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Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de stand van zaken rond de ziekte

"Multiple Sclerose". Kort wordt ingegaan op:

-pathologische anatomie,

-klachten en verschijnselen,

-beloop in de tijd,

-oorzaken van MS,

-wijze van stellen van diagnose,

-behandelingsmogelijkheden,

-sociale gevolgen van MS.

De ziekte "Multiple Sclerose"
De ziekte Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale

zenuwstelsel, die gepaard gaat met een grote verscheidenheid aan klachten en afwijkingen. Het

beloop in de tijd van MS wisselt niet alleen van persoon tot persoon. Ook per persoon is het

beloop in de tijd zeer grillig. De oorzaak van de ziekte MS is niet bekend. Erfelijke factoren

spelen een rol bij de gevoeligheid voor MS. Het immuun-apparaat is betrokken bij MS. Bij de

huidige stand van wetenschap is MS niet te genezen. Een deel van het beloop is te beïnvloeden

door immuun-modulerende behandelingen (McFarlin en McFarland 1982a, 1982b, Matthews

1991, Arnason 1992, McDonald 1992, Poser 1992, Webb 1992, Polman e.a. 1994a).

De incidentie van MS is het hoogst tussen het twintigste en vijftigste jaar met een piek

rondom dertig jaar. MS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De sexratio varieert in

verschillende onderzoekingen van 1.9 tot 3.1 (Martyn 1991).

Pathologische anatomie
Pathologisch-anatomisch wordt MS gekenmerkt door het verspreid in de witte stof van

het centrale zenuwstelsel optreden van laesies (McFarlin en McFarland 1982a). Deze laesies,

"plaques", kunnen in principe overal in de witte stof aangetroffen worden. Er bestaan echter

duidelijke voorkeursplaatsen, zoals de periventriculaire witte stof. De laesies zijn vaak min of

meer symmetrisch verdeeld. De diameter van macroscopisch zichtbare laesies kan variëren van 1

mm tot 4 cm. Microscopisch worden in een recent ontstane plaque ontstekingsverschijnselen

gezien. Een wat langer bestaande plaque laat demyelinisatie (ontmerging) zien. Op lange termijn

blijkt ook axonaal verval op te treden. Uit studies met craniële kernspinresonantietomografie

(magnetic resonance imaging, MRI) is bekend, dat er voortdurend nieuwe laesies van MS

ontstaan, die evenwel ook weer kunnen herstellen. De uitgebreidheid en de snelheid van dit

proces is echter per persoon en ook tussen personen onderling zeer variabel (Smith e.a. 1993,

Nauta e.a. 1994).

Hoewel MS geldt als een aandoening van het centrale zenuwstelsel, zijn er ook enkele
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aanwijzingen voor het betrokken zijn van het perifere zenuwstelsel bij MS. Zo vonden Schoene

e.a. post-mortaal bij vier patiënten met MS ’onion bulbs’ van perifere zenuwen, een

vormafwijking van de cellen van Schwann, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de

myeline-laag rond perifeer zenuwweefsel (Schoene e.a. 1977). Nadat in de literatuur al eerder

melding was gemaakt van afwijkingen van perifere zenuwen bij mensen met MS tijdens post-

mortaal onderzoek, onderzochten Pollock e.a. biopten van de nervus suralis bij tien patiënten met

MS: bij acht van deze patiënten waren duidelijke afwijkingen aantoonbaar (Pollock e.a. 1977).

De belangrijkste afwijking bestond uit een afname van de dikte van de myeline-laag, en niet

zozeer uit een afname van het aantal gemyeliniseerde vezels. Electromyografisch onderzoek van

de n.suralis bij veertien patiënten met MS liet bij negen patiënten een duidelijke afname zien van

de geleidingssnelheid langs de langzamer geleidende zenuwvezels. De supernormale periode

