
minder snel onomkeerbare klachten en fysieke handicaps. Als ze die uitein-
delijk toch krijgen, zijn ze vaak nog relatief jong, aangezien de ziekte zich al
op jonge leeftijd manifesteerde.”

SPUITJES

Tot jongeren 18 jaar zijn, worden alleen de klassieke MS-geneesmiddelen te-
rugbetaald. Dus alleen de geneesmiddelen waarmee het langst ervaring bestaat

Z
o’n 11.000 Belgen hebben multiple
sclerose, kortweg MS, een ongenees-
lijke chronische neurologische aan-

doening die ruim dubbel zoveel vrouwen als
mannen treft. Door een samenspel van erfe-
lijke en omgevingsfactoren richt het afweer-
systeem zich tegen het eigen myeline –het na-
tuurlijke omhulsel van de zenuwvezels– dat
ontstoken en beschadigd raakt. Meestal geeft
dat voor het eerst klachten op een leeftijd tus-
sen 20 en 50 jaar, maar 2 tot 10% van alle
MS-patiënten is nog geen 18 jaar oud.
De klachten waarmee jongeren met MS (jonge
kinderen buiten beschouwing gelaten) zich bij
een arts aandienen, zijn vergelijkbaar met die
van volwassen lotgenoten. “Van een vermin-
derd zicht, evenwichtsproblemen, blaas- en
darmklachten, gevoelsstoornissen, krachtverlies
en coördinatiemoeilijkheden, tot vermoeidheid
en geheugen- en concentratiestoornissen”, ver-
telt Barbara Willekens, neurologe in UZA.
“Bij jongeren verloopt de ziekte zoals bij vol-
wassenen meestal in opstoten, waarvan ze her-
stellen, waarna de ziekte van de baan lijkt. Tot
zich een nieuwe opstoot aandient. Jongeren
hebben doorgaans vaker opstoten, maar her-
stellen daar meestal beter van. Ze krijgen dus
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Tot ze 18 zijn, hebben

jongeren met multiple

sclerose minder medicatie -

mogelijkheden. Maar hun

jeugdige veerkracht en

strijdlust zijn troeven om

mét hun ziekte een

kwaliteitsvol leven uit te

bouwen.
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Jong en MS:   
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en waarvan de veiligheid op de lange
termijn het best gekend is. Dat zijn al-
lemaal geneesmiddelen waarmee je jezelf
regelmatig moet inspuiten. Niet leuk en
soms moeilijk vol te houden, zeker voor
jongeren. “Terwijl therapietrouw belang-
rijk is om de opstoten onder controle te
krijgen en het ziekteproces af te rem-
men”, zegt Willekens.
Veel van de nieuwere geneesmiddelen
zijn tabletten. Ook infuusbehandelingen
zijn beschikbaar. En een aantal van de
nieuwere geneesmiddelen werkt ook
krachtiger dan de klassieke. “Voor jon-
geren die spuitjes echt niet zien zitten
of een agressief ziekteverloop hebben,
kunnen de nieuwere geneesmiddelen het
verschil maken”, benadrukt Willekens.
“Maar aangezien ze alleen voor de be-
handeling van volwassenen zijn geregi-
streerd, worden ze ook alleen maar voor

volwassenen terugbetaald. Voor jongeren is er alleen, in uitzonderlijke gevallen,
een tijdelijke financiële tegemoetkoming van het Bijzonder Solidariteitsfonds
mogelijk. Gelukkig zijn de laatste jaren ook klinische studies opgezet om de
effecten van de nieuwere geneesmiddelen bij jongeren te onderzoeken. Voor
alvast een van die geneesmiddelen is een Europese registratie verkregen en
worden de onderhandelingen over de terugbetaling voor jongeren voorbereid
(situatie op 29/10/2018, AS).”

EIGEN WAPENS

Wat jongeren met MS vaak sterk bezighoudt,
is wat ze zelf kunnen doen om hun ziekte te
lijf te gaan. Willekens: “Niet roken maakt al-
vast een verschil, omdat roken het ziekteproces
versnelt. Veel bewegen is ook aangewezen,
want lichaamsbeweging helpt tegen de ver-
moeidheid en stimuleert wellicht ook de aan-
maak van stoffen die de zenuwcellen versterken
en beschermen. Of je met hoge-intensiteits-
training dan wel met duursport het beste af
bent, is nog niet duidelijk. Ga voor wat je het
leukst vindt, want dat houd je het langst vol.
En ga niet over je grenzen, neem ook vol-
doende rust. Een bewezen doeltreffend dieet
tegen MS is er niet. Eet dus gewoon gezond
en gevarieerd. Dat helpt ook, samen met een
dagelijkse portie zonlicht op je huid, om je
vitamine D op peil te houden. Vitamine D
heeft bij MS mogelijk een gunstig effect op
het ziekteverloop en wordt daarom ook vaak
als supplement voorgeschreven.”

EXTR A GEMOTIVEERD

Het verloop van MS is onvoorspelbaar en is
voor geen 2 mensen hetzelfde. Dat onzekere
toekomstperspectief kan zwaar wegen. Vooral
als je nog zo veel dingen voor het eerst gaat
doen: (verder)studeren, werk zoeken, verzeke-
ringen afsluiten, relaties aangaan, aan kinderen
denken… “De steun van lotgenoten, de MS-
liga en de maatschappij kan voor jongeren en
hun familie mee het verschil maken”, zegt Wil-
lekens. “Moge dit meteen ook een warme op-
roep zijn aan onderwijsinstellingen, werkge-
vers, verzekeraars en de overheid om deze
jongeren de beste kansen en ondersteuning te
geven. Want vaak zijn ze extra gemotiveerd
om het beste van zichzelf te geven. Alle perso-
nen met MS zouden ook een beroep moeten
kunnen doen op een MS-verpleegkundige, die
deel uitmaakt van een gespecialiseerd team,
maar helaas komt de overheid financieel niet
tussenbeide voor een specifiek multidisciplinair
MS-zorgtraject.” ■
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