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Stelling 

“Iedere persoon met progressieve MS zou de 
kans moeten krijgen om met een van de 
huidige ziektemodulerende therapieën 
behandeld te worden?”

JA NEE

MS center ErasMS



Activiteit en progressie in MS

Lublin et al., Neurology 2014
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Verschillende belopen van MS

Vlaamse MS liga (ms-vlaanderen.be, naar Lublin et al., Neurology 2014); *Thompson et al., Lancet Neurol 2020

(10-15%)(85-90%) (15-30%)*

MS center ErasMS



Verschillende MRIs bij MS

Loseff et al., Brain 1996 MS center ErasMS



Onderliggend ziekteproces

MS center ErasMS

Aanvallen Progressie



Bijzonder beloop van MS

PPMS
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Miller et al., Lancet Neurology 2007 MS center ErasMS
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De SPIN-P studie
• “Studie naar Predictieve factoren voor 

Inflammatie en Neurodegeneratie bij Primair 
Progressieve Multiple Sclerose”

• Erasmus MC & Albert Schweitzer ziekenhuis
• Maasstad, Vlietland/ Sint Franciscus Gasthuis, 

Amphia, Bravis, Van Weel Bethesda, Admiraal 
de Ruyter, ZorgSaam

• Hoe zijn mensen met primair progressieve 
MS verschillend en hetzelfde? 

MS center ErasMS



Behandeling van PPMS
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Infuus-therapieen tegen CD20: B cel

MS center ErasMSKrumbholz et al., Nat Rev Neurol 2012; Fransen et al., N2 2021; Hsiao et al., EJI 2021



OLYMPUS - studieopzet

96-weken studie
• 2:1 rituximab: placebo
• 4x iedere 24 weken infusie

• 439 deelnemers met PPMS
• Leeftijd 18-55 jaar (gemiddeld 50 jaar)

MS center ErasMSHawker et al., Ann Neurol 2009



OLYMPUS – resultaten

Primair eindpunt: 12-weken bevestigde progressie 
• 38.5% placebo, 
• 30.2% rituximab
• NNT 12.0 (P = 0.14)

Verbetering secundaire eindpunten
• Verbetering timed 25-FT-walk (P=0.015)
• Verminderde toename van MRI afwijkingen
• Vergelijkbare ontwikkeling hersenvolume

Wel significant voordeel in subgroepen:
• <51 jaar minder progressie (gemiddeld 40 jaar)
• Bij aankleurende MRI laesies minder progressie
• Bij <51 jaar en aankleurende MRI laesies minder 

progressie

MS center ErasMSHawker et al., Ann Neurol 2009



ORATORIO - studieopzet

120-weken studie
• 2:1 ocrelizumab:placebo
• Iedere 24 weken infusie

• 732 deelnemers met PPMS
• 18-55 jaar (gemiddeld 44 jaar)
• EDSS score 3.0 – 6.5
• Beperking loopvermogen
• Ziekteduur <15 jaar
• Oligoclonale banden of verhoogd IgG in 

hersenvocht.

MS center ErasMSMontalban et al., NEJM 2017



ORATORIO – resultaten 1

Primair eindpunt: 12-weken bevestigde progressie 
• 39.3% progressief placebo
• 32.9% progressief ocrelizumab
• NNT 15.6 (P = 0.03)

Verbetering secundaire eindpunten:
• 24-weken bevestigde progressie (NNT 16.4)
• Timed 25-foot walk (NNT 6.2)
• Verbetering MRI-laesies
• Geen verbetring kwaliteit van leven 

vragenlijsten (Physical Component Summary 
score of the 36-Item Short-Form Health 
Survey)

MS center ErasMSMontalban et al., NEJM 2017



ORATORIO – resultaten 2

Nadelige effecten: 
• Infusie reacties
• Vaker luchtweginfecties (NNH 16.1)/ koortslip
• Vaker kankers

• 2.3% ocrelizumab
• 0.8% placebo
• NNH 66.7*

*In placebo groep minder vaak kankers dan 
verwacht op basis van populatie gemiddelde

MS center ErasMSMontalban et al., NEJM 2017



ORATORIO – voordeel bij activiteit

MS center ErasMS
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Montalban et al., NEJM 2017



Samenvatting studies ocrelizumab bij 
primair progressieve MS
• OCZ geeft een (kleine) kans om in 3 jaar tijd niet achteruit te gaan in beperking

• Mensen met ontstekingsactiviteit hebben de grootste kans op een voordeel 

• De kans om wel achteruit te gaan in beperking ondanks OCZ is veel groter

• Er kleven ook mogelijke nadelen aan behandeling met OCZ

• Resultaten op de langere termijn zijn niet bekend
• Verschillende biomarkers laten voordeel zien (MRI laesies, hersenvolume)
• Grootste verschillen worden de eerste maanden na start therapie gemaakt

MS center ErasMS



Voor wie wordt ocrelizumab vergoed?

MS center ErasMS



Wat zegt onze richtlijn hierover?

MS center ErasMS



Hoeveel kost ocrelizumab vergeleken met 
andere MS middelen?

MS center ErasMS

5-jaars medicijn 
kosten 
ziektemodulerende 
therapieën bij 
RRMS



Hoeveel kost ocrelizumab vergeleken met 
rituximab?

