale hersenatrofie voor. Uit onderzoek blijkt dat de 
hersenatrofie versnelt gedurende het beloop van de ziekte. Ook is gebleken dat hersenatrofie 
de neurologische klachten van MS patiënten beter verklaart dan witte stof laesies. Met behulp 
van speciale computerprogramma’s kan hersenatrofie worden gemeten. Hiermee kunnen we 
het hele hersenvolume bepalen, maar ook het volume van de grijze- en de witte stof apart. 
Met enkele programma’s kunnen we nog specifieker naar de hersenschors of diepe grijze stof 
kijken. 

Er wordt verondersteld dat het hersenvolume bij MS patiënten met 0.4 tot 0.8% per jaar 
afneemt. Ter vergelijking, bij gezonde proefpersonen neemt het hersenvolume met ongeveer 
0.1% per jaar af. De sterke relatie van hersenatrofie met de ernst van de neurologische klachten 
bij MS heeft er zelfs toe geleid dat hersenvolume als uitkomstmaat van medicijnonderzoeken 
wordt gebruikt. Helaas zijn er nog geen medicijnen beschikbaar om hersenatrofie bij MS 
patiënten te stoppen. 

Grijze stof atrofie

Vergeleken met globale hersenatrofie vertoont grijze stof atrofie een nog sterkere relatie met 
de hoeveelheid klachten die MS patiënten ervaren. Grijze stof atrofie wordt net als globale 
hersenatrofie ook al vroeg in de ziekte gezien. Het is aanwezig bij alle ziektetypen, wordt 
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ernstiger bij een langere ziekteduur en lijkt te versnellen in de progressieve fase van de 
ziekte. Grijze stof atrofie komt zowel in de hersenschors als de diepe grijze stof voor. Hoewel 
veel onderzoeken geen eenduidig antwoord geven op de vraag in welk grijze stof gebied de 
meeste atrofie voorkomt, wordt atrofie in de thalamus (een belangrijk grijze stof gebied in het 
centrum van de hersenen) veelvuldig bij MS patiënten gerapporteerd. Sommige onderzoeken 
vonden al grijze stof atrofie bij patiënten met clinically isolated syndrome (CIS), dus voordat 
MS daadwerkelijk werd vastgesteld. 

De sterke relatie van grijze stof atrofie met klinische achteruitgang heeft een belangrijke 
verandering teweeg gebracht in het onderzoek naar MS. Waar voorheen veel onderzoek naar 
witte stof laesies werd gedaan, wordt nu steeds vaker gekeken naar grijze stof atrofie. Ondanks 
dat MS nu is (h)erkend als een (deels) neurodegeneratieve ziekte, is nog niet duidelijk waarom 
het grijze stof volume afneemt. In een recente gecombineerde histopathologie / MRI studie 
werd voor het eerst een stap in de goede richting gemaakt. In deze studie werden MRI-
scans van overleden MS patiënten gemaakt en hersenatrofie gemeten. Vervolgens werd het 
hersenweefsel bekeken onder de microscoop. Zo werd duidelijk dat MRI-zichtbaar verlies van 
grijze stof vooral bestaat uit het verlies van neuronen en axonen. Het is echter niet duidelijk 
of dit wordt veroorzaakt door een ziekteproces in de grijze stof zelf of door MS afwijkingen 
elders in de hersenen. 
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Nederlandse samenvatting

Het hoofddoel van de studies in dit proefschrift was om de rol van neurodegeneratie bij 
multiple sclerose (MS) beter te begrijpen. Hiervoor onderzochten wij het verband tussen 
neurodegeneratie en andere afwijkingen bij MS, maar ook het verband tussen neurodegeneratie 
en de klachten die patiënten ervaren. In het eerste deel van het proefschrift concentreerden 
wij ons op het segmenteren en het kwantificeren van de witte stof afwijkingen die voorkomen 
bij MS. Met nauwkeurige en betrouwbare metingen is immers het eenvoudiger om de relatie 
met grijze stof atrofie te onderzoeken. Tevens kan de hoeveelheid grijze stof atrofie bij een 
individuele patiënt nauwkeuriger bepaald worden wanneer de MS laesies goed begrensd zijn. 
In het tweede deel onderzochten wij de relatie tussen grijze stof atrofie en andere afwijkingen 
die in de witte stof bij MS voorkomen (bijvoorbeeld MS laesies of microscopische schade). 
Dit deden wij om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van neurodegeneratie bij MS. 
Tenslotte onderzochten wij de klinische relevantie van neurodegeneratie door het grijze stof 
volume van patiënten te vergelijken met de klachten die zij ervaren. In de sectie ‘Over multiple 
sclerose’ werd een algemene Nederlandse inleiding over MS gegeven. In de volgende secties 
worden de voornaamste resultaten van dit proefschrift samengevat. 