(waarin sensibele zenuwen een lagere prikkeldrempel hebben, volgend op de relatief refractaire

periode na een depolarisatie) was bij de patiënten met MS afwijkend (Shefner e.a. 1992). In een

editorial concludeert Waxman in 1993, dat er althans bij sommige patiënten met MS kleine

afwijkingen zijn van het perifere zenuwstelsel. Daaruit vloeit de vraag voort of MS een zuiver

demyeliniserende aandoening is, en in hoeverre MS alleen maar effect heeft op gemyeliniseerde

axonen binnen het centrale zenuwstelsel (Waxman 1993). Sarova-Pinhas e.a. onderzochten 22

patiënten met MS, die allen geselecteerd waren wegens het bestaan van sensibele klachten, op

het bestaan van een neuropathie; bij elke patiënt werden gestandaardiseerd tien perifere zenuwen

electromyografisch geëvalueerd (Sarova-Pinhas e.a. 1995). Bij 14 patiënten (63.6%) werd

tenminste één abnormale bevinding gedaan. Tien van deze patiënten (45.5% van totaal) werden

geclassificeerd als hebbende een neuropathie, vanwege het bestaan van tenminste twee

abnormale electromyografische bevindingen. Sarova-Pinhas e.a. suggereren, dat bij sommige

patiënten met MS het perifere zenuwstelsel mede betrokken is bij de demyeliniserende

aandoening.

Klachten en verschijnselen
De klachten en verschijnselen van MS berusten onder andere op een gestoorde geleiding

via de axonen ter hoogte van de plaque (Matthews 1991). Vrijwel elke neurologische klacht en

elk neurologisch verschijnsel is mogelijk bij MS, afhankelijk van de plaats van de plaque. Aldus

zijn klachten mogelijk op motorisch gebied, op sensibel gebied, op urogenitaal gebied, enz. Ook

achteruitgang van cognitieve functies kan optreden. De klachten kunnen ook aanvalsgewijs,

paroxysmaal optreden, bijvoorbeeld pijn, epilepsie, draaiduizeligheid, dysarthrie, ataxie (Berg

e.a. 1992). Klachten en verschijnselen kunnen zich geïsoleerd voordoen of in alle mogelijke

combinaties. Niet elke plaque geeft echter aanleiding tot het optreden van klachten of duidelijke

verschijnselen. Terwijl sommige plaques, met name in het ruggemerg, door hun ligging juist veel

klinische verschijnselen veroorzaken, is uit MRI-studies bekend, dat er een duidelijke

discrepantie bestaat tussen de klachten en verschijnselen van de patiënt en de (veel grotere)

hoeveelheid laesies, die MRI-onderzoek in het brein laat zien (Jacobs e.a. 1986, Ormerod e.a.
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1987, Baum e.a. 1990, Capra e.a. 1992, Uldry e.a. 1993).

Beloop
MS kan in de tijd op verschillende manieren verlopen. De beloopsvorm wordt benoemd

naar het klinische beloop. Heel typisch voor MS is een beloop met exacerbaties en remissies:

Relapsing Remitting MS (RR-MS). De remissies kunnen daarbij slechts partieel zijn. Dit wil

zeggen, dat er klachten en afwijkingen blijven voortbestaan na een exacerbatie. De duur van een

exacerbatie is variabel. Soms duurt een exacerbatie kort, enkele dagen; ook kan een exacerbatie

enkele weken tot soms een paar maanden aanhouden. Over langere tijd beschouwd wordt,

achteraf gezien, vaak op een gegeven moment duidelijk, dat er ten gevolge van de MS naast de

exacerbaties ook geleidelijk aan meer uitgesproken afwijkingen opgetreden zijn, en dat er

blijvende invaliditeit is ontstaan: progressieve MS. Progressie kan zich op geleidelijke wijze van

de allereerste klacht of het allereerste verschijnsel af aan voordoen zonder dat bijkomende

exacerbaties: Primair Progressieve MS (PP-MS). Ook kan progressie optreden na een in eerste

instantie relapsing remitting beloop: Relapsing Progressive MS, ook wel Secundair Progressieve

MS genoemd (RP/SP-MS). Het percentage patiënten met PP-MS varieert in populatie-gebonden

onderzoek van MS van 10% tot 37%. Het percentage van patiënten met RP/SP-MS neemt toe

met de duur van follow-up: bij een langere follow-up wordt bij meer patiënten overgang van

RR-MS naar RP/SP-MS waargenomen. Afhankelijk van de duur van de follow-up kan het

percentage van patiënten met SP-MS tot wel 60% bedragen (Matthews 1991). Andere termen,

die gebruikt worden om het klinische beloop van MS in de tijd te omschrijven zijn ’benigne

MS’, ’maligne MS’, en ’hyperacute MS’ (McAlpine 1961, Confavreux e.a. 1980). Bij elke

naamgeving dient echter goed bedacht te worden, dat het benoemen van de beloopsvorm

retrospectief gedaan wordt. In een prospectieve studie naar exacerbatie-frequentie en

beloopsvorm met een follow-up duur tot vijf jaar werd gezien, dat patiënten vaak overgingen

van de ene klinische classificatie naar de andere. Dit gold vooral voor patiënten met RP/SP-MS.

