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Het afgelopen jaar is stamcelbehandeling bij multiple sclero-
se (MS) veel in de media geweest. Mensen die vanuit een 
rolstoel opstaan en weer gaan lopen spreken erg tot de ver-
beelding. In spreekkamers hebben neurologen veelvuldig 
uitleg moeten geven over deze behandeling. Meerdere pa-
tiënten zijn tegen het advies van hun arts in naar het buiten-
land gegaan voor deze behandeling, soms zelfs met fatale 
gevolgen. Maar wat weten neurologen van stamcelbehande-
ling? Weten zij wat het praktisch inhoudt, wat de gevaren 
zijn en wat de studies bij MS hebben laten zien?

In dit nummer van TNN geven Kramer et al. een mooi over-
zicht van de huidige stand van zaken van stamcelbehande-
ling. De basis van de behandeling is dat de afweer gereset 
wordt. Dit betekent dat de behandeling werkt op het inflam-
matoire deel van de ziekte. Het neurodegeneratieve aspect 
van de ziekte, dat voor een groot deel los van de inflamma-
tie plaatsvindt, wordt niet beïnvloed. De behandeling lijkt 
derhalve niet zinvol voor mensen die in de progressieve fase 
van de ziekte zitten. Helaas zijn dit vaak de wanhopige, rol-
stoelgebonden mensen die de reizen naar India en Mexico 
ondernemen.
Het is goed om te beseffen dat stamcelbehandeling op veel 
verschillende manieren kan plaatsvinden. De conditione-
ring voor re-infusie van stamcellen en de nabehandeling 
wisselen sterk per centrum. Over het algemeen geldt dat hoe 

krachtiger de behandeling is, hoe beter deze werkt en hoe 
meer bijwerkingen er optreden. Het optimale behandelregi-
me is niet bekend. 
De effecten van stamcelbehandeling op de ziekte zijn in-
drukwekkend. Er is nauwelijks nog inflammatoire ziekteac-
tiviteit, de progressie vermindert sterk en bij een deel van de 
patiënten treedt een verbetering op. Daar staat tegenover dat 
de behandelingsgerelateerde mortaliteit over alle studies 2% 
is. Deze is in de loop van de jaren wel sterk afgenomen door 
een minder intensief behandelregime en betere selectie van 
patiënten. De patiënten die het meeste effect hebben van de 
behandeling en de minste nadelen ervaren zijn degenen 
met veel inflammatoire ziekteactiviteit, een jonge leeftijd, en 
rela tief weinig invaliditeit. Voor deze groep hebben we te-
genwoordig een steeds uitgebreider arsenaal aan immuno-
modulerende middelen beschikbaar. Die hebben ook hun 
bijwerkingen, maar de mortaliteit is zeer laag.

In de onderzoeken naar het effect van stamcelbehandeling 
heeft nooit een vergelijking plaatsgevonden met placebo of een 
andere geregistreerde behandeling voor MS. De behandelde 
patiëntengroepen en de behandelregimes zijn zeer divers. 
Voordat een zware behandeling als stamceltransplantatie toe-
gepast gaat worden, zullen betere studies gedaan moeten wor-
den. Internationaal is men bezig met het opzetten van dergelij-
ke onderzoeken. In Nederland bekijkt het VUmc of ze kunnen 
deelnemen aan een studie waarin stamcelbehandeling vergele-
ken wordt met alemtuzumab bij actieve ‘relapsing’ MS.

Stamceltransplantatie een  
veel belovende behandeling voor  
mensen met MS?    
Editorial bij het artikel ‘Autologe stamceltransplantatie bij multiple sclerose’ 
van Kramer et al.

Dr. J.P. Mostert1



JA ARGANG119JUNI2018

83
Het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Neuro-
logie is om patiënten af te raden om stamceltherapie te on-
dergaan buiten studieverband. De huidige beschikbare data 
geven geen reden om hier van af te wijken. Mochten patiën-
ten ondanks uitgebreide voorlichting beslissen om deze the-
rapie op eigen kosten in het buitenland te willen ondergaan, 
dan is het verstandig om hen aan te raden naar een centrum 
te gaan dat een internationaal erkende accreditatie heeft 
voor stamcelbehandeling. 

Concluderend is stamceltransplantatie mogelijk een ge-
schikte behandeling voor mensen met MS. Uitgebreid nader 
onderzoek naar de precieze effecten, het optimale behandel-
regime en de geschiktste patiënt dient plaats te vinden voor-
dat stamceltransplantatie een plek kan krijgen in de behan-
deling van MS.
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Sinds 2005 wordt door de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging een jaarlijkse  aanmoedigingsprijs uitgereikt aan jonge 

onderzoekers (jonger dan 40 jaar). Deze aanmoedigingsprijs (ook wel bekend als de professor dr P.R. Saxena Prijs , 

vernoemd naar emeritus hoogleraar prof. dr. P.R. Saxena (Rotterdam) wegens zijn grote verdiensten voor het hoofd-

pijnonderzoek in Nederland) wordt toegekend voor de beste originele publicatie op het gebied van hoofdpijn in de 

breedste zin van het woord en bestaat uit een stipendium ten bedrage van 1.500 euro.

Kandidaten dienen hun publicatie in te dienen vóór 1 september 2018. De publicatie dient verschenen te zijn in een 

'peer-reviewed' tijdschrift in het Nederlands of in het Engels in de 12 maanden daaraan voorafgaand.

De inzender dient eerste auteur te zijn en in Nederland werkzaam.  

Inzendingen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging 

en kunnen ingediend worden via de website http://www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl/.

DR. JAN MEERWALDT PRIJS 2018

Op vrijdag 9 november 2018 wordt tijdens de 

NVN-Wetenschapsdagen de tweejaarlijkse Dr. 

Jan Meerwaldt Prijs voor proefschriften of verge-

lijkbare publicaties uitgereikt. De prijs bestaat uit 

een oorkonde en een geldbedrag van 7.500 euro. 

Inzending is mogelijk tot 1 september 2018. Meer 

informatie kunt u vinden op de website van de NVN 

(www.neurologie.nl/leden/nieuws/actueel/ 

dr-jan-meerwaldt-prijs-2018)

De Dr. Jan Meerwaldt Stichting geeft ook reisstipen-

dia en bijdragen voor congresbezoek uit. Lees over 

de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te 

komen op onze website (www.neurologie.nl/publiek/

nieuws/actueel/reisstipendia-en-bijdragen-congres-

bezoek-van-de-dr-jan-meerwaldt-stichting).