Kwantificatie van MS afwijkingen op hoge resolutie MRI

Het grijze stof verlies bij MS patiënten heeft een sterke samenhang met klinische beperking 
en is ook fors ten opzichte van de atrofie bij gezonde proefpersoon. Maar het verlies van 0.4-
0.8% per jaar bij MS patiënten is toch klein om eenvoudig te meten. Daarom is het belangrijk 
nauwkeurigere meetmethoden te ontwikkelen. Deze wens is niet beperkt tot grijze stof 
metingen alleen, maar geldt ook voor andere soorten MS afwijkingen zoals microscopische 
schade of focale witte stof laesies. Deze afwijkingen verstoren namelijk de grijze stof volume 
metingen: door de afwijkende kleur van de laesie op de scan worden ze herkend als grijze stof 
of hersenvocht. Daarom zochten wij in Hoofdstuk 2 naar methoden om de kwantificatie 
van MS laesies en schade in normaal ogend hersenweefsel verbeteren. 

Nauwkeurige automatische segmentatie en kwantificatie van witte stof laesies
Voor de segmentatie en kwantificatie van MS laesies worden MRI-scans met een hoge spatiële 
resolutie (dat wil zeggen: scans met kleine pixels of voxels) aanbevolen. Deze hoge resolutie 
vermindert het partieel volume effect (het effect dat optreed omdat meerdere weefselsoorten 
in één voxel zitten) dat kan optreden wanneer de segmentaties naar een andere beeldruimte 
moeten worden gebracht. Op de oudere (lage resolutie) scans werden MS laesies vaak met de 
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hand ingetekend. Op de nieuwe hoge resolutie MRI scans, met meer dan 100 opeenvolgende 
beelden per patiënt, kost dit te veel tijd en is dit niet meer realistisch. Daarom ontwikkelden 
en evalueerden wij in Hoofdstuk 2.1 een methode om automatisch laesies in te tekenen. 
Op basis van de literatuur besloten wij de zogenaamde ‘k nearest neighbor’ (kNN) methode 
verder te ontwikkelen door ‘feature scaling’ te optimaliseren en zogenaamde ‘tissue type 
priors’ (TTPs) toe te voegen. TTPs geven per voxel aan uit welk soort weefsel (witte stof, grijze 
stof of hersenvocht) het voxel oorspronkelijk bestond voordat een MS laesie zich ontwikkelde. 
We evalueerden de automatische methode door te vergelijken met een handmatige 3D 
segmentatie bij 20 MS patiënten. De resultaten van deze studie laten zien dat ‘feature scaling’ 
een grote invloed heeft op de nauwkeurigheid van de methode. Daarnaast zorgt het toevoegen 
van TTPs voor een nauwkeuriger segmentatie, omdat er in verhouding minder kleine laesies 
worden gemist. Het bleek moeilijk om de prestaties van onze methode met andere methoden 
te vergelijken, omdat iedere studie een eigen referentie gebruikt. We concludeerden dat onze 
kNN-TTP methode in elk geval beter presteerde dan de oorspronkelijke methode, en minstens 
zo goed presteerde als andere methodes beschreven in de recente literatuur. We gebruikten 
onze methode in de vervolgonderzoeken om MS laesies automatisch te segmenteren. 

