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SAMENVATTING
De behandeling van relapsing-remitting multiple 
sclerose (RRMS) kan interfereren met een kinder-
wens. Het advies is om (indien mogelijk) alle behan-
delingen voorafgaand aan de zwangerschap te sta-
ken, ondanks dat sommige middelen relatief veilig 
lijken tijdens de zwangerschap. In sommige gevallen 
kan het staken van de medicatie een onacceptabel 
risico op verslechtering van de MS met zich mee-
brengen. In dat geval is een goede risicoafweging 
belangrijk, maar met de nieuwere tweedelijnsmidde-
len is hier nog onvoldoende ervaring mee. Dit artikel 
beschrijft een vrouw met een zeer actieve RRMS en 
een sterke kinderwens, die succesvol zwanger is ge-
worden en is bevallen terwijl behandeling met natali-
zumab werd gecontinueerd volgens een aangepast 
schema om de risico’s voor moeder en ongeboren 
kind te beperken. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(5):185-9) 

SUMMARY
The treatment of relapsing-remitting multiple sclero-
sis (RRMS) can interfere with the desire to have chil-
dren. Immunomodulatory treatment during pregnan-
cy is generally advised against, though sometimes 
the medical condition of the mother does not safely 
allow cessation of treatment. A few drugs used for 
the treatment of RRMS haven’t shown important 
risks during pregnancy thus far, and can therefore be 
considered. Due to a lack of data, the risks involved 
in continuing the newer second-line immunomodula-
tory drugs during pregnancy are largely unknown. 
This case report illustrates a woman with highly ac-
tive RRMS and a strong desire to have children. She 
eventually got pregnant en gave birth while continu-
ing natalizumab infusions according to an altered 
schedule in order to achieve the most beneficial bal-
ance between disease control and risks for the un-
born child. 

INLEIDING
Multiple sclerose (MS) is een aandoening die met name 
voorkomt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is daar-
om niet ongewoon dat de behandeling van de aandoening 
interfereert met een kinderwens. Cohortstudies tonen dat 
de ziekte zelf geen verhoogd risico geeft op aangeboren af-
wijkingen of mortaliteit van de foetus.1,2 De bevalling bij 

vrouwen met MS wordt vaker ingeleid dan bij vrouwen zon-
der MS (‘odds ratio’ 1,28).3 Over de invloed van de ziekte op 
het geboortegewicht en de lengte van neonaten van vrouwen 
met MS zijn de data tegenstrijdig.1-3 Uit onderzoek blijkt dat 
de frequentie van exacerbaties bij relapsing-remitting MS 
(RRMS) afneemt tijdens de zwangerschap, met name in het 
2e en 3e trimester. De frequentie neemt vervolgens direct 
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postpartum toe en stijgt uit boven de frequentie voorafgaand 
aan de zwangerschap. Ongeveer 6-12 maanden postpartum 
daalt deze weer richting de uitgangssituatie.4 In veel gevallen 
wordt de MS-behandeling tijdens de zwangerschap tijdelijk 
gestaakt om de risico’s voor het ongeboren kind te minima-
liseren. Een exacerbatie tijdens de zwangerschap kan, in-
dien hier een goede indicatie voor bestaat, behandeld wor-
den met een methylprednisolon (MP)-kuur. Tot dusver zijn 
van dit middel geen teratogene effecten aangetoond. Wel is 
het middel gerelateerd aan een lager geboortegewicht en het 
vroegtijdig breken van de vliezen.5 
Een dilemma ontstaat wanneer de RRMS dermate actief is 
dat het voor de conditie van de vrouw onverantwoord is om 
de behandeling te staken. De eerstelijnsmiddelen glatira-
meeracetaat en interferon-bèta hebben in humane studies 
geen belangrijke geboortedefecten veroorzaakt bij gebruik 
tijdens de zwangerschap.4 Wel toonde een systematische re-
view aan dat interferon-bèta geassocieerd is met een lager 
geboortegewicht en een kleinere lengte van de neonaat, en 
dat vroeggeboorte (<37 weken) vaker voorkwam. Er werd 
geen verband gevonden met ondergewicht (<2.500 g), het 
aantal sectio’s, congenitale afwijkingen of spontane abor-
tus.6 Hoewel hiernaar steeds meer onderzoek wordt verricht, 
zijn er momenteel onvoldoende gegevens om de middelen 
daadwerkelijk als veilig te beschouwen in de zwangerschap. 
Nog minder ervaring is er met de relatief nieuwe tweede-
lijnsmiddelen. Dit artikel beschrijft een vrouw met een zeer 
actieve RRMS en een sterke kinderwens, die zwanger is ge-
worden en is bevallen onder continuering van natalizumab 
volgens een aangepast schema.

