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Introductie 
Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij mensen met een 

chronische ziekte. Deze vermoeidheid kan op verschillende manieren worden 
gedefinieerd, zoals ‘een tekort aan energie’, ‘een gevoel van uitputting’, of 
‘moeite met het uitvoeren of volhouden van langdurige spiercontracties’. 
Vermoeidheid kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Bij 
multiple sclerose (MS) komt ervaren vermoeidheid vaker voor dan bij de meeste 
andere chronische ziektes. 

MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel (hersenen en 
ruggenmerg) die wordt gekarakteriseerd door ontstekingen, verdwijning van 
myeline (de beschermende laag rondom de zenuwen; demyelinisatie) en afbraak 
van zenuwcellen (neurodegeneratie). De exacte oorzaak is nog onbekend. 
Ongeveer 16.000 mensen in Nederland zijn gediagnosticeerd met MS. Op basis 
van de symptomen worden verschillende vormen van MS onderscheiden. De 
meest voorkomende vorm is relapsing-remitting MS (RRMS), waarbij patiënten 
aanvalsgewijs een toename in klachten hebben, gevolgd door een periode van 
(gedeeltelijk) herstel. Na verloop van tijd vindt vaak een overgang plaats naar de 
secundair progressieve vorm (SPMS), waarbij klachten langzamerhand 
toenemen en weinig verbetering meer optreedt. Er zijn aanwijzingen dat de 
verschillende vormen ook verschillende patronen qua ontstekingsactiviteit en 
neurodegeneratie laten zien. De relapsing-remitting fase wordt gekarakteriseerd 
door voornamelijk acute ontstekingen, in de secundair-progressieve fase is 
neurodegeneratie overheersend. 

Aangezien MS laesies overal in de hersenen en het ruggenmerg kunnen 
ontstaan, kunnen patiënten verscheidene klachten ondervinden. Hieronder 
vallen motorische klachten (krachtsverlies, coördinatieproblemen, spasticiteit), 
sensorische klachten (verminderd gevoel of tintelingen), oogklachten, 
gehoorstoornissen, darm- en blaasproblemen. Een van de meest voorkomende 
klachten is een verhoogd niveau van ervaren vermoeidheid. De ervaren 
vermoeidheid in deze groep is gedefinieerd als ‘een subjectief tekort aan 
lichamelijke en/of mentale energie die wordt ervaren door de persoon zelf of een 
verzorgende, en die ingrijpt op gebruikelijke en gewenste activiteiten’. 70 tot 90% 
van de patiënten geeft aan een verhoogd niveau van vermoeidheid te ervaren. 
Het is vaak één van de eerste klachten, en komt voor tijdens alle fases van de 
ziekte. Deze vermoeidheid heeft in veel gevallen invloed op het dagelijks leven. 
Het is echter nog niet geheel duidelijk waar dit verhoogde gevoel van 
vermoeidheid vandaan komt. Op het moment zijn er nog weinig 
behandelmogelijkheden. Om nieuwe behandelingen te ontwikkelen is het 
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belangrijk om beter te begrijpen waar het gevoel van vermoeidheid door 
veroorzaakt wordt. Waarschijnlijk dragen meerdere factoren bij aan het 
verhoogde niveau van vermoeidheid in MS patiënten. 