Stabilisatie trad op bij patiënten met een tot dan toe progressief beloop (46%), progressie werd

gezien bij patiënten met een tot dan toe stabiel ziektebeloop (44%) (Goodkin e.a. 1989).

De overlevingsduur van MS is wisselend, afhankelijk van de bestudeerde populatie.

Wanneer uitspraken gedaan worden over de duur van MS aan de hand van patiënten, die

overleden zijn ten gevolge van MS, dan varieert de ziekteduur van tien tot twintig jaar. De

ziekteduur van MS is in het algemeen wat langer in onderzoekingen op geografische basis, 25 à

29 jaar. De gerapporteerde mediane overleving bij MS varieert van 20 tot 42 jaar (Matthews

1991).

Het beloop van MS varieert van het optreden van de dood binnen enkele weken na het

optreden van de eerste verschijnselen van de ziekte (hyperacute MS,Johnson e.a. 1990) tot het

bestaan van geen of slechts geringe invaliditeit na meer dan twintig jaar MS gehad te hebben

(benigne MS,Confavreux e.a. 1980). Een snel progressief beloop met het optreden van de dood

binnen de eerste vijf jaar na de allereerste ziekteverschijnselen is zeldzaam. Afhankelijk van de
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duur van follow-up en de manier van selecteren van patiënten loopt na een ziekteduur van tien

jaar of meer het percentage patiënten met een benigne beloop, dat wil zeggen met slechts

geringe beperkingen ten gevolge van de MS, uiteen van 5% tot 42% (Matthews 1991).

Oorzaken
Hoewel de oorzaak van MS onbekend is, zijn er wel theorieën over de genese van MS.

Erfelijke factoren lijken een rol te spelen. Argumenten hiervoor zijn in de eerste plaats gelegen

in onderzoek naar het voorkomen van MS bij tweelingen, monozygoot dan wel dizygoot

(Sadovnick e.a. 1993, Mumford e.a. 1994). In dergelijke studies vindt men bij monozygote

tweelingen circa 25% concordantie voor het lijden aan MS tegenover een veel lagere

concordantie bij dizygote tweelingen (4-6%). Het voorkomen van MS in de familie doet de kans

op het manifest worden van MS bij andere familieleden toenemen; vaak krijgen de aangedane

leden van dergelijke families de eerste verschijnselen van MS op overeenkomstige leeftijd

(Doolittle e.a. 1990). MRI-studies binnen families met MS laten bij een deel van de klinisch niet

aangedane familieleden afwijkingen van de witte stof van de hersenen zien, die kunnen passen

bij MS (Tienari e.a. 1992). Verder pleiten studies naar het verband tussen HLA-type (Human

Leukocyte Antigen) en het hebben van MS voor een rol van erfelijke factoren (Hillert en Olerup

1993, Marrosu e.a. 1993). Daarnaast bestaan aanwijzingen voor een rol van een vooralsnog

onbekende omgevingsfactor (Compston 1990, Ragheb en Lisak 1993). De vele studies naar een

virale genese van MS hebben nog niet geleid tot aanwijzing van het voor MS verantwoordelijke

virus. Bij MS treden duidelijke veranderingen op immunologisch terrein op. Immunologisch

onderzoek van de ziekte MS heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de kennis van de

pathofysiologie, met ook aangrijpingspunten voor symptomatische behandeling (Arnason 1993,

IFNB Multiple Sclerosis Study Group 1993, Paty e.a. 1993, Polman e.a. 1994a, Polman en

Koetsier 1994b). Vooralsnog zijn daar geen nieuwe etiologische gezichtspunten uit

voortgekomen (Allen 1991, Arnason 1992, Poser 1992).