CASUS 
Op 20-jarige leeftijd presenteerde een vrouw zich op de po-
likliniek Neurologie met recidiverende visusstoornissen en 
hemisensibele klachten. Een MRI van de hersenen en liquor-
diagnostiek toonden de diagnose RRMS aan. Ze werd aan-
vankelijk succesvol behandeld met wekelijkse interferon- 
bèta-injecties. Na 5 jaar maakte de patiënte de overstap naar 
het tweedelijnsmiddel fingolimod (destijds in studiever-
band), vanwege meerdere exacerbaties in korte tijd en actie-
ve MS-laesies zichtbaar op beeldvormend onderzoek. Hier-
mee was de ziekte goed onder controle. Na enkele jaren uitte 
de patiënte een actieve zwangerschapswens. Fingolimod 
werd gestaakt, omdat uit dierstudies blijkt dat het middel 
een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen. Ook 
bij de mens zijn aangeboren afwijkingen voorgekomen na 
fingolimodblootstelling vroeg tijdens de zwangerschap. 
Daarom wordt een wash-outperiode van minstens 2 maan-
den voor de conceptie aangeraden.7

In de periode voorafgaand aan de zwangerschap werd geko-

zen voor maandelijks 1 dag 1.000 mg MP i.v. op de eerste 
dag van de menstruatie tot aan de zwangerschap, ten einde 
de MS te controleren. Voor deze strategie bestaat geen harde 
wetenschappelijke onderbouwing, maar ze is gebaseerd op 
de ‘expert opinion’ van de ECTRIMS op het gebied van MS 
en zwangerschap. De patiënte werd daarnaast verwezen 
naar de gynaecoloog voor een preconceptioneel consult. Na 
verwijdering van de anticonceptiering bleek sprake van een 
WHO II anovulatoire cyclus op basis van een polycys-
teus-ovariumsyndroom. Er werd gestart met ovulatie-induc-
tie met clomifeen. Hierop kreeg de patiënte een regulaire 
ovulatoire cyclus. Ongeveer 8 maanden na het staken van 
fingolimod was de vrouw nog niet zwanger en waren de exa-
cerbaties dusdanig frequent dat er een harde indicatie be-
stond de MS te stabiliseren. Van fingolimod is bekend dat na 
het staken van het middel deze ‘rebound’-exacerbaties op-
treden (ondanks het positieve effect op exacerbaties van een 
eventuele zwangerschap).8 De patiënte koos voor het tijdelijk 
herstarten van fingolimod, wat een goed effect had op de 
aanvalsfrequentie. Een half jaar later wilde ze echter op-
nieuw de medicatie staken en de pogingen om zwanger te 
worden hervatten. Enkele maanden later maakte de patiënte 
opnieuw meerdere exacerbaties door, waaronder een neuri-
tis optica en een internucleaire oftalmoplegie. Ook radiolo-
gisch onderzoek toonde progressie van de ziekte. De hevige 
ziekteactiviteit was een indicatie voor behandeling met een 
tweedelijnsmiddel en de neuroloog besprak de mogelijkheid 
van alemtuzumab of natalizumab (zie Tabel 1).
Blootstelling aan alemtuzumab gedurende de zwangerschap 
vergroot de kans op spontane abortus, maar bij mensen is nog 
geen evidente relatie ontdekt tussen het middel en geboorte-
defecten. Wat het middel interessant maakt is dat de anti-
lichamen na de blootstelling relatief snel worden geklaard, 
terwijl het effect op de ziekteactiviteit lang doorwerkt. Het 
voorstel was ‘inductie’ met 2 giften alemtuzumab, waarna de 
patiënte haar zwangerschapspogingen 4 maanden na de laat-
ste gift zou mogen hervatten.9 Hierdoor zou de patiënte (des-
tijds 32 jaar) haar zwangerschap nog verder moeten uitstellen, 
wat voor haar op dat moment onacceptabel was. 