 
Associatie met ervaren vermoeidheid 

In hoofdstuk 2 hebben we daarom onderzocht welke factoren geassocieerd 
zijn met ervaren vermoeidheid. Op dit moment zijn vragenlijsten zoals de FSS 
(fatigue severity scale) en de MFIS (modified fatigue impact scale) de enige 
manier om de ervaren vermoeidheid te meten. Deze vragenlijsten zijn valide en 
betrouwbare maten voor ervaren vermoeidheid. Om de ervaren vermoeidheid te 
bepalen hebben we daarom patiënten deze vragenlijsten voorgelegd. 
Vervolgens hebben we factoren onderzocht die met deze ervaren vermoeidheid 
kunnen samenhangen. Het merendeel van de onderzoeken tot nu toe heeft de 
associatie tussen ervaren vermoeidheid en een enkele andere factor 
bestudeerd. Maar aangezien vermoeidheid zeer waarschijnlijk multifactorieel is, 
hebben wij gekeken naar een combinatie van zowel psychologische als 
fysiologische factoren. Als psychologische factor hebben we een maat voor 
depressie geïncludeerd. Hiervoor hebben patiënten een vragenlijst ingevuld 
gericht op depressie, de HADS (hospital anxiety and depression scale). 
Depressie is de enige factor die constant in de literatuur geassocieerd is met het 
niveau van vermoeidheid in MS patiënten. De fysiologische factor was 
spiervermoeibaarheid. Om dit te meten hebben we patiënten gevraagd 2 
minuten lang een kleine handspier, de abductiespier van de wijsvinger (FDI), 
maximaal aan te spannen. De patiënten kregen de instructie om de wijsvinger 
met maximale kracht tegen een krachtsensor aan te drukken. De afname van de 
kracht over tijd hebben we gebruikt als een maat voor de spiervermoeibaarheid. 
Uit dit onderzoek blijkt dat een combinatie van de depressie-scores (met een 
range in subklinische scores) en scores van spiervermoeibaarheid ongeveer de 
helft van het niveau van ervaren vermoeidheid kan verklaren. Dit resultaat 
hebben we ook gevonden in hoofdstuk 6, waar we een andere maat voor 
spiervermoeibaarheid hebben gebruikt. Een aantal factoren die op zichzelf een 
associatie lieten zien met ervaren vermoeidheid (zoals medicatiegebruik en 
werkstatus), droegen niet bij aan de verklaring van de variatie in ervaren 
vermoeidheidsscores in het uiteindelijke model. Dit wijst erop dat determinanten 
van vermoeidheid ook onderlinge samenhang vertonen, wat het onderzoek naar 
ervaren vermoeidheid meer complex maakt. Waar de bijdrage van 
depressiescores al eerder in de literatuur is beschreven, is de bijdrage van 
vermoeibaarheid van de spier een nieuwe bevinding. Ook geeft dit onderzoek 



210285-L-bw-Wolkorte210285-L-bw-Wolkorte210285-L-bw-Wolkorte210285-L-bw-Wolkorte

duidelijk aan dat het belangrijk is om een combinatie van factoren te betrekken 
om de ervaren vermoeidheid te verklaren, en dat de behandeling waarschijnlijk 
ook multifactorieel moet zijn. 
 
