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Summary
It is common to treat multiple sclerosis relapses with methylprednisolone intravenously. It has been 
suggested that oral methylprednisolone is equally effective. The past years several studies are published 
that compared the use of oral and intravenously taken methylprednisolone. No differences were found 
in the effectiveness of oral and intravenously used methylprednisolone for treatment of multiple sclerosis 
relapses. Relapses of multiple sclerosis can be treated with methylprednisolone orally.

Samenvatting
Het is gebruikelijk om exacerbaties van multiple sclerose  te behandelen met methylprednisolon intra-
veneus. Er is al langere tijd een discussie gaande of orale corticosteroïden net zo effectief zijn. De af-
gelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gepubliceerd waarin het gebruik van oraal en intraveneus 
methylprednisolon met elkaar is vergeleken. Er zijn geen klinisch relevante verschillen gevonden in de 
effectiviteit tussen behandeling van een exacerbatie met methylprednisolon i.v. of oraal.  Exacerbaties 
van multiple sclerose kunnen behandeld worden met methylprednisolon oraal.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2016;117(3):120-3)

De behandeling van een exacerbatie  
van multiple sclerose met methyl-
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Treatment of multiple sclerosis relapse with methylprednisolone:  
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Inleiding
Het is gebruikelijk om exacerbaties van multiple sclerose 
(MS) te behandelen met methylprednisolon in traveneus 
(i.v.) 1000 mg per dag gedurende 3 dagen of 500 mg 
per dag gedurende 5 dagen indien de klachten ernstig 
genoeg zijn.1 Methylprednisolon oraal kan eveneens 
helpen om de duur van een exacerbatie te verkorten.2 
Het is onzeker of orale corticosteroïden even effectief 

zijn als intraveneus methylprednisolon.3,4 Aangezien pa
tiënten oraal methylprednisolon in de thuissituatie kun
nen innemen, is dit patiëntvriendelijker en goedkoper. 
De conclusie van een Cochrane review in 2012 was dat 
corticosteroïden oraal even goed gebruikt kunnen wor
den als i.v. voor de behandeling van exacerbaties.5 Wel 
waren de onderzoeken klein en van matige kwaliteit. De 
laatste jaren zijn meerdere studies gepubliceerd waarin 
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het gebruik van methylprednisolon oraal en i.v. is ver
geleken. In dit artikel worden deze studies besproken.

Methode
Op Pubmed is gezocht naar artikelen met als zoekter
men ‘multiple sclerosis’, ‘relapse’, ‘methylprednisolone’, 
‘oral’ en ‘intravenous’. Van de gevonden artikelen zijn 
relevante referenties nagegaan. Alleen studies waarin 
methylprednisolon oraal en intraveneus worden verge
leken, zijn geïncludeerd.

Resultaten
In totaal werden 5 studies gevonden die aan de inclu
siecriteria voldoen (zie Tabel 1).610 Ten opzichte van de 
Cochrane review zijn alleen de resultaten van de CO
POUSEPstudie nieuw.8 De gebruikte doseringen oraal 

en i.v. methylprednisolon zijn per studie anders. In 3 
studies is de orale dosering gelijk aan de i.v. dosering, 
in 1 studie is de orale dosering iets hoger en in 1 stu
die is de orale dosering beduidend lager. Ook de tijds
periode tussen het ontstaan van de klachten en de start 
van de behandeling verschilde per studie. In 1 studie 
werd behandeld binnen 4 weken na het ontstaan van de 
klachten, in 1 studie binnen 3 weken, en in de 2 meest 
recente studies binnen 15 dagen. Bij 1 studie is niet ge
rapporteerd hoe snel er behandeld werd. Vier studies 
zijn placebogecontroleerd uitgevoerd, waarbij de oraal 
behandelde mensen een placeboinfuus kregen en de 
intraveneus behandelde mensen een placebotablet. In 
alle studies werden klinische effecten gerapporteerd. 
Hiervoor werd de ‘Expanded Disability Status Scale’ 
(EDSS), diens voorloper de ‘Disability Status Scale’ 

Tabel 1. Geïncludeerde studies waarin methylprednisolon oraal en intraveneus bij multiple 
sclerose worden vergeleken.