MS center ErasMS



Verminderde COVID-19 vaccinatieresponsen

Achiron et al., MSJ 2021; Apostolidis et al., Nature Med 2021 MS center ErasMS



Losse eindjes
We weten niet of OCZ voordelen heeft t.o.v. rituximab
• In Scandinavië wordt vooral rituximab gegeven
• Vergelijkende studie Nederland volgt

We weten niet of geven iedere 24 weken nodig is
• BLOOMS studie naar extended dosing

We weten niet of het geven van meer dan 4 cycli van OCZ voordelen heeft
• Andere depleterende therapieën ook inductie (cladribine, alemtuzumab)
• Data OLYMPUS suggereren blijvende werkzaamheid

MS center ErasMS



Behandeling van SPMS

MS center ErasMS



Pillen die bewegingsvrijheid van 
afweercellen remmen

MS center ErasMS

Fingolimod, ozanimod, siponimod, ponesimod



EXPAND - studieopzet
Minimaal N=374 keer progressie vastgesteld
• 2:1 siponimod:placebo
• Opbouw tot dagelijks 1x 2mg

N=1651 deelnemers met SPMS
• Leeftijd 18-60 jaar (gemiddeld 48 jaar)
• EDSS 3.0-6.5
• Eerder RRMS diagnose
• Achteruitgang EDSS in twee voorafgaande jaren
• Geen relapses <3 maanden

MS center ErasMSKappos et al., Lancet 2018



EXPAND - resultaten
Primair eindpunt: 12 weken-bevestigde progressie 
• 32% progressief placebo
• 26% progressief fingolimod
• NNT 16.7 (P = 0.013) in 21 maanden (0.2-37)

Secundaire eindpunten:
• Geen verbetering  timed 25 foot-walk
• Afname aanvallen van MS (0.07 vs 0.16 aanvallen/jaar)
• Minder nieuwer/groeiende/aankleurende MRI afwijkingen

MS center ErasMSKappos et al., Lancet 2018



EXPAND – voordeel bij activiteit
Aanvallen van MS?
JA
• 72/202 progressief placebo (35.6%)
• 98/388 progressief siponimod (25.3%)
• NNT 9.7

NEE
• 101/343 progressief placebo (29.4%)
• 190/708 progressief siponimod (26.8%)
• NNT 38.5

MS center ErasMSKappos et al., Lancet 2018



Ongewenste effecten ‘–modjes’
In de EXPAND studie geen verschillen in kankers tussen de groepen

Hoger risico op kanker bij fingolimod:
• 31/10.000 personen in 1 jaar kanker
• 44/10.000 fingolimod-behandelde patienten in 1 jaar kanker

FREEDOMS/ TRANSFORMS studies
• Vaker kanker
• Vaker huidkanker (basaalcel carcinoom)

Calabresi et al., Lancet Neurol 2014; Kappos et al., NEJM 2010 & Lancet 2018; Alping et al., Ann Neurol 2020 MS center ErasMS



Is dit nu anders dan andere MS therapieën?

1343 deelnemers met SPMS
1:1 interferon bèta-placebo
151 weken gevolgd
(1998 + 2004)

Primair eindpunt: tijd tot 12 weken-bevestigde 
progressie
• Lager risico op progressie (relatief -21%)
• Vooral in patiënten met aanvallen

Kappos et al., Neurology 2004 MS center ErasMS



Is dit nu anders dan andere MS therapieen?

ASCEND trial
• 889 mensen met SPMS
• 1:1 natalizumab: placebo
• 108-weken follow-up

Primair eindpunt: 12 weken-bevestigde progressie
• 44% progressief in de placebogroep
• 48% progressief in de natalizumab groep 
• NNT 25 (P=0.287)

• Vermindering aanvallen/ nieuwe afwijkingen
• Armfunctie blijft vaker behouden (15% vs 23%, NNT12.5 (P=0.001)

MS center ErasMSKapoor et al., Lancet Neurol 2018

Geen 
onderscheid 
ontsteking



Voor wie wordt siponimod vergoed?
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Wat zegt onze richtlijn hierover?

MS center ErasMS



Hoeveel kost siponimod vergeleken met 
fingolimod?

MS center ErasMS



Hoeveel kost siponimod vergeleken met 
andere MS middelen?

MS center ErasMS

5-jaars medicijn 
kosten 
ziektemodulerende 
therapieën bij 
RRMS



Verminderde COVID-19 vaccinatieresponsen

Achiron et al., MSJ 2021; Tallantyre et al., Ann Neurol 2021 MS center ErasMS



Losse eindjes SPMS
• We weten niet of siponimod beter is dan andere (eerstelijns) MS therapieën voor de 

behandeling van actieve secundair progressieve MS

• We weten niet of de doeltreffendheid van verschillende “modjes” in actieve en progressieve 
MS verschillend is
• Fingolimod, Ozanimod, Siponimod, Ponesimod… 

• We weten niet of de veiligheid van verschillende “modjes” in progressieve MS verschillende is

MS center ErasMS



Voor wie bieden deze therapieën kansen?

MS center ErasMS



Hoe komen we hier verder mee? 
Beter progressieve MS begrijpen en wie er bij therapieën baat kunnen hebben.
• SPIN-P

Betere therapieën
• Remyelinisatie (?)

• Studies tot nu toe teleurstellend
• Ontsteking remmen in de hersenen

• Smeulend vuurtje blussen
• Zenuwbanen weerbaarder maken voor schade
• Herstel zenuwbanen

MS center ErasMSLubetzki et al., Lancet Neurol 2020



Stelling 

“Iedere persoon met progressieve MS zou de 
kans moeten krijgen om met een van de 
huidige ziektemodulerende therapieën 
behandeld te worden?”

JA NEE

MS center ErasMS



Stelling 
“Iedere persoon met progressieve MS zou 
samen met haar/ zijn behandelaar de kansen 
en risico’s van huidige ziektemodulerende 
therapieën voor zijn/ haar ziektebeloop 
moeten evalueren om tot een betekenisvolle 
afweging hierin te komen.” 

JA

MS center ErasMS



Dank voor uw aandacht

erasms.nl

MS center ErasMS
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