Spiervermoeibaarheid van patiënten met RRMS en SPMS 

In hoofdstuk 3 hebben we aanvullend onderzoek gedaan naar de 
spiervermoeibaarheid. Spiervermoeibaarheid wordt veroorzaakt door een 
combinatie van centrale en perifere mechanismen. Perifere mechanismen 
vinden plaats in de perifere zenuw, de spier-zenuwovergang of in de spier zelf. 
Centrale mechanismen treden op in het centrale zenuwstelsel. Dit kan een 
verminderde aansturing vanuit de hersenen zijn, of omdat de zenuwcellen in het 
ruggenmerg moeilijker te activeren zijn. Wanneer een spier vermoeid raakt is dit 
voornamelijk als gevolg van perifere mechanismen; 80% tot 90% van de 
vermoeidheid is van perifere oorsprong. Hoewel bij MS patiënten het overgrote 
deel van de vermoeidheid ook perifeer ontstaat, is al eerder gebleken dat ten 
opzichte van controles, centrale mechanismen een grotere rol spelen. Eerder 
onderzoek met functionele MRI heeft aangetoond dat tijdens een vermoeiende 
taak een groter deel van de cortex actief wordt, in een poging om ondanks 
vermoeidheidsgerelateerde veranderingen de kracht op niveau te houden. 
Verder is bekend dat MS patiënten tijdens een submaximale krachttaak meer 
corticale activiteit laten zien dan controles, en SPMS patiënten meer dan RRMS 
patiënten. Dit zou eventueel een compensatiemechanisme kunnen zijn voor 
corticale schade. Echter tijdens een maximale, dus vermoeiende, krachttaak 
bleken RRMS patiënten minder dan controles in staat om de corticale activiteit 
toe te laten nemen. Dit uitte zich als een grotere bijdrage van centrale 
mechanismen aan spiervermoeidheid, maar geen verschil in krachtsafname. 
Aangezien SPMS patiënten al beginnen met een sterkere corticale activiteit, zou 
het kunnen zijn dat patiënten met SPMS minder mogelijkheden tot compensatie 
hebben en daardoor wel meer krachtsafname laten zien op een vermoeiende 
krachttaak. Om dit te onderzoeken, en om te onderzoeken wat de bijdrage van 
centrale mechanismen aan de totale krachtsafname is in SPMS patiënten, 
hebben we een vermoeiende krachttaak laten uitvoeren door patiënten met 
SPMS en de resultaten vergeleken met een controlegroep van dezelfde leeftijd 
en geslacht en een groep patiënten met RRMS. De RRMS data is verzameld 
tijdens een eerder onderzoek op onze afdeling. De vermoeiende krachttaak was 
dezelfde als in hoofdstuk 2. Om onderscheid te kunnen maken tussen centrale 
en perifere mechanismen maakten we gebruik van de twitch-interpolatie 
techniek. Hiervoor werd de nervus ulnaris, de zenuw die de FDI innerveert, 
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gestimuleerd ter hoogte van de pols. De elektrische stimulatie zorgt voor 
aanspanning van de spier. De stimulatie van de zenuw vond plaats tijdens een 
maximale krachtsinspanning van de FDI. Wanneer de spier voor 100% is 
aangespannen, zal deze stimulatie niet resulteren in extra kracht. Wanneer de 
stimulatie wel resulteert in extra kracht, kan de grootte van deze ‘twitch’, als 
percentage van een twitch in rust, gebruikt worden als maat voor de aansturing. 
Ons onderzoek toont ten eerste dat, terwijl RRMS patiënten een krachtsafname 
laten zien die vergelijkbaar is met controles, SPMS patiënten een sterkere 
krachtsafname hebben, zowel ten opzichte van RRMS patiënten als controles. 
Verder is met toenemende vermoeidheid een sterkere toename in twitchgrootte 
te zien, vergelijkbaar met eerdere onderzoeken. Deze toename is groter bij MS 
patiënten. Dit duidt erop dat centrale mechanismen een grotere bijdrage leveren 
aan spiervermoeidheid voor MS patiënten dan controles, wat overeenkomt met 
de literatuur. Verder hebben wij als eerste laten zien dat bij patiënten met de 
secundair progressieve vorm van MS de centrale mechanismen een grotere rol 
lijken te spelen dan bij mensen met relapsing-remitting MS. Deze resultaten 
geven aan dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen RRMS en 
SPMS patiënten bij toekomstig onderzoek naar motorische taken. Bij cognitieve 
taken is dit al gebruikelijk. De resultaten kunnen ook implicaties hebben voor 
eventuele toekomstige behandelmethoden. 
  
Spiervermoeidheid en cognitieve prestatie 

Spiervermoeidheid zou naast invloed op kracht, ook invloed kunnen hebben 
op cognitieve functies. In eerder onderzoek is aangetoond dat controles na 
afloop van een vermoeiende krachttaak geen verminderde cognitieve prestatie 
lieten zien, maar wel een sterkere corticale activatie in frontale gebieden. MS 
patiënten laten net als tijdens een motorische taak, ook tijdens de uitvoering van 
een cognitieve taak meer corticale activiteit zien dan controles. MS patiënten 
zouden daarom eventueel moeite kunnen hebben om de activiteit te verhogen 
als reactie op een vermoeiende taak, wat zou kunnen resulteren in verminderde 
cognitieve prestatie. Om dit te onderzoeken hebben we MS patiënten en 
controles een cognitieve taak laten uitvoeren voor en na afloop van een 
vermoeiende motorische taak. De motorische taak was een submaximale 
krachttaak met de abductiespier van de wijsvinger. De cognitieve taak was een 
keuze-reactietijdtaak (CRT). Deelnemers moesten de juiste van twee knoppen 
indrukken als reactie op een reeks van hoge en lage tonen. De ene toon werd 
vaker gepresenteerd (70%; frequente toon), dan de ander (30%; infrequente 
toon). Deelnemers reageerden sneller op frequente dan infrequente stimuli, en 
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er werden ook minder fouten gemaakt als reactie op frequente stimuli. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van preparatie; deelnemers verwachten een frequente 
toon en reageren daardoor sneller en accurater op deze stimulus. MS patiënten 
reageerden langzamer en maakten meer fouten dan controles, maar dit was niet 
versterkt na afloop van een vermoeiende motorische taak.  