Detecteren van schade in normaal ogende grijze stof van MS patiënten met behulp van hoge resolutie T1-
relaxatie tijd metingen
Het beeld op een MRI-scan wordt deels door de T1-relaxatie tijd (T1-RT) bepaald. De T1-
RT is een eigenschap van het (hersen)weefsel in het magneetveld van een MRI-scanner. Bij 
gezonde proefpersonen is de T1-RT van de witte stof ongeveer 800 ms, van de grijze stof 
ongeveer 1400 ms en van het hersenvocht groter dan 3500 ms. Verschillen in de exacte T1 
relaxatietijd kunnen worden gebruikt om microscopische schade te detecteren die op een 
normale MRI-scan niet te zien is. Op deze manier is uit eerder onderzoek gebleken dat 
de T1-RT langer was in de grijze stof van MS patiënten dan in de grijze stof van gezonde 
proefpersonen. Echter, in deze studies werd vaak gemeten in relatief dikke plakjes (4-5 mm). 
Omdat de hersenschors op veel plaatsen slechts 2 mm dik is, kan de keuze van plakdikte 
grote gevolgen hebben: er is dan immers een grote kans dat een voxel zowel grijze stof als 
hersenvocht bevat. We noemen dit ook een partieel volume effect. Doordat hersenvocht een 
veel hogere T1-waarde heeft dan de grijze stof, kan een partieel volume effect eenvoudig 
de resultaten beïnvloeden. Daarom onderzochten wij in Hoofdstuk 2.2 of T1-RT 
veranderingen in de grijze stof van MS patiënten ook met hoge resolutie T1-RT metingen 
(voxels van 1.05 × 1.05 × 1.2 mm3) te detecteren waren. In tegenstelling tot de resultaten 
van de eerdere onderzoekers vonden wij geen grote verschillen tussen de T1-relaxatie tijden 
van normaal ogende grijze stof van MS patiënten en van gezonde proefpersonen. Alleen 
wanneer wij een uitgebreide histogramanalyse deden en naar de extreme waarden van het 
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histogram keken konden wij verschillen vinden. Dit wijst erop dat de microscopische schade 
in de grijze stof van MS patiënten mogelijk minder uitgebreid is dan eerder op basis van 
MRI-onderzoek werd gedacht. Ook al waren de verschillen klein, en alleen aanwezig in de 
extreme waarden van het histogram, ze hingen wel samen met de ernst van de cognitieve 
klachten die de patiënten ervaren. We vermoeden daarom dat de T1-RT veranderingen in de 
grijze stof worden veroorzaakt door demyelinisatie van de hersenschors. Van deze grijze stof 
afwijkingen wordt gedacht dat zij een belangrijke voorspeller zijn voor cognitieve klachten. 
We concludeerden uit deze studie dat microscopische veranderingen in de grijze stof van 
MS patiënten mogelijk minder uitgebreid zijn dan voorheen gedacht. Ook lijkt het erop dat 
de eerder gerapporteerde verschillen in grijze stof T1-RT tussen MS patiënten en gezonde 
proefpersonen mogelijk deels het gevolg zijn van een partieel volume effect. 

De relatie tussen neurodegeneratie en andere afwijkingen bij multiple sclerose

Neurodegeneratie is een belangrijke component van MS: het komt vroeg in de ziekte voor, 
versnelt over de tijd en verklaart klinische (vooral cognitieve) beperking beter dan de 
afwijkingen in de witte stof. Het is echter niet duidelijk of neurodegeneratie wordt veroorzaakt 
door een probleem in de grijze stof zelf of door afwijkingen in de witte stof. Uit eerder MRI-
onderzoek is in elk geval wel duidelijk dat de atrofie bij MS niet alleen kan worden verklaard 
door schade in de witte stof. Daarnaast wijst de toename van atrofiesnelheid met ziekteduur 
op de aanwezigheid van een tweede (meer onafhankelijk) neurodegeneratief proces. Echter, 
de meeste studies hebben MS patiënten onderzocht met een relatief korte ziekteduur. In 
deze patiëntengroep is het onafhankelijke neurodegeneratieve proces misschien nog te klein 
om meetbaar te zijn. Daarom onderzochten wij in Hoofdstuk 3 de relatie tussen grijze 
stof atrofie en andere MS afwijkingen in een grote groep van 208 patiënten met een lange 
ziekteduur (minimaal 10 jaar). 