Diagnose
De diagnose MS is een syndroom-diagnose. Enerzijds dient er een specifiek beloop te

zijn in de tijd met exacerbaties en remissies of met een geleidelijke progressie van beperkingen

("disseminatie in tijd"), gepaard gaande met specifieke afwijkingen, die alleen maar te verklaren

zijn met het bestaan van meer dan één laesie in de witte stof van het centrale zenuwstelsel

("disseminatie in plaats"). Anderzijds dient er geen andere verklaring te zijn voor de klachten en

verschijnselen dan de ziekte MS (Schumacher e.a. 1965). In 1983 werden nieuwe criteria

geformuleerd voor het stellen van de diagnose MS (Poser e.a. 1983). Bij deze criteria werd voor

het eerst de mogelijkheid geboden om bevindingen van aanvullend onderzoek, zoals onderzoek

van de liquor cerebrospinalis of onderzoek van evoked potentials, mee te laten wegen bij het

stellen van de diagnose MS. Afhankelijk van de uitgebreidheid van klachten en verschijnselen in

de loop van de tijd en afhankelijk van de bevindingen bij aanvullend onderzoek wordt
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onderscheid gemaakt tussen zekere ("definite") en waarschijnlijke ("probable") MS. Soms wordt

de term mogelijke ("possible") MS gebruikt. Dit betreft dan patiënten, die te weinig klachten

en/of verschijnselen en/of afwijkende bevindingen bij aanvullend onderzoek hadden om de

diagnose MS met zekerheid of waarschijnlijkheid te stellen (Rose e.a. 1976). De diagnostische

categorie, waarin een patiënt geplaatst wordt, is een uiting van de zekerheid omtrent de diagnose

MS. Bij onduidelijkheid kan de factor tijd een belangrijk hulpmiddel zijn bij het stellen van de

diagnose.

Behandeling
Er bestaat geen curatieve behandeling voor de ziekte MS zelf. Vele soorten behandeling

zijn beproefd. Op langere termijn is geen enkele behandeling curatief gebleken (Matthews 1991,

Webb 1992). Wel is duidelijk, dat de duur van exacerbaties verkort wordt door intraveneuze

toediening van methylprednisolon (Compston 1988). Er zijn aanwijzingen, dat gebruik van

gelijke doseringen langs orale weg even effectief is (Alam e.a. 1993). Er zijn geen aanwijzingen,

dat het beloop van MS op langere termijn verandert door toediening van methylprednisolon

(Matthews 1991). Hoewel door behandeling met ß-interferon het aantal exacerbaties afneemt en

het aantal afwijkingen op de MRI-scan minder snel toeneemt, is vooralsnog niet aangetoond, dat

door behandeling met ß-interferon het beloop van MS op langere termijn in gunstige zin

verandert (IFNB Multiple Sclerosis Study Group 1993, Paty e.a. 1993). Hoewel de resultaten van

studies onderling niet altijd overeenstemmen, neemt men in het algemeen aan, dat het

uiteindelijke beloop op langere termijn van MS door zwangerschap niet beïnvloed wordt

(Weinshenker e.a. 1989c, Hutchinson 1993, Roullet e.a. 1993, Verdru e.a. 1994, Worthington

e.a. 1994). Er bestaat enig verband tussen exacerbaties van MS en ongevallen met een bron van

elektriciteit; verder bestaat er geen duidelijke relatie tussen traumata en het ontstaan of het

verloop van MS (Sibley e.a. 1991, Sibley 1993, Siva e.a. 1993). Een verband tussen ’stress’ en

het verloop van MS is evenmin duidelijk (Nisipeanu en Korczyn 1993).

Gevolgen van Multiple Sclerose
Elke ziekte kan gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Bij een acute aandoening zijn

deze gevolgen vaak tijdelijk. Op lange termijn zijn er meestal geen gevolgen voor het dagelijkse

leven. De situatie ligt anders bij een chronische aandoening. Door de World Health Organization

(WHO) werd een model aangenomen om de gevolgen van het hebben van een chronische

aandoening beter te kunnen classificeren (Wood 1980):

DISEASE ---> IMPAIRMENT ---> DISABILITY ---> HANDICAP

In dit model wordt onder "impairment" elke afwijking, elk verlies van een lichamelijke of

geestelijke functie of structuur verstaan. Het gevolg van een "impairment" kan een verandering
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zijn in het uitvoeren van een taak op een manier, die normaal was voor het individu vóór het

optreden van de "impairment": "disability". Afhankelijk van de eisen, die het individu aan

zichzelf stelt, en afhankelijk van de eisen vanuit de omgeving, kunnen uit "disability" nadelige

gevolgen voortvloeien voor het individu op maatschappelijk gebied, "handicap". Het onderscheid

tussen "disability" en "handicap" is niet zeer scherp. Dit onderscheid wordt daarom door

sommige auteurs in latere jaren niet altijd meer gemaakt (Suurmeijer en Kempen 1990).