Om de cognitieve prestatie verder te onderzoeken, wilden we graag 
maximale inspanning vragen. Dit aangezien onderzoek met krachttaken heeft 
uitgewezen dat MS patiënten in staat zijn om prestaties op submaximale taken 
op peil te houden ten kosten van verhoogde corticale activiteit, maar dat 
achteruitgang te zien is op maximale taken. Om dit te bewerkstelligen hebben 
we gebruik gemaakt van een dubbeltaak. Deelnemers kregen de instructie om 
een cognitieve taak uit te voeren, alleen of in combinatie met een motorische 
taak. De motorische taak bestond uit het langdurig produceren van kracht met 
de abductiespier van de wijsvinger. De beweging was vergelijkbaar met de 
krachttaak die is beschreven in hoofdstukken 2 en 3, maar in plaats van 
maximale kracht werden deelnemers nu geïnstrueerd 10% (minder vermoeiend) 
of 30% (vermoeiend) van hun maximale kracht te geven. Deelnemers kwamen 
voor drie aparte metingen, met een week tussen de metingen. De eerste keer 
was een oefensessie, de tweede en derde waren ofwel de vermoeiende ofwel de 
niet-vermoeiende sessie. De cognitieve taak was de CRT. De verwachting was 
dat beide taken aandacht nodig hebben voor een correcte uitvoering. Door beide 
taken tegelijk uit te voeren, moet de aandacht verdeeld worden en dit zou 
kunnen leiden tot verminderde uitvoering van één van de taken. De instructie 
was om de motortaak goed uit te voeren, waardoor achteruitgang vooral op de 
cognitieve taak te verwachten is. Spiervermoeidheid leidt er verder toe dat meer 
aandacht voor de motorische taak benodigd is, met als gevolg een toename in 
fouten en/of reactietijden van de cognitieve taak. Echter, de toegenomen 
corticale activiteit tijdens de uitvoering van een motorische taak door patiënten 
met MS, is ook aanwezig bij ouderen. Mogelijk hebben daarom beide groepen 
(MS patiënten en ouderen) tijdens een dubbeltaak meer moeite om voldoende 
aandacht aan de taken te geven om de taak goed uit te voeren. We hebben 
deze opzet daarom gebruikt om te onderzoeken wat het effect is van zowel 
leeftijd (hoofdstuk 5) als MS (hoofdstuk 6) op de uitvoering van een 
(vermoeiende) dubbeltaak. 

Tijdens een dubbeltaak waren reacties langzamer en werden meer fouten 
gemaakt dan tijdens een enkeltaak. In vergelijking met de minder vermoeiende 
10%-dubbeltaak, wordt er op de vermoeiende 30%-dubbeltaak langzamer en 
met meer fouten gereageerd. 
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Het sterkste effect van leeftijd is dat mensen van middelbare leeftijd (in dit 
onderzoek gedefinieerd als 35-55 jaar oud) een andere strategie gebruiken op 
de cognitieve taak dan jongeren (<30 jaar). Jongeren prepareren meer, wat zich 
uit in snellere reacties op de frequente toon, en tegelijkertijd meer fouten, vooral 
op de infrequente toon. Het verschil in reactietijden tussen een enkel- en een 
dubbeltaak was groter voor mensen van middelbare leeftijd dan jongeren. Ook 
lijkt het effect van leeftijd afhankelijk te zijn van geslacht, met langzamere 
reacties voor vrouwen van middelbare leeftijd ten opzichte van mannen, en meer 
fouten onder vermoeiende omstandigheden voor jongere mannen dan vrouwen. 
Het effect van geslacht is echter gebaseerd op een kleine onderzoeksgroep en 
moet daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