Wat verklaart grijze stof atrofie bij MS patiënten met een lange ziekteduur? 
In Hoofdstuk 3.1 onderzochten we welke afwijkingen in de witte stof het best de grijze stof 
atrofie in de hele hersenen (globaal), de hersenschors en diepe grijze stof kunnen verklaren. 
Terwijl globale en diepe grijze stof atrofie samenhingen met verlies van witte stof, werd 
atrofie van de hersenschors het beste verklaard door verminderde integriteit van de witte stof. 
Daarnaast voorspelden een groter laesie volume, een hogere leeftijd en het mannelijk geslacht 
meer grijze stof atrofie. Tussen de verschillende ziektetypen waren interessante verschillen 
te zien. De relatie tussen grijze stof atrofie en witte stof afwijkingen was veel zwakker bij 
patiënten met secundair-progressieve MS (SPMS) dan in patiënten met relapsing-remitting 
MS (RRMS). In overeenstemming met andere onderzoekers concludeerden we uit deze studie 
dat grijze stof atrofie bij MS niet volledig door de afwijkingen in de witte stof kan worden 
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verklaard. Verder concludeerden we dat het neurodegeneratieve proces bij progressieve MS 
patiënten onafhankelijker is van MS afwijkingen in de witte stof dan bij RRMS patiënten. 

Regionale grijze stof atrofie en afwijkingen in anatomisch verbonden witte stof banen
Nadat we de relatie tussen grijze stof atrofie en afwijkingen in de witte stof op een globaal 
niveau hadden onderzocht, was een logische volgende stap in Hoofdstuk 3.2 om te kijken of 
dergelijke relaties ook bestaan tussen regionale grijze stof atrofie en afwijkingen in verbonden 
witte stof banen. We bepaalden daarom met behulp van MRI-scans van gezonde proefpersonen 
voor ieder grijze stof gebied de corresponderende witte stof baan. Vervolgens gebruikten 
we deze informatie om bij de MS patiënten voor elk grijze stof gebied de afwijkingen in de 
verbonden witte stof te bepalen. Daarna bekeken we of de regionale grijze stof atrofie kon 
worden verklaard door de afwijkingen in de verbonden witte stof baan. De resultaten van deze 
studie kwamen sterk overeen met die van het vorige hoofdstuk. We vonden dat atrofie van 
diepe grijze stof structuren met name werd voorspeld door witte stof laesies. Regionale atrofie 
van de hersenschors werd vooral voorspeld door verminderde integriteit van de verbonden 
baan. Nog duidelijker bleek nu dat, vergeleken met RRMS patiënten, bij SPMS patiënten de 
relatie tussen atrofie van de hersenschors en afwijkingen in de witte stof veel zwakker is. We 
concludeerden uit deze studie dat atrofie van de hersenschors bij mensen met progressieve 
MS (tenminste gedeeltelijk) onafhankelijk is van afwijkingen in de witte stof. 

Patronen van grijze stof atrofie, hun relatie met afwijkingen in de witte stof en hun klinische relevantie 
De veranderende relatie tussen verlies van grijze stof en afwijkingen in de witte stof in 
verschillende stadia van de ziekte, deed ons inzien dat eigenlijk maar weinig bekend is 
over de ontwikkeling van grijze stof atrofie bij MS. Daarom kozen we er in Hoofdstuk 
3.3 voor om de grijze stof zelf te onderzoeken: we onderzochten of grijze stof atrofie bij 
MS patiënten met een lange ziekteduur voornamelijk een ‘diffuus’ proces is, of plaatsvindt 
in specifieke patronen. Hiervoor analyseerden we de dikte van de hersenschors met behulp 
van een methode die ‘source-based morphometry’ wordt genoemd. Deze methode is in 
staat om patronen in de dikte van de hersenschors te ontdekken en geeft mogelijk nieuwe 
inzichten in de eigenschappen grijze stof atrofie. We bepaalden met behulp van deze methode 
tien grijze stof atrofiepatronen in onze groep deelnemers en vonden dat zes van de tien 
patronen uitdrukkelijk aanwezig waren bij de MS patiënten. De sterkste patronen bevatten de 
temporale hersenschors (een hersengebied achter het oor) en het posterieur cingulum (achter 
in het hoofd). Wanneer we de patronen van RRMS en SPMS patiënten met elkaar vergeleken 
vonden we dat bij SPMS patiënten alleen het atrofiepatroon in het posterieur cingulum sterker 
aanwezig was. Het posterieur cingulum is een gebied dat een belangrijke rol speelt bij het 
verdelen van hersenactiviteit. Uit ander MS onderzoek is bekend dat de communicatie met 
dit gebied verandert wanneer patiënten cognitieve klachten hebben. In onze studie bleek dit 
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atrofiepatroon ook de belangrijkste voorspeller voor cognitieve klachten. Het is daarom goed 
mogelijk dat atrofie in dit grijze stof gebied een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van 
cognitieve problemen bij MS en de conversie naar progressieve MS. Waarom in dit gebied 
meer atrofie optreedt is onduidelijk. Mogelijk geeft de manier waarop witte stof verbindingen 
in de hersenen georganiseerd zijn hier een verklaring voor. Nieuwe studies moeten dit verder 
onderzoeken. We concludeerden uit deze studie dat atrofie van de hersenschors bij mensen 
met MS niet willekeurig is, maar plaatsvindt in specifieke patronen die klinisch zeer relevant 
zijn. 