Studie Aantal  
patiënten

Interventie Belangrijkste 
uitkomstmaten

Resultaat

Alam et al.10

1993

i.v.  20 

oraal 15 

MPS  i.v. 500 mg 5 dgn 

MPS oraal 500 mg 5 dgn

placebo

verbetering DSS op dag 

28

i.v.: 16 van 20 

oraal: 10 van 15

Barnes et al.9

1997

i.v. 38

oraal 42

MPS i.v. 1000 mg 3 dgn 

MPS oraal  48 mg 7 dgn; 24 

mg 7 dgn; 12 mg 7 dgn

Placebo

verandering in EDSS, 

ambulation index en arm 

index na 4 weken

i.v.: mediaan verbetering op 

EDSS 0,5 punt, verbetering 

ambulation index 0 punt en arm 

index 0 punt

oraal: mediaan verbetering op 

EDSS 0,5 punt, verbetering 

ambulation index 0,5 punt en 

arm index 0 punt

Martinelli et al.7

2009

i.v. 20

oraal 20

MPS  i.v. 1000 mg 5 dgn 

MPS oraal 2 dd 500 mg 5 

dgn

T1 aankleurende laesies 

na 4 weken

patiënten met verbetering 

van 1 punt op EDSS na 4 

weken

i.v.: gemiddeld 0,60; mediaan 1

oraal: gemiddeld 1,79;  

mediaan 0

85% i.v. versus 55% oraal (n.s.)

Ramo-Tello et al.6,12

2014

i.v.  24

oraal 24

MPS  i.v. 1000 mg 3 dgn 

MPS oraal 1250 mg 3 dgn

Placebo

na 4 weken: gemiddelde 

verbetering op EDSS 

na 4 weken: patiënten 

met T1 aankleurende 

laesies 

in subgroep 

veranderingen in serum 

cytokineconcentraties 

i.v. 1,13 punt; oraal 1,06 punt

i.v. 35%; oraal 24% 

geen verschil tussen oraal en 

i.v. behandelde patiënten

Le Page et al.8

2015

i.v.  99

oraal  100

MPS  i.v. 1000 mg 3 dgn 

MPS oraal 1000 mg 3 dgn

placebo

patiënten met verbetering 

minimaal 1 punt op FS-

score op dag 28

volledig herstel relaps na 

6 maanden

i.v.: 80% (90 patiënten) 

oraal: 81% (82 patiënten)

i.v.: 67%  

oraal: 66% 

MPS= methylprednisolon; i.v. = intraveneus; dgn = dagen; DSS = Disability Status Scale; EDSS = Expanded Disbility Status 

Scale; n.s. = niet significant; FS = functioneel systeem.
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(DSS) of een van de functionele systemen van de EDSS 
gebruikt.11 Bij de DSS en EDSS worden patiënten ge
scoord op 8 onderdelen, de functionele systemen, en 
deze worden omgerekend naar een score van 0 tot 10. 
Hoe hoger de score, hoe meer beperkingen de patiënt 
heeft. In 2 studies werden ook MRI’s van het cerebrum 
gemaakt. Het aantal aankleurende laesies op een T1
gewogen MRI, wat een surrogaatmarker is voor ontste
kingsactiviteit, werd gebruikt als uitkomstmaat. In een 
studie werd in een subgroep gekeken naar verandering 
van de cytokineconcentraties in serum.12 Bijwerkingen 
werden in alle studies gerapporteerd.

Effect op klinische maten
In alle studies was er een verbetering van de klinische 
scores na de behandeling. Er werden geen significante 
verschillen gevonden tussen de effecten van behande
ling met methylprednisolon oraal en i.v..

Effect op MRI
In de 2 studies waarin MRIuitkomsten werden gerap
porteerd, was de afname van aankleurende laesies op de 
T1gewogen MRIscans vergelijkbaar tussen de groe
pen die intraveneus en oraal methylprednisolon kregen.

