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myeline

zenuw

Eigenlijk weet niemand precies hoe MS 
ontstaat. In veel landen doen wetenschappers 
onderzoeken om de oorzaak van MS te vinden. 
Wat de dokters en wetenschappers wel weten 
is dat MS met het afweersysteem te maken 
heeft. Dat is een moeilijk woord voor iets 
in je lichaam dat ervoor zorgt dat je niet 
snel ziek wordt. Als er bacteriën je lichaam 
binnenkomen die je ziek kunnen maken dan 
gaat je afweersysteem ‘vechten’ tegen deze 
bacteriën. De cellen van het afweersysteem 
vallen deze ziekmakers aan en ruimen ze op. 
Zo helpt het afweersysteem je om gezond 

te blijven. Bij MS raakt dit systeem in de 
war. De afweercellen vallen niet alleen de 
ziekmakers maar ook de beschermlaag (myeline) 
rond de zenuwen aan. Maar hoe het komt 
dat het afweersysteem dit doet, dat snapt 
eigenlijk niemand heel goed.

Wel ontdekken de wetenschappers steeds meer 
over MS. Zo hebben ze ontdekt dat niet alleen 
de myeline beschadigd raakt maar ook de 
grijze stof in de hersenen. De beschadigingen 
aan de myeline kunnen de onderzoekers onder 
de microscoop en op de MRI scans heel goed 

zien. Myeline vormt ook de witte stof van 
de hersenen. Dit beschermlaagje van de 
zenuwbanen is wit en een beetje vettig. 
Onze hersenen hebben naast de zenuwbanen 
met myeline ook zenuwcelkernen. Dat is de 
grijze stof van de hersenen. De hersenen 
worden niet voor niets ook wel ‘de grijze 
massa’ genoemd! In de grijze stof wordt 
bijvoorbeeld het startsein gegeven voor ‘arm 
omhoog’. Sinds ongeveer tien jaar weten de 

wetenschappers 
dat naast 

beschadigingen aan 
de witte stof, ook de 

grijze stof beschadigd is 
bij mensen met MS. Er gaat 
dus op twee plekken in 
de hersenen iets mis. Dat 
maakt de ziekte dus ook 
extra ingewikkeld om op te 
lossen. Gelukkig blijven de 
wetenschappers zoeken naar 
een oplossing.

De beschadigingen aan de 
myeline genezen vaak weer, 
maar laten littekens achter 
in de beschermlaag. Deze zijn vaak een beetje hard, daarom noem je ze ook wel 
verhardingen. Deze verhardingen heten ‘sclerose’.  Multiple betekent ‘meerdere’ 
of ‘veel’. Multiple Sclerose betekent dus ‘meerdere verhardingen’. De verhardingen 
kunnen  overal in de hersenen of ruggenmerg zitten en ervoor zorgen dat 
informatie van de hersenen naar de andere delen van het lichaam niet goed wordt 
doorgegeven of zelfs helemaal niet. 

hersenen

ruggenmerg

Het centrale zenuwstelsel 
= hersenen + ruggenmerg

Je kan vier verschillende vormen van MS 
onderscheiden. De vormen van MS hebben alle 
vier moeilijke namen.

Ongeveer 17.000 mensen 
in Nederland MS hebben 
en 2,5 miljoen mensen 
in de hele wereld

Er is nog geen medicijn om 
MS te genezen. Wel zijn er 
medicijnen die de ziekte wat 
kunnen afremmen. Ze zorgen 
dat je minder vaak een schub 
krijgt. Helaas werken deze 
middelen niet bij iedereen. 
Als je een schub hebt, kun je 
medicijnen krijgen waardoor je 
wat sneller opknapt. Ook zijn 
er medicijnen die helpen tegen 
bepaalde MS-klachten zoals pijn, 
vermoeidheid of duizeligheid. 

Mensen met MS hebben allemaal verschillende klachten. 
Dit komt omdat in de hersenen en het ruggenmerg op 
verschillende plekken verhardingen zijn ontstaan. 
Klachten die veel voorkomen zijn:

Benigne- goedaardige MS
Dit is een milde vorm van 
MS met weinig aanvallen en 

milde klachten.

RR- R lapsing Remitting MS 
Bij deze vorm komen de MS-klachten 
in aanvallen (een schub) met daarna 
weer een periode van herstel. Deze 

vorm komt het meeste voor.  SP –Secundair Progressieve MS
Bij mensen met Secundair Progressieve 
MS verandert het verloop van de ziekte 
na een tijd. Ze krijgen langzaamaan 

steeds meer klachten zonder dat ze nog 
herstellen. Eigenlijk is het een periode 
van langzame achteruitgang zonder de 

heftige schubs.