De impact van neurodegeneratie en andere afwijkingen op de hoeveelheid klachten bij 
multiple sclerose

Hoewel op globaal niveau grijze stof verlies de klinische beperking bij MS beter verklaart 
dan MS laesies, is niet bekend of dit het resultaat is van de grijze stof atrofie alleen. Het is 
ook mogelijk dat specifieke gebieden een belangrijke rol spelen of dat een combinatie van 
afwijkingen van invloed is. Daarom onderzochten wij in Hoofdstuk 4 de klinische impact 
van grijze stof atrofie en vergeleken dit met de invloed van andere afwijkingen bij MS. 

De invloed van globale witte stof integriteit, laesies en grijze stof volume op cognitieve klachten bij multiple 
sclerose
In Hoofdstuk 4.1 onderzochten we de invloed van witte stof integriteit, MS laesies en grijze 
stof volume op cognitieve klachten in een groep van 35 cognitief gespaarde en 18 cognitief 
aangedane MS patiënten. De resultaten van deze studie toonden uitgebreide microscopische 
witte stof schade bij de MS patiënten. De schade was het meest uitgebreid bij de MS patiënten 
met cognitieve klachten. De grootste integriteitsverschillen tussen de twee patiëntengroepen 
waren zichtbaar in gebieden die belangrijk zijn voor cognitieve functies zoals juxtacorticale 
gebieden, de thalamus en de infratentoriële witte stof. De schade in de witte stof trad 
grotendeels onafhankelijk op van grijze stof verlies en MS laesies. We concludeerden uit deze 
studie dat microscopische witte stof schade een belangrijke MRI eigenschap is van cognitieve 
klachten bij MS en dat het meten hiervan misschien gebruikt kan worden om cognitieve 
klachten bij MS te monitoren. 

De relevantie van schade in thalamus banen voor cognitieve en neuropsychiatrische klachten bij multiple 
sclerose
Het belang van de thalamus voor cognitieve klachten bij MS is door verschillende eerdere 
studies aangetoond. Naar aanleiding van de resultaten uit het vorige hoofdstuk veronderstelden 
wij dat microscopische schade in de witte stof banen tussen de thalamus en de hersenschors 
(de thalamocorticale banen) misschien een grotere rol speelt dan voorheen werd gedacht. 
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Daarom onderzochten wij in Hoofdstuk 4.2 de impact van schade in de verschillende 
thalamocorticale banen op cognitieve en neuropsychiatrische klachten bij mensen met MS in 
een internationale samenwerking. In dit onderzoek ondergingen 73 MS patiënten en 18 gezonde 
proefpersonen een uitgebreid neuropsychologisch en MRI-onderzoek. De verschillende 
thalamus kernen (anterieur, posterieur, lateraal en mediaal) werden gesegmenteerd met 
behulp van een histopathologische atlas. Daarna werd tractografie gebruikt om de hoeveelheid 
laesies en witte stof schade in de verbonden thalamocorticale banen te meten. De resultaten 
van deze studie lieten zien dat met name schade in de anterieure en posterieure banen 
geassocieerd is met cognitieve klachten bij MS. Disinhibitie (het wegvallen van remming) 
en agitatie (rusteloosheid) waren zowel met de integriteit van de banen als het volume van 
de thalamuskernen zelf gerelateerd. We concludeerden uit deze studie dat veranderingen in 
thalamocorticale banen een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van cognitieve klachten 
en disinhibitie bij mensen met MS. 