Vele factoren kunnen invloed hebben op de stap van "impairment" naar

"disability/handicap". Bij het verwerken van een "impairment" kan een individu putten uit

verscheidene hulpbronnen. In het algemeen hebben deze hulpbronnen te maken met

persoonsgebonden variabelen zoals inkomen, opleiding, beroep, persoonlijke kenmerken, de

omvang en kwaliteit van sociale steun, en sociale voorzieningen (professionele hulp) (van

Sonderen 1990, Suurmeijer en Kempen 1990). Van al deze factoren kan invloed uitgaan op de

uiteindelijk resulterende "handicap", zowel ten goede als ten kwade. Bovendien lijken

gecompliceerde interacties mogelijk. Hyman vond bijvoorbeeld in een studie naar determinanten

van "disability" bij patiënten met een chronische aandoening, dat het krijgen van een aparte

behandeling, een voorkeursbehandeling, een aggraverende invloed had op de uiteindelijke

"handicap". Omgekeerd was er een duidelijk verband tussen de aanwezige "handicap" en het

oordeel, dat men had over de gegeven behandeling (Hyman 1971).

Quality of Life
Het meten van de aanwezigheid van "disability" of een handicap houdt verband met het

meten van gezondheid. Vaak wordt gesproken van "Quality of Life" (QoL). Ware onderscheidt

aan gezondheid vijf algemene aspecten: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, het

sociaal functioneren, het rol-functioneren, en de perceptie van de algehele gezondheidstoestand

(Ware 1987). Fitzpatrick e.a. onderscheiden de volgende zes dimensies van QoL: lichamelijk

functioneren, emotioneel functioneren, sociaal functioneren, rol-functioneren, pijn, en "overige

klachten" (bijvoorbeeld moeheid, misselijkheid, of andere, voor een bepaalde ziekte specifieke,

klachten) (Fitzpatrick e.a. 1992). Deze aspecten van QoL komen in vele instrumenten ter meting

van de gezondheidstoestand aan bod. Veel instrumenten ter meting van QoL zijn gebaseerd op

het invullen van vragenlijsten of het afnemen van een interview. Het aantal meetinstrumenten

neemt nog steeds toe. Sommige van deze instrumenten zijn bedoeld voor de meting van QoL bij

specifieke aandoeningen, andere zijn meer voor algemeen gebruik, en niet gebonden aan een

bepaalde ziekte. Instrumenten ter meting van QoL worden op verschillende manieren gebruikt

(Fitzpatrick e.a. 1992). Op het niveau van het individu zelf kunnen dergelijke instrumenten

gebruikt worden ten behoeve van screening van lichamelijke en psychosociale problemen, om

veranderingen in de toestand van de patiënt vast te leggen, als hulp bij het maken van een keuze

uit verschillende behandelingen of ter meting van morbiditeit. QoL-instrumenten zijn ook van

nut op populatie-niveau ter inventarisatie van gevolgen van gezondheidsproblemen, in klinische

trials ter meting van het effect van interventies, en in de gezondheidszorg als hulp bij kosten-
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baten analyses.