Effect op serummarkers
In één studie is in een subgroep gekeken naar veran
dering in cytokineconcentraties. Deze waren vergelijk
baar tussen oraal en i.v. behandelde patiënten.12

Bijwerkingen
De bijwerkingen van zowel oraal als i.v. methylpredni
solon waren over het algemeen gering. Er waren geen 
ernstige bijwerkingen. In één studie werd vaker een ver
anderde smaak gevonden in de oraal behandelde groep 
(5 patiënten versus 1), in de grootste studie werd vaker 
insomnia gerapporteerd met oraal methylprednisolon 
(77% versus 64%).7,8

Discussie
De beschikbare studies tonen geen klinisch relevant 
verschil aan in effectiviteit tussen de behandeling van 
een exacerbatie met methylprednisolon oraal of i.v.. Bij 
intraveneuze toediening is minder insomnia en minder 
vaak een veranderde smaak gerapporteerd dan bij orale 
behandeling. Verder zijn er geen verschillen in bijwer
kingen. Over het algemeen zijn het kleine studies. Als 
de patiënten van alle studies bij elkaar opgeteld wor
den, bedraagt het totaal aantal behandelde patiënten in 
beide groepen rond de 200. 
De gebruikte doseringen zijn niet in alle studies hetzelf
de. In de meeste studies was de orale dosering gelijk aan 
de i.v. dosering en was de gebruikte dosering 1000 mg 
per dag gedurende 3 dagen. De biologische beschikbaar

heid van methylprednisolon oraal 14 uur na inname is 
82% vergeleken met intraveneuze behandeling.13 In één 
studie is daarom gekozen voor 1250 mg methylpredni
solon oraal ten opzichte van 1000 mg i.v.6 De biologi
sche beschikbaarheid van 1250 mg oraal prednison is 
vergeleken met 1000 mg intraveneus methylprednisolon 
bij een groep van 16 MSpatiënten.14 Methylprednisolon 
is potenter dan prednison en de gebruikte orale dose
ring komt overeen met 1000 mg methylprednisolon i.v. 
Er werd geen verschil gevonden in serumconcentraties 
tussen de behandelregimes 24 uur na inname.14 Er is 
derhalve geen groot verschil in de biologische beschik
baarheid van methylprednisolon oraal en i.v.
Op basis van de huidige gegevens lijkt het gerechtvaar
digd om te concluderen dat een exacerbatie van MS 
behandeld kan worden met oraal methylprednisolon. 
De voordelen hiervan zijn dat patiënten dit thuis kun
nen innemen, orale toediening patiëntvriendelijker is, 
het logistiek sneller te regelen is en het goedkoper is. 
Aan de andere kant kan dit ook de drempel verlagen 
voor het verstrekken van corticosteroïden. Daarom zal  
voor de start altijd een zorgvuldige beoordeling door de 
behandelend neuroloog moeten plaatsvinden.
Methylprednisolon kan ernstige bijwerkingen hebben 
zoals een psychose, ontregeling van het glucosemetabo
lisme en acute femurkopnecrose. Het is van belang pa
tiënten hierover goed te instrueren zodat zij zelf contact 
opnemen als zij klachten hebben.
Patiënten die door hun exacerbatie forse invaliderende 
uitval hebben of die een verhoogd risico op bijwerkin
gen hebben, kunnen beter klinisch methylprednisolon 
gebruiken. In deze situatie is er geen duidelijke voor
keur voor orale of i.v. behandeling. Bij poliklinische 
behandeling is de toediening van methylprednisolon 
oraal makkelijker en goedkoper. Als methylpredniso
lon oraal niet voldoende effect heeft, kan overwogen 
worden om aansluitend een i.v. behandeling te geven.
Methylprednisolon oraal is in Nederland niet beschik
baar. Het kan echter geïmporteerd worden uit Frank
rijk. De medicijnkosten bedragen ongeveer 45 euro 
voor 30 tabletten van 100 mg. Methylprednisolon 1000 
mg i.v. kost voor 3 dagen ongeveer 100 euro aan medi
cijnkosten. Daarbij komen dan nog de kosten voor de 
dagopnames.
Sommige artsen gebruiken dexamethason 4 dd 4 mg 
gedurende 5 dagen.15,16 Volgens het Farmacotherapeu
tisch Kompas is de relatieve sterkte van dexamethason 
ten opzichte van methylprednisolon 0,75:4. De ge
bruikte dosering komt dus overeen met (4*16/0,75=) 
85 mg methylprednisolon per dag. Dit is lager dan de 
gebruikte doseringen in de studies. Dexamethason is 
momenteel onvoldoende onderzocht bij acute exacerba
tie van MS en heeft daarom niet de voorkeur. 
Methylprednisolon lijkt sterk op, maar is niet hetzelfde 
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als prednis(ol)on. Omdat in Canada methylpredniso
lon oraal niet beschikbaar is, geven sommige neurolo
gen daar oraal prednison 1250 mg per dag gedurende 
3 dagen.17 Dit is equivalent aan 1000 mg methylpred
nisolon oraal gedurende 3 dagen. Voor zover bekend is 
orale toediening van prednis(ol)on bij acute exacerba
ties verder niet onderzocht. Ook zijn geen andere in
dicaties bekend waarbij prednis(ol)on in deze hoge do
sering wordt toegediend. Prednis(ol)on wordt daarom 
niet geadviseerd.
Internationaal wordt het steeds meer geaccepteerd dat 
exacerbaties met orale corticosteroïden behandeld kun
nen worden.18 In een aantal landen is het al gebruikelijk 
om exacerbaties met oraal methylprednisolon te behan
delen. Zo wordt in de behandelrichtlijn MS van het 
Verenigd Koninkrijk geadviseerd om oraal methylpred
nisolon te geven en alleen op indicatie intraveneus.19