Beter begrip van motorische problemen bij MS patiënten met een lange ziekteduur
Na het onderzoeken van MS patiënten met een relatief korte ziekteduur in de vorige 
hoofdstukken, was een logische volgende stap om de groep van 208 MS patiënten met een 
lange ziekte duur te bekijken. We verwachtten dat bij deze patiënten de verschillen in klinische 
en pathologische maten groter zouden zijn dan bij de patiënten met een korte ziekteduur. Met 
name de neurodegeneratieve component van de ziekte heeft immers bij de MS patiënten met 
een lange ziekteduur meer tijd gehad om zich te ontwikkelen. In Hoofdstuk 4.3 onderzochten 
we eerst het MRI-substraat van motorische problemen bij deze MS patiënten. Hiervoor 
vergeleken wij de score van de patiënten op verschillende motorische testen (bijvoorbeeld 
hand-, arm- en loopfunctie) met de afwijkingen die we vonden in het motorsysteem van 
de patiënten. We segmenteerden bij iedere deelnemer de linker en rechter corticospinale 
witte stof baan, deze banen spelen een belangrijke rol bij het aansturen van de spieren in het 
lichaam. We bepaalden vervolgens de hoeveelheid afwijkingen in de baan en ook de dikte 
van de verbonden motorische hersenschors. Ook keken we naar globale grijze stof atrofie, 
afwijkingen in het ruggenmerg en afwijkingen in de kleine hersenen. Zo onderzochten we 
zoveel mogelijk aspecten die mogelijk een rol spelen bij het ontwikkelen van motorische 
problemen bij MS. De resultaten van deze studie lieten zien dat schade in de kleine hersenen en 
het ruggenmerg het meest gerelateerd waren aan motorische problemen. Daarnaast bleek dat 
atrofie van de hersenschors een belangrijke rol speelde. We concludeerden uit deze studie dat 
motorische problemen bij MS patiënten met een lange ziekteduur een ingewikkeld substraat 
hebben en niet kunnen worden toegeschreven aan één enkele afwijking op de MRI. 

Het substraat van cognitieve klachten bij MS patiënten met een lange ziekteduur
In Hoofdstuk 4.4 herhaalden we de vorige studie, maar nu concentreerden wij ons op 
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cognitieve klachten. Immers, hoewel een groot aantal studies de relatie tussen afwijkingen 
op MRI en cognitieve klachten onderzocht hebben, zijn er maar weinig die ook de relatie van 
de individuele MRI-maten met elkaar hebben vergeleken. Daarom stelden wij in deze studie 
de relatie tussen verschillende MRI-maten en cognitieve beperking tegenover elkaar, met als 
doel de meest onderscheidende maten te vinden. De resultaten van deze studie lieten zien dat 
diepe grijze stof atrofie en verminderde integriteit van de witte stof (zoals in Hoofdstuk 4.1) 
de belangrijkste voorspellers zijn voor cognitieve klachten. Daarnaast liet de studie zien dat de 
relatie tussen cognitieve klachten en afwijkingen op de MRI bij cognitief aangedane patiënten 
ongeveer twee keer zo sterk was vergeleken met cognitief gespaarde patiënten. Tenslotte vonden 
we dat informatieverwerkingssnelheid, net als bij MS patiënten met een korte ziekteduur, bij 
MS patiënten met lange ziekteduur het meest is aangedaan. We concludeerden uit deze studie 
dat bij MS patiënten met een lange ziekteduur vergelijkbare cognitieve klachten optreden 
als bij MS patiënten met een korte ziekteduur, de klachten waren alleen ernstiger. Daarnaast 
bevestigde deze studie dat verlies van diepe grijze stof en microscopische schade van de witte 
stof de belangrijkste voorspellers zijn van cognitieve achteruitgang bij MS. 