MS en Quality of Life
Pogingen om de "impairment" en "disability/handicap" van MS te meten zijn niet alleen

van recente datum. In 1981 werden schalen voorgesteld om de gevolgen van MS op

neurologisch, sociaal en economisch gebied te meten (Granger 1981, Kurtzke 1981, Mellerup

e.a. 1981). Vanuit het WHO-model van chronische ziekten benadrukte Wood het belang van het

niet alleen meten van de neurologische gevolgen van MS. Naar zijn mening was het zeker zo

belangrijk om ook oog te hebben voor de algehele leefsituatie van de persoon met MS, diens

omgeving, en de beschikbare hulpbronnen: "Disadvantage results from interactions between

these, and very rarely can we assume a direct linear relationship between disability and

handicap" (Wood 1984). In 1985 resulteerden deze voorstellen in de Minimal Record of

Disability (MRD). De MRD bevat in de eerste plaats neurologische gegevens betreffende de

patiënt: de scores van de neurologische Functional Systems (FS) welke uitmonden in een

samengestelde score op de Expanded Disability Status Scale (EDSS). De MRD bevat gegevens

omtrent de algemene dagelijkse levensverrichtingen, de Incapacity Status Scale (ISS). Tenslotte

bevat de MRD gegevens omtrent de sociale en economische omstandigheden, de Environmental

Status Scale (ESS) (Appendix A) (International Federation of Multiple Sclerosis Societies 1985).

Ondanks het bestaan van kritiek op de MRD wordt deze veel gebruikt. De kritiek geldt vooral de

EDSS. Willoughby en Paty wezen op het feit, dat in sommige FS onvoldoende duidelijk

onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende maten van beperking. Verder worden bij het

bepalen van de EDSS-score gegevens van anamnese en van lichamelijk onderzoek door elkaar

gebruikt (Willoughby en Paty 1988). Door andere auteurs werd gerapporteerd over de

"interobserver agreement" van de EDSS. In verschillende onderzoekingen bleek een stap van

tenminste één heel punt (1.0 punt) op de EDSS een betrouwbare afspiegeling van een werkelijk

verschil in klinische toestand ("interrater variability") (Amato e.a. 1988, Noseworthy e.a. 1990).

Voor patiënten met MS en een lage score op de EDSS (minder dan 4.0) vonden Goodkin e.a.

een variabiliteit tussen verschillende waarnemers ("interrater variability"), die wel 1.5 punten kon

bedragen. In hetzelfde onderzoek liep de overeenstemming per waarnemer bij opnieuw

beoordelen van dezelfde patiënt ("intrarater variability") tot wel 1.0 punt uiteen (Goodkin e.a.

1992). De overeenstemming tussen verschillende waarnemers is beter bij hogere waarden van de

EDSS (Verdier-Taillefer e.a. 1991).

Overigens vormde de EDSS een uitbreiding op de reeds vele jaren eerder geïntroduceerde

Disability Status Scale (DSS), een 11-puntsschaal ter beoordeling van de neurologische toestand

bij MS (Appendix A) (International Federation of Multiple Sclerosis Societies 1985). De

uitbreiding bestond uit invoegen van negen categorieën met de extensie ’.5’ (van ’1.5’ tot ’9.5’)

tussen de elf categorieën van de DSS (van ’0’ tot ’10’), zodat een meer gedetailleerde schaal

ontstond. Daarbij wordt elk heel getal van de DSS gelijk gesteld met het overeenkomstige hele

getal van de EDSS en de volgende "halve stap".
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Zowel Lawson e.a. als Robinson ontwikkelden een eigen visie op het meten van QoL. Zij

analyseerden de dagelijkse gang van zaken van de patiënt aan de hand van een dagboekmethode,

waarbij alle bezigheden van de patiënt over 24 uur gerubriceerd werden in een aantal subgroepen

zoals ontspannende bezigheden thuis, ontspannende bezigheden elders, werk thuis, slaap etc. .

Hoewel bewerkelijk, bleek deze analyse-methode in de praktijk bruikbaar (Lawson e.a. 1985,

Robinson 1990).

Een vergelijkend onderzoek naar de QoL van mensen met MS, reumatoïde artritis, en de

ziekte van Crohn werd uitgevoerd door Rudick e.a. (Rudick e.a. 1992). De QoL werd gemeten

met behulp van een zelf ontwikkelde schaal, de Farmer QoL Index. Deze schaal bevat

subschalen betreffende het algehele functioneren, financiële aspecten, sociale aspecten, besteding

van vrije tijd, emotionele aspecten, en medische problemen. De QoL was het best bij de

patiënten met de ziekte van Crohn, het slechtst bij de patiënten met MS. De EDSS-score hing

alleen samen met de score voor medische problemen van het QoL-meetinstrument, niet met de

andere subschalen.
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