We hebben geen verschil in preparatie gevonden tussen patiënten met MS 
en controles. Wel vonden we dat mensen met MS over het algemeen meer 
fouten maakten en minder snel reageerden. Dit effect was sterker tijdens een 
dubbeltaak, en nog sterker tijdens de moeilijkere vermoeiende dubbeltaak. Op 
basis van ons onderzoek kunnen we echter niet aangeven waar in de hersenen 
de verschillen tussen MS patiënten en controles ontstaat. Het zou daarom 
interessant zijn om in de toekomst dit onderzoek te herhalen in een fMRI-
scanner, zodat corticale activiteit tijdens de taak kan worden bestudeerd. 

In hoofdstuk 4 hebben we nogmaals MS patiënten en controles van 
verschillende leeftijden onderzocht, om te onderzoeken of toegenomen 
taakeisen resulteren in een sterkere functie-afname. Ditmaal werden deelnemers 
geïnstrueerd om een fijne motoriek taak uit te voeren, de Purdue Pegboard Test 
(PPT). Deze bestaat uit vier onderdelen; de eerste omvat het zoveel mogelijk 
pinnetjes in een bord plaatsen binnen 30 seconden met de rechterhand 
(unimanueel). Het tweede onderdeel is hetzelfde met de linkerhand. Het 3e 
onderdeel is met beide handen tegelijk (symmetrisch bimanueel). Het 4e 
onderdeel duurt 1 minuut, en hiervoor moeten afwisselend met de rechter- en 
linkerhand pinnetjes en ringen op het bord geplaatst worden (asymmetrisch 
bimanueel). Bimanuele handelingen vragen meer aandacht en coördinatie dan 
unimanuele handelingen. Aangezien zowel patiënten met MS als ouderen een 
grotere corticale activiteit laten zien tijdens een taak, was dit onderzoek gericht 
op de fijne motoriek tijdens taken van verschillend moeilijkheidsniveau in zowel 
patiënten met MS als controles van verschillende leeftijden. De resultaten laten 
een verminderde fijne motoriek zien van patiënten met MS en controles met een 
hogere leeftijd. Vooral tijdens moeilijkere motorische taken, in dit geval het 
uitvoeren van een symmetrische versus een asymmetrische bimanuele taak, is 
een sterkere afname in prestatie zichtbaar voor zowel patiënten met MS als 
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mensen van middelbare leeftijd ten opzichte van respectievelijk controles en 
jongeren. We zagen echter geen interactie-effect van MS met leeftijd, wat lijkt te 
betekenen dat oudere MS patiënten geen additionele achteruitgang laten zien. 

Deze thesis heeft vermoeidheid in MS patiënten van verschillende kanten 
onderzocht. De toegenomen ervaren vermoeidheid in MS patiënten is 
multifactorieel, en een combinatie van factoren is nodig om de ervaren 
vermoeidheid te verklaren. Een van deze factoren is de vermoeibaarheid van de 
spier. De vermoeibaarheid van de spier wordt in MS patiënten voor een groter 
deel bepaald door centrale mechanismen in vergelijking met controles, en dit lijkt 
sterker te zijn voor SPMS patiënten dan RRMS patiënten. Dit kan effect hebben 
op toekomstige behandelmethoden. De spiervermoeidheid heeft niet alleen 
effect op fysieke prestatie, maar ook op een tegelijkertijd uitgevoerde cognitieve 
taak. En hoe groter de spiervermoeidheid is, hoe sterker het effect op cognitieve 
prestatie, vooral op MS patiënten. Ook binnen bimanuele taken heeft een 
complexere taak meer effect op de prestatie van MS patiënten dan van 
controles. 
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