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Ingezonden brief

Immuunmodulerende behandeling van Relapsing Remitting 
Multiple Sclerose: Is misschien een grammetje gratis  
geduld niet beter dan een kilo dure injectienaalden?

J.P. Schipper

Inleiding:  In  Nederland wordt  geadviseerd  om te 
starten met immuunmodulerende therapie zodra de 
diagnose  ‘Relapsing Remitting Multiple Sclerose’ 
(RRMS) vaststaat.1  Ook in de internationale litera-
tuur wordt de nadruk steeds meer gelegd op zo snel 
mogelijk, bij zoveel mogelijk RRMS-patiënten te 
starten met deze therapie.2  De zeer recent  versche-
nen MS-conceptrichtlijn meent eveneens dat er vol-
doende bewijs is om snel met immunomodulantia te 
starten bij het optreden van een eerste klinische ma-
nifestatie van MS.3  De vraag hoe betrouwbaar de 
wetenschappelijke bewijzen zijn dat zeer vroeg star-
ten met  immuunmodulantia de RRMS-patiënt   
chronische handicap bespaart,  wordt dus steeds ur-
genter. Een MS-patiënt is vanzelfsprekend het meest 
bang voor het ontstaan van chronische handicap, en 
het voorkomen daarvan moet evident het primaire 
doel van MS-behandeling zijn. De bewijzen lijken 
nogal schraal, zoals uit de hieronder besproken stu-
dies duidelijk wordt. Ook wordt getoond hoe het 
indicatiegebied van immuunmodulerende therapie 
heel geleidelijk, naar steeds eerder en steeds ruimer 
is opgeschoven. Dit heeft vele oorzaken, waarvan de 
belangrijkste misschien de onophoudelijke stroom 
farmaceutisch reclamemateriaal is, waartegen niet 
elke neuroloog bestand zal zijn.    
Historisch perspectief:  Begin jaren negentig van 
de vorige eeuw verschenen de eerste grote placebo-
gecontroleerde  interferonstudies.4-6 RRMS-patiën-
ten met actieve MS met een ziekteduur van 4-6,5 
jaar, dus relatief laat in het beloop, werden geran-
domiseerd tussen interferon en placebo. De duur 
van deze studies was helaas  erg kort, gemiddeld 2,5  
jaar. Vrij consistent bleken interferon en later ook  
glatirameeracetaat het aantal exacerbaties van een pa-
tiënt met ongeveer 30% te verlagen.  Op  het eindpunt 
‘Expanded Disability Status Scale’ (EDSS) waren de 
resultaten vaak niet significant. De bepaling van de 
EDSS  geldt nog steeds als gouden standaard bij het 
bepalen van een uiteindelijke toestand.  Deze eerste 
korte studies zijn later langdurig vervolgd, echter in 

een ‘open label’-fase en niet meer gerandomiseerd. 7-9  
De claim dat chronisch gebruik van immuun- 
modulantia chronische handicap uitstelt of vermin-
dert is daardoor voor veel neurologen ongeloofwaar-
dig. Ook een aan deze  eerste studies gewijde Cochra-
ne-analyse  was zeer kritisch.10  De auteurs  komen 
tot de conclusie dat interferonen gedurende 1 jaar het 
aantal patiënten met exacerbaties iets vermindert. 
Het klinische effect daarna is onzeker, zij schrijven 
dat nieuw onderzoek nodig is naar langetermijnef-
fectiviteit en bijwerkingen. Deze gerandomiseerde, 
objectieve, langer durende studies zijn er nooit geko-
men. Desondanks werden neurologen sindsdien ge-
acht immuunmodulatie bij RRMS voor te schrijven 
indien  vaststond dat patiënten actieve MS hadden, 
dat wil zeggen, tenminste 2 exacerbaties per 2 jaar.   
Een volgende fase werd rond 2000 ingeluid met het 
bekend worden van de ‘Clinically Isolated Syndro-
me’-studies (CIS), waarin immuunmodulatie gege-
ven werd bij de allereerste manifestatie van RRMS, 
dus maximaal vroeg in het beloop.  Deze, inmid-
dels vaak < 2 jaar durende studies, lieten eveneens 
reductie zien van ongeveer 30% van het aantal exa-
cerbaties ten opzichte van placebo.11-13  Er waren 
echter, (indien vermeld), tegenstrijdige resultaten 
van reductie van EDSS. Desondanks genoeg reden 
voor veel neurologen om niet meer rustig het kli-
nische beloop af te wachten, maar direct te starten 
met medicatie. De laatste jaren beginnen angstaan-
jagende termen te klinken als ‘window of therapeu-
tic  opportunity’ en ‘zerotolerantiebeleid’.2,14 Hier- 
mee wordt bedoeld dat uit experimentele studies en 
op theoretische gronden zou blijken dat alleen bij 
behandeling zo snel mogelijk na klinisch begin, er 
een kans is op uitstel of vermindering van handicap 
op langere termijn. Dit omdat de (soms fel omstre-
den) hypothese bij RRMS is dat de chronische dege-
neratieve fase veroorzaakt wordt door voorafgaande 
inflammatoire exacerbaties.15-17 Ten koste van alles 
moet dan ook, indien men deze stelling gelooft, snel  
therapeutisch gehandeld worden. Immers, ‘wat je in 
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het begin verliest krijg je nooit meer terug’. Ik noem 
speciaal de term  ‘angstaanjagend’, omdat  door 
al deze   suggesties  het idee gaat ontstaan dat een 
RRMS-patiënt ernstig tekort wordt gedaan indien 
niet direct en agressief behandeld wordt.  En welke 
neuroloog wil dat op zijn geweten hebben? 