NATALIZUMAB
Natalizumab is een monoklonaal antilichaam wat selectieve 
inhibitie geeft van alpha-4-integrine, waardoor onder andere 
de transmigratie van mononucleaire leukocyten naar ontsto-
ken weefsels wordt geremd.10 De streefsaturatie van alpha- 4-
integrine is ≥70%. Dit wordt bereikt wanneer 300 mg natali-
zumab elke 4 weken wordt toegediend.11 Eén studie toonde 
aan dat intervallen van 8 weken geen duidelijke invloed had-
den op de effectiviteit van het middel.12 Het actuele advies is 
natalizumab 3 maanden preconceptioneel te staken om foe-
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tale blootstelling te voorkomen. De reden is dat alpha- 4-
integrine een actieve rol speelt in de conceptie, implantatie, 
placentaontwikkeling en de foetale hartontwikkeling. Prekli-
nisch onderzoek toonde een toegenomen risico op intra-ute-
riene vruchtdood en hematologische veranderingen bij de 
foetus aan (anemie, trombocytopenie en leukocytose).10 Deze 
afwijkingen worden vooral verwacht bij blootstelling vanaf 
het 2e trimester, omdat er vanaf dat moment toenemend ac-
tief transport van immunoglobulinen, van moeder naar kind, 
via de placenta plaatsvindt.13 Daartegenover staat dat staken 
van natalizumab tot hevige reboundfenomenen kan leiden, 
met een piekincidentie 4-6 maanden na de laatste gift (zelfs 
tijdens de zwangerschap wanneer normaal gesproken sprake 
is van een lagere relapsefrequentie).14,15 Reactivatie van MS is 
dan ook duidelijk toegenomen indien preconceptioneel een 
wash-outperiode wordt gehanteerd (55,9%) ten opzichte van 
patiënten zonder wash-outperiode (20%).16 Reactivatie van 
MS treedt met name op tijdens het 1e trimester en direct na 
de bevalling. Daarom dient de behandeling direct postpar-
tum te worden hervat. 
Een observationele studie analyseerde de uitkomsten van 92 
zwangerschappen bij 83 MS-patiënten.10 Vrouwen die nata-
lizumab minder dan 8 weken voorafgaand aan hun laatste 
menstruatie staakten hadden een verhoogd risico op spon-
tane abortus (17,4%) vergeleken met vrouwen die natalizu-
mab meer dan 8 weken voor de laatste menstruatie staakten 
(8,7%). Het artikel maakt de gemiddelde duur van de bloot-
stelling aan natalizumab niet inzichtelijk. Het artikel be-
schrijft daarnaast dat het aantal spontane abortussen na 
natalizumabblootstelling niet buiten de te verwachte sprei-
ding valt van het aantal in de algemene Italiaanse populatie 
(9,0%). Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er 
bij deze vergelijking niet gecorrigeerd is voor ‘confounders’ 
als leeftijd, comorbiditeit, medicatiegebruik, intoxicaties, et 
cetera.10 Het aantal belangrijke geboortedefecten is wel ver-

hoogd in de groep vrouwen die zijn blootgesteld aan natali-
zumab (3,7%), ten opzichte van de groep die niet werd 
blootgesteld aan immuunmodulerende therapie (0,9%).10 
Andere onderzoekers vonden een vergelijkbaar resultaat.17 Er 
kwamen meer geboortedefecten voor in de groep die was 
blootgesteld aan natalizumab. Alle geboortedefecten vonden 
plaats bij patiënten die waren blootgesteld vanaf 3 maanden 
voorafgaand aan conceptie tot en met het 1e trimester van de 
zwangerschap. Er was geen specifiek patroon van geboortede-
fecten, dat anderszins een oorzakelijk verband met natalizu-
mab zou kunnen suggereren.10,17 Aangezien de algehele preva-
lentie van geboortedefecten laag is, dienen grotere studies te 
worden verricht om hierover betrouwbare uitspraken te kun-
nen doen.
Bij 13 zwangerschappen van 12 vrouwen zijn de effecten op 
neonaten van natalizumab in het 3e trimester van de zwan-
gerschap onderzocht. Sommige vrouwen werden de gehele 
zwangerschap blootgesteld aan natalizumab, anderen staak-
ten de therapie tijdelijk. Bij vrijwel alle neonaten werden he-
matologische afwijkingen gevonden (waaronder leukocytose, 
trombocytopenie en anemie), waarvan het merendeel na 4 
maanden spontaan herstelde. Bij 1 neonaat was sprake van 
een subklinische hersenbloeding. Natalizumab wordt daar-
om bij voorkeur niet toegediend in het laatste trimester.13

VERVOLG CASUS
De patiënte startte met maandelijkse natalizumabinfusies, 
die probleemloos verliepen en goede ziektecontrole bewerk-
stelligden. De vrouw werd helaas, ondanks 1,5 jaar durende 
ovulatie-inductie, niet zwanger. Daarop werd gestart met 
aanvullende intra-uteriene inseminaties. Een jaar na de eer-
ste gift natalizumab had de patiënte tevergeefs reeds 6 keer 
intra-uteriene inseminaties ondergaan. Doorgaan met deze 
behandeling werd daarom niet zinvol geacht. De volgende 
stap zou IVF zijn, maar het gebruik van follikelstimulerend 

TABEL 1. Overzicht van immuunmodulerende middelen bij RRMS en de huidige adviezen ten aanzien van 
gebruik rondom zwangerschap.