Discussie, conclusies en toekomstig onderzoek

Hoofdstuk 5 bevat een algemene samenvatting en een discussie van de resultaten in dit 
proefschrift. Belangrijke vragen in de discussie zijn waarom grijze stof atrofie bij MS in 
patronen voorkomt en waarom bij progressieve MS grijze stof atrofie minder afhankelijk is 
van schade in de witte stof. In de discussie wordt verondersteld dat de wijze waarop de grijze 
stof gebieden met elkaar verbonden zijn (het structurele netwerk) hier een belangrijke rol 
speelt. Immers, de ‘centrale’ grijze stof gebieden hebben een grotere kans om schade door MS 
laesies elders op te lopen dan de andere grijze stof gebieden die minder verbindingen hebben. 
Wanneer de centrale grijze stof gebieden zodanig beschadigd raken dat ze zelf minder goed 
functioneren, heeft dit vanwege hun plaats in het netwerk mogelijk een groot effect op de 
hele hersenen. Hoewel deze hypothese verder onderzocht moet worden, vermoeden we dat 
dit moment samengaat met een versnelling van grijze stof atrofie en de omslag naar een 
progressieve vorm van de ziekte (zie Figuur 1 in Hoofdstuk 5).

Conclusies
De belangrijkste conclusies van de verschillende delen van dit proefschrift zijn: 

Kwantificatie van MS afwijkingen op hoge-resolutie MRI

Het is goed mogelijk om MS afwijkingen nauwkeurig en automatisch op hoge resolutie •	
MRI te kwantificeren.

Het is belangrijk om een geschikte scantechniek en resolutie te gebruiken wanneer •	
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MS afwijkingen op een MRI-scan worden gemeten, met name wanneer men in de 
hersenschors geïnteresseerd is. 

De relatie tussen neurodegeneratie en andere afwijkingen bij MS

De relatie tussen neurodegeneratie en witte stof afwijkingen is zwakker bij patiënten •	
met progressieve MS dan bij patiënten met RRMS. Dit wijst op een meer onafhankelijk 
neurodegeneratief proces bij de progressieve patiënten.

Centrale grijze stof gebieden lijken een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van •	
neurodegeneratie en ziekteprogressie bij MS. 

De impact van neurodegeneratie en andere afwijkingen op de mate van klinische beperking bij 
MS

Omdat grijze stof atrofie en witte stof afwijkingen bij mensen met MS op een ingewikkelde •	
manier met elkaar samenhangen is het moeilijk om individuele MRI-maten te 
onderscheiden die specifieke MS klachten het beste verklaren.

Toekomstig onderzoek naar de klinische achteruitgang bij MS zou het volledige •	
zenuwstelsel in ogenschouw moeten nemen. Studies die fysieke klachten onderzoeken 
zouden bijvoorbeeld altijd ook het ruggenmerg moeten bekijken, en niet alleen de 
hersenen. 

Toekomst 
In de toekomst is het belangrijk de methoden die worden gebruikt om MS afwijkingen te 
meten op MRI-scans te verbeteren en beter te valideren. Dit kan door (referentie)datasets 
publiek beschikbaar te maken zodat de prestaties van verschillende methoden beter met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Tevens is het belangrijk om hoge resolutie scantechnieken 
te gebruiken om het partieel volume effect te verkleinen. Ook is het nodig om gecombineerde 
histopathologie / MRI-studies te doen om te begrijpen wat op weefselniveau ten grondslag 
ligt aan de veranderingen die we zien in bepaalde MRI-maten. 

Om de relatie tussen verlies van grijze stof en afwijkingen in de witte stof beter te begrijpen, 
moet gebruikt gemaakt worden van meer complexe en nauwkeuriger modellen. Deze 
modellen moeten bijvoorbeeld regionale informatie meenemen en rekening houden met het 
structurele netwerk dat de grijze stof gebieden met elkaar verbindt. Om de spatiotemporele 
ontwikkeling van grijze stof atrofie, MS afwijkingen en het verband met ziekteprogressie 
beter te begrijpen zijn longitudinale studies noodzakelijk. Het is belangrijk dat deze studies 
proberen te ontrafelen wat de exacte volgorde is waarin de verschillende MS afwijkingen 



275

Nederlandse samenvatting

(atrofie, microscopische schade, laesies) optreden en hoe deze samengaan met de toename 
van neurologische klachten. 


