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SAMENVATTING
In deze observationele studie beschrijven Chung en collega’s 
de uitkomsten na 30 jaar van 120 patiënten die zich presen-
teerden met een klinisch geïsoleerd syndroom (CIS). De on-
derzoekers keken naar MRI-scans van de hersenen, de score 
op de ‘expanded disability status scale’ (EDSS) als maat 
voor beperkingen, cognitieve klachten en problemen met 
werken. Na 30 jaar was de uitkomst bij patiënten met een 
CIS of MS zeer divers: bij 33% van de patiënten bleef sprake 
van een CIS, 42% van de mensen met MS had weinig beper-
kingen, en 52% van de mensen met MS had secundair pro-
gressieve MS dan wel was overleden aan de gevolgen van 
MS. De aanwezigheid van infratentoriële laesies op de base-
line MRI-scan van de hersenen en de aanwezigheid van die-
pe wittestoflaesies op de MRI-scan van de hersenen na 1 jaar 
waren de sterkste voorspellers voor het optreden van secun-
daire progressie na 30 jaar.

COMMENTAAR
Eerdere publicaties na 14 en 20 jaar follow-up van dit cohort 
van CIS-patiënten worden veelvuldig gebruikt om het na-
tuurlijke beloop van CIS en MS te beschrijven.1,2 Het cohort 
is uniek vanwege de lange follow-up in combinatie met de 
aanwezigheid van baseline MRI-gegevens, en vanwege het 
beperkte aantal patiënten dat behandeld is met immuunmo-
dulerende therapie. Dit komt doordat immuunmodulerende 
therapie gedurende lange tijd niet vergoed werd in Groot-Brit-
tannië. De kans is klein dat er nog eens een dergelijk, vrijwel 
onbehandeld cohort zal zijn. 

Het is onderwerp van discussie of er een benigne vorm van 
MS bestaat. Het is lastig om dit te definiëren. Deze studie 
toont echter in ieder geval aan dat MS bij een substantieel 
deel van de patiënten rustig verloopt.

Net als uit eerdere studies komt naar voren dat de aanwezig-
heid van infratentoriële laesies op de MRI-scan van de her-
senen sterk geassocieerd is met een slechte uitkomst.3 Nieuw 
is dat diepe wittestoflaesies na 1 jaar op de MRI-scan van de 
hersenen een ongunstige prognostische factor zijn. 
Een beperking van de studie is dat er van een aantal 
patiënten geen gegevens beschikbaar waren. Ook is niet be-
kend of de patiënten met ‘relapsing remitting’ MS die weinig 
beperkingen ervoeren andere aan MS gerelateerde klachten 
hadden die niet onderzocht zijn, zoals moeheid of visus-
klachten. Daarnaast presenteerde ruim 50% van de patiënten 
zich met een neuritis optica, waarvan bekend is dat dit een 
gunstige prognostische factor is. 
Tegenwoordig is het gebruikelijk om na de diagnose MS en 
soms ook bij een CIS te starten met behandeling om verdere 
invaliditeit te voorkomen. Deze studie laat zien dat er een 
risico op overbehandeling bestaat. Het valt derhalve te over-
wegen om niet te starten met immuunmodulerende medica-
tie als er geen ongunstige prognostische factoren zijn. Verder 
is het mogelijk dat iemand die langdurig stabiel is onder im-
muunmodulerende medicatie in de groep valt die spontaan 
een rustig ziektebeloop zou hebben. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of een deel van deze patiënten kan stop-
pen met hun medicatie.
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