De CIS-RRMS-studies.
Vooral omdat het nu de trend is om direct met im-
muunmodulatie te starten, is het interessant om 
naar inmiddels verschenen CIS-studies met vaak 
langere follow-up te kijken. Uit deze studies, waarin 
direct en pas later starten met therapie met elkaar 
vergeleken worden, zou moeten blijken dat direct 
starten leidt tot minder handicap na jaren. Of dus 
de theorie van ‘window of therapeutic opportunity’ 
wel klopt met de klinische werkelijkheid. Er zijn in-
middels 3 studies gepubliceerd met langere follow-
up en 2 met korte follow-up.12,18-23  

Interferon beta-1a (Avonex®)-CIS-follow-up 
De voorlopige resultaten van de nu 10-jaars-extensie- 
studie CHAMPIONS zijn bekend geworden.18  De 
CHAMPIONS-studie  was een ‘open-label’ vervolg-
studie, waarin patiënten vergeleken werden die direct 
na een eerste manifestatie, en pas na 2 jaar  met inter-
feron beta-1a  gestart waren (dus vroeg en laat behan-
delden).21 Na een tussentijdse analyse na 5 jaar,  waar-
in geen effect op de EDSS werd gemeten, werd 10 
jaar vervolgd met nog maar 155 patiënten, ongeveer 
35% van het oorspronkelijke cohort. De resultaten 
zijn derhalve niet erg betrouwbaar meer. Er was door 
vroeg te starten nog steeds sprake van minder exacer-
baties.   Er was echter in de uiteindelijke chro- 
nische toestand (EDSS) tussen vroeg en laat starten 
met Avonex® ook na 10 jaar geen verschil meer.  

Interferon beta-1b (Betaferon®)-CIS-follow-up 
Ook zijn inmiddels de lang verwachte 5-jaars-data 
van de BENEFIT-studie gepubliceerd.19 In deze 
RRMS-studie werden 468 patiënten gerandomi-
seerd tussen placebo en direct starten met interferon 
beta-1b. Na 2 jaar gingen beide groepen door, nu 
met actieve behandeling. Na de eerste analyse na 3 
jaar, werd breed   uitgedragen dat er bij de vroege 
starters minder progressie was van de EDSS. Voor 
het eerst zou zijn aangetoond dat interferon de 
ziekte MS remt.  Echter de 5-jaarsanalyse was  te-

leurstellender, want nu bleek er geen verschil meer 
te zijn in EDSS-progressie. Wel was er volgens de 
auteurs na 5 jaar nog steeds een statistisch signifi-
cant effect op reductie van exacerbaties door direct 
te behandelen. De exacerbatiefrequentie is echter na 
2 jaar, als beide groepen interferon gebruiken, gelijk 
voor beide groepen, hetgeen suggereert dat ook late 
starters  effect kunnen hebben van interferon.  De 
opvatting dat elke bewezen RRMS-patiënt vroeg 
behandeld zou moeten worden, wordt door deze 
uitkomsten niet ondersteund.  

Glatirameeracetaat (Copaxone®)-CIS-‘follow-up’
Ook de 3 jaar durende PreCISe-studie onderzocht di-
rect starten (binnen 90 dagen na de eerste manifesta-
tie) en placebo.20 Zoals al bekend uit andere studies 
was ook hier sprake van vermindering van het aantal 
exacerbaties ten opzichte van placebo. In de analyse 
wordt gemeld dat direct starten met Copaxone® wel 
tot minder MRI-activiteit, maar niet tot minder atro-
fie leidt. Nergens wordt vermeld of dan ook de kli-
nische toestand,  of chronische handicap verbeterde 
via het bepalen van de EDSS. Zeer recent zijn echter 
de 5-jaarsdata bekend geworden waarbij alle groepen 
Copaxone® kregen.22 Het bleek dat vroeg of later star-
ten met Copaxone® geen verschil in uiteindelijke toe-
stand (EDSS) gaf. Wel was er in de later met therapie 
gestarte groep meer atrofie, maar dat vertaalde zich 
blijkbaar niet in een slechtere toestand.

interferon beta-1a (Rebif®)-CIS-studie
De 2-jaar durende ETOMS-studie liet geen verschil 
zien in EDSS na behandeling met de actieve medi-
catie ten opzichte van placebo.12 Recent zijn gegevens 
bekend geworden van de eveneens 2-jaar durende 
REFLEX-CIS-studie, waarbij een nieuwe formule 
Rebif® ook direct gestart werd en vergeleken werd 
met een placebo.23 Helaas werd in deze trial de uit-
eindelijke toestand (EDSS) niet als eindpunt ver-
meld. Wel wordt vermeld dat Rebif® conversie naar 
MS vertraagt, maar bij nalezen wordt bedoeld dat 
de diagnostische etikettering wordt uitgesteld, niet 
de ziekte MS. Resultaten van een REFLEX-vervolg-
studie zijn pas over enkele jaren te verwachten. 

