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SAMENVATTING 
Na de publicatie van een invloedrijke studie in 1992 werd het 
de gewoonte om hooggedoseerde intraveneuze corticostero-
iden (CS) voor te schrijven indien patiënten zich presenteren 
met een neuritis optica.1 De meerwaarde van intraveneuze 
versus orale toediening wat betreft het bespoedigen van visus-
herstel is echter nog steeds niet duidelijk. Een beperkt aantal 
studies vergeleek reeds beide toedieningsvormen, maar me-
thodologische gebreken en verschillen in bio-equivalentie tus-
sen de oraal en intraveneus toegediende preparaten bemoei-
lijkten definitieve conclusies.2 
Morrow et al. ontworpen een gerandomiseerde studie waar-
in patiënten met een unilaterale neuritis optica werden ge-
includeerd. Hun symptomen waren naar de mening van de 
behandelend arts voldoende invaliderend om therapie te 
verantwoorden. Ze onderzochten of een infusie met 1.000 
mg intraveneuze CS dezelfde efficiëntie had als 1.250 mg 
orale CS wat betreft het herstel van de P100-latentie van de 
visueel geëvoceerde potentialen 1 en 6 maanden na rando-
misatie. In tweede instantie werden ook de gezichtsscherp-
te en het kleurenzicht beoordeeld via gestandaardiseerde 
schalen. 
Na het laatste studiebezoek werd bij de 23 patiënten in de 
intraveneus behandelde groep en de 22 in de oraal behan-
delde groep geen significant verschil gevonden op geen van 
de evaluatiemomenten wat betreft verbetering van de 
P100-latentie, gezichtsscherpte en kleurenzicht. Het aantal 
gerapporteerde neveneffecten hield gelijke tred in beide 
groepen. 

COMMENTAAR
Deze studie toont overtuigend aan dat de orale en intrave-
neuze toediening van hooggedoseerde CS in de setting van 
neuritis optica een gelijkwaardig effect heeft op het herstel 

van de oogzenuw. Het aantal patiënten dat geïncludeerd 
werd lijkt laag, maar op basis van powerberekeningen was 
een totaal van 45 patiënten voldoende om klinisch relevante 
verschillen in de P100-latentie te detecteren.3 Deze Canade-
se studie is dan ook een waardevolle aanvulling op de re-
cente Franse, gerandomiseerde trial die aantoonde dat het 
herstel een maand na multiple-sclerose gerelateerde opflak-
keringen in verschillende neurologische domeinen onafhan-
kelijk is van de toedieningswijze van CS.4 In beide studies 
werden de orale CS toegediend onder de vorm van compri-
més, wat zich afhankelijk van de lokale beschikbaarheid ver-
taalde in 10 tabletten van 100 mg in Frankrijk of 25 van 50 
mg in Canada. Hoewel we zouden verwachten dat patiënten 
de grote hoeveelheid comprimés als een nadeel ervaren, 
spreekt de literatuur dit tegen en toonde ze een goede com-
pliantie aan met het orale schema.5 Een alternatieve moge-
lijkheid is om de gelyofiliseerde 1.000 mg methylpredniso-
lonbereidingen voor intraveneuze infusie te mengen met een 
gesuikerde drank.6 
De schema’s voor orale toediening zijn duidelijk patiënt-
vriendelijk wat betreft de tijdsinvestering die de patiënt 
moet doen en wat betreft het reduceren van het aantal ver-
plaatsingen tussen woonplaats en ziekenhuis. Mogelijke 
keerzijdes zijn dat de drempel bij niet-neurologen verlaagd 
kan zijn om in geval van twijfelachtige symptomen zelf al 
dan niet hooggedoseerde CS toe te dienen en dat een aantal 
patiënten ontvankelijk zal zijn voor orale auto-medicatie.4,7 
Deze subjectieve bezwaren moeten worden afgewogen tegen 
de duidelijke kostenefficiëntie die het implementeren van de 
orale schema’s met zich meebrengt. In Frankrijk werd becij-
ferd dat er jaarlijks € 5.681.832 bespaard kan worden door 
alle opflakkeringen bij nieuw gediagnosticeerde MS-patiën-
ten met orale therapie te behandelen.3 Het is dus niet on-
denkbaar dat in deze budgettair krappe tijden de zorgverze-
keraars of mutualiteiten deze behandelingsknoop finaal 
zullen doorhakken. 
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