
 

 

MS en het corona-virus 
 
Mensen met MS behoren tot de risicogroep als het gaat om infecties door het corona-virus. Dat wil 
zeggen, er bestaat een grotere kans op een gecompliceerd en ernstig beloop als je geïnfecteerd 
raakt. Het belangrijkste is dan ook: voorkom dat je besmet wordt met het corona-virus. Beperk om die 
reden dus alle sociale contacten tot het echt strikt noodzakelijke. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het 
werk, maar ook het ziekenhuis. Als bezoeken of contacten niet echt nodig zijn, stel ze dan uit of heb 
contact met elkaar op een andere wijze (telefonisch, videobellen etc.). Dus ook als je zelf geen 
klachten hebt, vermijdt sociale contacten zoveel mogelijk. Zorg goed voor jezelf! 
Uiteraard gelden daarnaast de adviezen van het RIVM aangaande hygiëne et cetera. Kijk daarvoor op 
www.rivm.nl  
 
 
MS remmende medicatie 
 
Door het gebruik van bepaalde MS remmende medicatie kun je gevoeliger zijn voor de complicaties 
van het corona-virus. Van belang is: stop nooit zo maar met medicatie, overleg altijd met de 
behandelend neuroloog! 
 
Ten aanzien van medicatie is het van belang dat aan de ene kant MS rustig blijft en aan de andere 
kant dat je geen onnodig risico loopt op complicaties door het corona-virus. De meeste medicatie kan 
veilig gewoon doorgaan. Soms is het advies om de dosering aan te passen, vooral al het aantal 
lymfocyten (een deel van de witte bloedcellen) verlaagd is.  Onderstaand schema volgt het advies van 
MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Overleg altijd met je eigen neuroloog 
over verandering, doe niets zonder overleg en uit eigen beweging.   
 
 
Geneesmiddel      Advies 
 
Interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy)  Gewoon doorgaan 
 
Glatirameer-acetaat (Copaxone)   Gewoon doorgaan 
 
Teriflunomide (Aubagio)    Gewoon doorgaan, echter bij lymfocyten <0,8 

overweeg 1 tablet om de dag in plaats van 1 
tablet iedere dag 

 
Dimethylfumaraat (Tecfidera)  Gewoon doorgaan, echter bij lymfocyten <0,8 

overweeg 2 maal daags 120 mg in plaats van 
2 maal daags 240 mg 

 
Natalizumab (Tysabri)  Gewoon doorgaan, bij gebruik langer dan 1 

jaar overweeg interval te verlengen van 4 
weken naar 6 weken 

 
Fingolimod (Gilenya)  Gewoon doorgaan, echter bij lymfocyten <0,5 

overweeg 1 tablet om de dag in plaats van 1 
tablet iedere dag 

 
Ocrelizumab (Ocrevus)  Stel vervolgbehandelingen uit, normale 

interval van 6 maanden kan verlengd worden 
naar 8 maanden  

 
Cladribine (Mavenclad)  Stel vervolgbehandelingen uit 
 
Alemtuzumab (Lemtrada)  Stel vervolgbehandelingen uit 
 
 
 
 



 
Advies ten aanzien van starten met MS remmende medicatie 
 
Op het moment dat je nog geen MS remmende medicatie gebruikt, heb je een relatief normaal 
functionerend afweersysteem. Door het starten met medicatie kan dit veranderen. Om die reden is het 
advies om, als het kan, het starten met MS remmende medicatie uit te stellen. Soms kan het echter 
nodig zijn, vanwege een zeer actief MS beeld, om toch te starten. Overleg het wel of niet starten altijd 
met je behandelend neuroloog.  
 
 
En wat is wijsheid ten aanzien van methylprednisolon (solumedrol)? 
 
Methylprednisolon heeft een onderdrukkend effect op het afweersysteem. Het advies is om alleen als 
het echt niet anders kan een relapse (schub, terugval) te behandelen met methylprednisolon. 
Relapses herstellen in de regel weer spontaan en het is lang niet altijd nodig om deze te behandelen.  
 
 
Blijf op de hoogte 
 
De informatie rondom MS en corona kan snel veranderen. Houdt daarom deze informatie met enige 
regelmaat bij. Bij vragen en/of twijfels, neem laagdrempelig contact op met neuroloog of MS-
verpleegkundige. 
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