Bespreking
De 5- respectievelijk 10-jaarsdata van trials met 
Betaferon®,  Avonex®, Copaxone® en ook de kortere 
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Rebif®-studies wijzen erop dat de uiteindelijke kli-
nische toestand gemeten via de EDSS door direct 
te starten,  niet verbeterde ten opzichte van enkele 
jaren later starten. Er is dus tot nu toe geen weten-
schappelijke ondersteuning voor de claim dat met 
de huidige immuunmodulantia direct gestart moet 
worden om nog te profiteren van ‘window of thera-
peutic opportunity’ ter voorkoming van chronische 
handicap. Overigens is geen bewijs van werkzaam-
heid niet hetzelfde als bewijs voor afwezigheid van 
werkzaamheid.  Indirect bewijs, bijvoorbeeld het 
ontstaan van minder MRI-laesies en minder atrofie 
etcetera, is bij vroeg starten mogelijk wel aanwezig. 
Maar dat vertaalt zich blijkbaar niet in een betere 
klinische toestand, wat voor een behandelend neu-
roloog altijd het uitgangspunt moet zijn. Speculeren 
op een uiteindelijk klinisch betere toestand is niet 
meer dan koffiedik kijken waarmee onze patiën-
ten niet belast mogen worden. Ook in een recent 
verschenen review wijzen de auteurs op de gevaren 
van het extrapoleren van  resultaten  van RRMS-
studies.24 De resultaten zijn veel te onzeker om een 
gefundeerde uitspraak te mogen doen over het voor-
komen van chronische handicap door immuun- 
modulatie.  Langdurige objectieve RRMS-studies   
ontbreken  volledig en zullen er vermoedelijk ook 
nooit komen, aangezien sponsorende fabrikanten al-
leen gebaat zijn bij korte, snelle studies waarvan ge-
regeld slechts eindpunten die voor de fabrikant gun-
stig zijn worden gepubliceerd.25  Vanzelfsprekend 
mag niet gebagatelliseerd worden dat patiënten die 
met immuunmodulatie starten daardoor kans heb-
ben op minder exacerbaties.  Toch wil ik ook hier 
nog enkele relativerende opmerkingen over maken. 
De gemiddelde RRMS-patiënt heeft maar 1 exacer-
batie per 2 à 3 jaar en zal dus 6-9 jaar onafgebroken 
medicatie moeten nemen om kans te hebben 1 exa-
cerbatie te voorkomen.26 Angst dat een exacerbatie 
leidt tot direct aansluitende, blijvende handicap is 
onterecht gebleken, zoals blijkt uit een recent groot 
onderzoek.27 Uit de allereerste RRMS-studies be-
gin jaren ‘90, bleek dat ook pas na 6,5 jaar starten 
met immuunmodulatie er nog steeds 30% reduc-
tie van exacerbaties te behalen is.6 De noodzaak 
om snel te starten lijkt dus afwezig. Bij iemand met 
een CIS is het nog ondoenlijk  om een betrouwbare 
prognose (zeker voor langetermijnhandicap!) te ge-
ven.28  Bovendien moet beseft worden dat vrijwel 
alle RRMS-studies verricht worden met patiënten 

die zeer actieve MS hebben, wat geen weerspiegeling 
is van een gemiddelde MS-praktijk. Reden genoeg 
om de tijd te nemen om een beeld te krijgen of er bij 
de patiënt  sprake is van een actieve RRMS. Daarna 
kan altijd nog het gesprek met een patiënt worden 
aangegaan over de voor- en nadelen van starten 
met therapie. Derhalve kom ik terug op de aanhef 
van dit artikel:  Een grammetje gratis geduld is be-
ter  dan een kilo dure naalden, maar nu duidelijk 
zonder vraagteken.
Samenvattend is er geen klinisch bewijs dat starten 
met immuunmodulerende therapie bij de allereerste 
manifestatie  van RRMS uiteindelijk leidt tot min-
der handicap ten opzichte van uitgestelde behande-
ling. Derhalve kan de trend om direct bij RRMS 
met therapie te starten niet ondersteund worden. 
Ook worden enkele relativerende opmerkingen over 
de behandeling van exacerbaties gemaakt. De onop-
houdelijke stroom positieve farmaceutische reclame 
wekt de illusie dat  immuunmodulerende therapie 
bij MS effectief is, echter een grammetje geduld is 
vaak een beter medicijn. 

Ik  dank de neurologen Annelies Bollen van het 
Wilhelmina ziekenhuis Assen, Peter Oomes van het 
Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen en Carolien Sij-
brandij, psychiater, voor hun kritische aanvullingen 
en verbeteringen. 
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