Vanaf eind 2014 is in het Ziekenhuis Rijnstate in Arn
hem patiënten de mogelijkheid geboden om hun exa
cerbatie te behandelen met methylprednisolon oraal. 
De poliapotheek in Rijnstate heeft hiervoor standaard 
methylprednisolon oraal op voorraad. Na beoordeling 
door de neuroloog kunnen patiënten gelijk de medica
tie ophalen. De in Arnhem gebruikelijke dosering is 1 
dd 1000 mg gedurende 3 dagen. Tot eind april 2016 is 
dit 50 keer voorgeschreven. Er zijn geen onverwachte of 
ernstige bijwerkingen opgetreden. Niemand heeft aan
sluitend nog een intraveneuze kuur nodig gehad. Een 
aantal patiënten vond dat de orale behandeling meer 
bijwerkingen had dan ze gewend waren met de intra
veneuze behandeling en wil daarom een volgende keer 
liever een behandeling via het infuus. De meeste pati
enten vonden het gebruik thuis erg prettig en zouden 
voortaan voor orale behandeling kiezen.

Conclusie
De behandeling van exacerbaties van MS kan zowel 
met intraveneus als oraal methylprednisolon plaatsvin
den. Gezien het gebruiksgemak en de lagere kosten is 
behandeling met methylprednisolon oraal te prefereren. 
Bij forse nieuwe invaliderende uitval of een verhoogd 
risico op bijwerkingen kunnen patiënten beter klinisch 

worden behandeld. In deze situatie is er geen duidelijke 
voorkeur voor oraal of i.v. methylprednisolon.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Exacerbaties van MS kunnen behandeld worden met methylprednisolon 1000 mg per dag gedurende 3 

dagen of 500 mg per dag gedurende 5 dagen.

2. De behandeling met oraal methylprednisolon is even effectief als intraveneuze behandeling.

3. Patiëntgebonden factoren bepalen of de voorkeur uitgaat naar orale of intraveneuze behandeling.

4. Methylprednisolon oraal is niet in Nederland beschikbaar, maar kan geïmporteerd worden uit Frankrijk.