PP- Primair Progressieve MS
Vooral bij mensen die wat ouder zijn als 
ze MS krijgen zie je een vorm van MS die 
meteen begint met een verslechtering. Ze 
krijgen geen schubs, maar krijgen steeds 
meer klachten en worden steeds zieker 

door de MS. 

meerdere

spreek uit als “sjoep”

afweercel valt 
myeline aan

verhardingen of littekens

Om de zenuwbanen heen zit een beschermend laagje. Dit heet 
myeline. Dit laagje zorgt ervoor dat de zenuwbanen hun 
berichten snel en goed doorgeven. Bij mensen met MS raakt 
de beschermlaag rondom de zenuwbaan beschadigd. Hierdoor 
werkt de zenuwbaan minder goed. De berichten worden 
slechter doorgegeven of komen zelfs helemaal niet meer 
aan. Dat geeft problemen. Welke problemen dat precies 
zijn, verschilt van persoon tot persoon. Het hangt er 
vanaf welke zenuwbanen beschadigd zijn door de MS. Als 
de oogzenuw beschadigd is, dan krijgt iemand problemen 
met zien. Zijn er beschadigingen in de zenuwbaan naar 
de beenspieren, dan krijg je problemen met lopen. Het 
probleem bij MS zit dus in de beschermlaag rondom de 
zenuwbanen van het centrale zenuwstelsel. Met de spieren 
is dus niks mis. MS is dus geen spierziekte.

MS is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel.

Het kan zijn dat het opeens veel 
slechter met je gaat als je MS hebt. Dat 
kan komen door het ontstaan van nieuwe 
beschadigingen in de myeline. Dat noem 
je een ‘schub’ (je zegt sjoep). Je kan 
dan speciale medicijnen krijgen. Daarvoor 
moet je vaak een paar dagen naar het 
ziekenhuis. Meestal voel je je daarna 
weer een stuk beter. Soms krijgt iemand 
met MS af en toe een schub soms wat 
vaker. Dat weet je niet van te voren. Die 
onzekerheid maakt MS een extra lastige 
ziekte om mee om te gaan.
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Het centrale zenuwstelsel is het 
besturingscentrum van je lichaam. Je hersenen 
werken een beetje hetzelfde als een computer. 

De hersenen sturen een opdracht via je 
zenuwen naar de rest van je lichaam, 
bijvoorbeeld ‘arm omhoog’. De opdracht 
wordt via zenuwbanen vanuit de hersenen 
via het ruggenmerg, dat achter je 
ruggengraat ligt, aan de spieren van je 

arm doorgegeven. En dan beweegt je arm!

Vanuit je lichaam gaat ook een stroom 
informatie via de zenuwbanen terug naar je 
hersenen; wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en 
voelt wordt aan je hersenen doorgeven en dan 
pas zie, proef, hoor, ruik of voel je het ook! 

Al die communicatie tussen je hersenen en de 
rest van je lichaam gaat razendsnel. Zo zorgt 
het centrale zenuwstelsel ervoor dat je kan 
fietsen, dansen en springen maar ook dat je kan 
voelen of bijvoorbeeld je badwater lekker warm 
is.

Als je MS hebt ga je naar een dokter.  
Deze dokter heet neuroloog. Neuro betekent 
zenuw. Het is dus een dokter die heel 
veel weet van de zenuwen maar ook van de 
hersenen, het ruggenmerg en de spieren van 
de mens. Om zeker te weten of je echt MS 
hebt doet de neuroloog een aantal testjes 
om te kijken of je zenuwen nog goed werken. 
Ook maakt hij een MRI-scan. Dit is een 
foto van de hersenen en het ruggenmerg. 
Als je MS hebt zijn op die foto vaak witte 
vlekjes te zien. Dat zijn de littekens en 
beschadigingen in de myeline.

lang niet iedereen 
die MS krijgt een 

rolstoel nodig heeft. 

MS geen spierziekte is

MS niet 
besmettelijk is

MS hebben en kinderen krijgen 
heel goed samen kunnen gaan

Meer vrouwen dan mannen 
MS hebben

De Franse arts Jean-Martin Charcot 
in 1868 de eerste was die de ziekte 

MS beschreef

MS niet erfelijk is

MS niet overal voorkomt in 
de wereld, zo komt MS minder 
vaak voor in landen met een 

tropisch klimaat

— vermoeidheid
— wazig of dubbel zien
— tintelingen, koude voeten, gevoelloze vingers
— minder kracht in armen en benen
— moeite met lopen
— moeite met evenwicht
— problemen met concentratie en geheugen

afweercel valt bacterie aan