Middel Plaats in de behandeling Gebruik rondom zwangerschap

Interferon-bèta Eerste lijn Onder bepaalde omstandigheden te overwegen

Glatirameeracetaat Eerste lijn Geen belangrijke bezwaren voor gebruik tijdens zwangerschap18

Teriflunomide Eerste lijn Nee, bewezen teratogeen bij dieren18

Dimethylfumaraat Eerste lijn Onvoldoende gegevens over gebruik in de zwangerschap18

Ocrelizumab Nog onbekend Onvoldoende gegevens over gebruik in de zwangerschap

Cladribine Tweede lijn Nee, bewezen teratogeen bij dieren

Fingolimod Tweede lijn Nee, bewezen teratogeen bij dieren en mensen

Natalizumab Tweede lijn Onvoldoende gegevens
Onder bepaalde omstandigheden te overwegen

Alemtuzumab Tweede lijn Onvoldoende gegevens 
Als inductie onder bepaalde omstandigheden te overwegen
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hormoon zou de MS negatief kunnen beïnvloeden. Aange-
zien sprake was van primaire subfertiliteit zonder aanwijsba-
re oorzaak bij een jonge vrouw, met een daarbij behorende 
kans op een spontane zwangerschap, werd in overleg met de 
patiënte besloten gedurende een jaar een afwachtend beleid 
te voeren. Ongeveer 4 maanden na dit besluit meldde de 
patiënte zich in verband met een spontane zwangerschap 
(zij was toen 33 jaar, ruim 4 jaar na de eerste uiting van haar 
kinderwens). 
Gezien de eerdere hevige ziekteactiviteit werd besloten de na-
talizumabgiften tijdens de zwangerschap om de 6 weken (in 
plaats van 4) te continueren, en te staken in week 34 van de 
zwangerschap. Dit om de blootstelling van de foetus aan het 
middel te minimaliseren en om toch ruim binnen het effectie-
ve interval van behandeling te blijven (<8 weken) om re-
bound-MS te voorkomen.12 Bij 32 en 36 weken zwangerschap 
werd de foetale groei gemonitord met aanvullende echo’s. Va-
ginale bevalling werd nagestreefd om de kans op (infectieuze) 
complicaties te minimaliseren (onder andere met het oog op 
natalizumabinfusie postpartum). Om rebound-MS postpar-
tum te voorkomen, en de patiënte maximaal 6-8 weken onbe-
handeld te laten, werd de bevalling ingeleid bij een termijn 
van 39 weken door middel van het breken van de vliezen. Er 
vond bijstimulatie plaats met oxytocine. Er was sprake van 
een fysiologische ontsluiting en een vlotte uitdrijving. De 
dochter had een geboortegewicht van 3.540 gram en een ap-
garscore van 9 na 5 minuten. Lichamelijk onderzoek van de 
neonaat toonde geen afwijkingen. Het nageboortetijdperk ver-
liep ongecompliceerd. Postpartum is navelstrengbloed afge-
nomen. Daarin was sprake van een milde trombocytopenie 
(114 x 109/l) en hyperbilirubinemie (183 µmol/l), wat in een 
dag normaliseerde. Ook werd een leukocytose (25,2 x 109/l) 
gevonden, die een maand later herstelde. Afgesproken is het 
eerste half jaar geen vaccins met levend-verzwakte pathoge-

nen toe te dienen, omdat reboundfenomenen (wijzend op 
herstel van het immuunsysteem) bij volwassenen optreden 
4-6 maanden na de laatste natalizumabinfusie. De andere 
vaccinaties bij 2-3 en 4 maanden mochten wel gegeven wor-
den. Na 5 maanden zou het serologisch resultaat hiervan be-
paald worden en zo nodig kan vaccinatie herhaald worden. 
Het kind wordt verder vervolgd door de kinderarts.
Direct na de bevalling (na uitsluiten van infecties) werden na-
talizumabinfusies bij de patiënte herstart. Omdat natalizu-
mab overgaat in moedermelk is borstvoeding ontraden. 

CONCLUSIE
De behandeling van actieve RRMS kan in de weg staan van 
een kinderwens. Het liefst wordt behandeling daarom tijdelijk 
gestaakt. Bij een zeer actieve ziekte is dit echter niet altijd ver-
antwoord. Ook kunnen reboundfenomenen optreden na sta-
ken van de therapie. Er komt steeds meer ervaring met eerste- 
en tweedelijnsmiddelen voor RRMS tijdens de zwangerschap. 
Natalizumab en alemtuzumab zijn 2 middelen die in principe 
gecontra-indiceerd zijn tijdens de zwangerschap, maar wel 
kunnen worden overwogen bij een patiënte met zeer actieve 
MS. Deze casus beschreef een succesvolle zwangerschap en 
bevalling onder continuering van natalizumab volgens een 
aangepast schema van eenmaal per 6 weken tijdens de zwan-
gerschap (in plaats van het eerdere schema van eenmaal per 4 
weken), en een stop vanaf week 34 tot aan de bevalling in 
week 39. 
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