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Hoofdstuk 3
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op epidemiologische gegevens over Multiple Sclerose. Een

overzicht, niet uitputtend, wordt gegeven van prevalentiecijfers wereldwijd met bijzondere

aandacht voor Europa. Kort wordt stilgestaan bij migratiestudies betreffende MS, en bij

epidemiologische gegevens over MS op de Faroe-eilanden.

Epidemiologie van Multiple Sclerose
Er zijn vele studies gedaan naar de mate van voorkomen van MS op verschillende

plaatsen in de wereld. Door Kurtzke zijn een aantal overzichten van dergelijke studies

gepubliceerd, voor het laatst in 1980 (Kurtzke 1980). Hij maakte daarbij zoveel mogelijk gebruik

van studies, die gericht waren op definite en probable MS, niet op possible MS. Kurtzke

onderscheidde op basis van de prevalentie gebieden met een hoge frequentie van MS (> 29/105),

gebieden met een intermediaire frequentie (5-29/105), en gebieden met een lage frequentie van

MS (< 5/105). Gebieden met een hoge frequentie waren Noord-Europa en Centraal-Europa met

een uitloper oostwaarts tot aan de Oeral in de voormalige Sovjet-Unie, het zuiden van Canada en

het noorden van de Verenigde Staten, en Nieuw-Zeeland en het zuiden van Australië. Gebieden

met een hoge prevalentie werden begrensd door gebieden met een intermediaire frequentie: het

zuidwesten van Noorwegen en Noord-Scandinavië, een deel van de voormalige Sovjet-Unie

oostelijk van de Oeral, het gehele Middellandse Zee-gebied van Spanje tot Israël (met daarbij

Enna op Sicilië als uitzondering), het zuiden van de Verenigde Staten, het grootste deel van

Australië, Zuid-Afrika wat betreft de blanke bevolking, en waarschijnlijk ook het middelste deel

van Zuid-Amerika. Voor alle overige gebieden op de wereld gold een lage prevalentie van MS,

voor zover al bekend. Kurtzke hechtte veel belang aan de breedtegraad van een gebied bij de

interpretatie van zijn overzichtsstudies. In Europa verliep de scheidslijn tussen gebieden met een

hoge en een intermediaire prevalentie van MS langs een onregelmatige grens van 43°NB in het

westen tot 49°-50°NB in het oosten. In de Verenigde Staten lag deze grens op 37° à 39°NB.

Voor Europa liepen de prevalenties in zijn laatste overzicht (wat betreft de naar zijn oordeel

methodologisch goede studies) uiteen van 4/105 op Malta tot 203/105 in het noordoosten van

Schotland (Shetland-Orkney-eilanden).

Europa
Ook nadien zijn er nog vele prevalentie-studies verschenen van MS (tabel 1). Over de

prevalentie van MS in Noorwegen werd bericht door Larsen e.a. (Larsen e.a. 1984). Zij vonden

in Hordaland in het zuidwesten van Noorwegen per 1.1.1983 een prevalentie van definite en

probable MS van 59.8/105 tegenover een prevalentie van 20.1/105 in hetzelfde gebied per

1.1.1963. Zij schreven de stijging van de prevalentie vooral toe aan werkelijke biologische

veranderingen in de populatie, deels ook aan het vroeger stellen van de diagnose. Een stijging

van de prevalentie door betere zorg voor chronisch zieke mensen met daardoor langere
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overleving werd door hen onwaarschijnlijk geacht: in hun eigen onderzoek was de gemiddelde

leeftijd van de MS-populatie juist lager dan tijdens het eerdere onderzoek. In het meer noordelijk

gelegen Møre en Romsdal werd per 1.1.1985 een prevalentie van definite en probable MS van

75.4/105 gevonden tegenover een prevalentie van 24.3/105 in hetzelfde gebied per 1.1.1961

(Midgard e.a. 1991). Ook in deze studie was er een sterke stijging van de prevalentie van MS

bij met name de wat jongere leeftijdsgroepen. Midgard c.s. achtten genetische factoren van

weinig belang ter verklaring van deze stijging, daar de populatie in de onderzochte gebieden vrij

stabiel is. Svenningsson e.a. berekenden retrospectief de prevalentie van definite en probable MS

voor drie verschillende jaren in Gothenburg (Zweden): 91/105 op 1.1.1978 en op 1.1.1982, 96/105

op 1.1.1988 (Svenningsson e.a. 1990). Zij namen echter wel een afnemende incidentie waar

vanaf 1974 tot 1988 (van 3.0/105 naar 2.0/105), terwijl incidentiecijfers in de periode 1950-1964

in hetzelfde gebied bijna het dubbele bedroegen, 4.2/105 à 4.3/105. Zij schreven de afnemende

incidentie deels toe aan veranderde diagnostische mogelijkheden, waardoor op MS gelijkende

ziektebeelden beter onderscheiden kunnen worden van MS, en waardoor de diagnose MS ook

meer specifiek gesteld kan worden. Een verband tussen de afnemende incidentie van MS in

Gothenburg en de start van een vaccinatie-programma tegen mazelen in 1971 werd door hen

geopperd. In Finland onderzocht Kinnunen de veranderende incidentie van MS in de provincies

Uusimaa (Zuid-Finland) en Vaasa (West-Finland) (Kinnunen 1984). Met name in West-Finland

constateerde hij, dat sinds het moment van het ter beschikking komen van betrouwbare data,

1964, de incidentie gestaag toegenomen was. De stijging gold vooral vrouwen, zodat de

geslachtsverhouding veranderde van 1:1 naar 1:2.2 (mannen:vrouwen). De provincies Uusimaa

en Vaasa waren door hem uitgekozen als onderzoekgebied wegens de bekende prevalenties van

definite MS aldaar, respectievelijk 52.1/105 en 92.9/105 per 1.1.1979. Ter verklaring van het

verschil in prevalentie tussen beide provincies opperde hij enerzijds de invloed van een

vooralsnog onbekende factor vanuit het milieu, anderzijds de invloed van een genetisch verschil

tussen de onderzochte populaties. Gross e.a. rapporteerden in 1993 over de prevalentie van MS

in Zuid-Estland (Gross e.a. 1993). Voor Estland was tot dan toe alleen een schatting van de

prevalentie van MS bekend uit 1962, gebaseerd op gegevens van ziekenhuizen: 50/105. Zij

kwamen tot een prevalentie van 51.0/105 op de prevalentie-dag, 31.12.1989. Er was een verschil

in prevalentie tussen de oorspronkelijke bevolking en de inwoners van Russische afkomst: de

prevalentie-cijfers voor deze twee bevolkingsgroepen bedroegen respectievelijk 55/105 en 29/105,

hoewel de inwoners van Russische afkomst vaak al generaties lang in Estland woonden. Dit zou

een argument zijn voor de betekenis van genetische factoren in het ontstaan van MS. Op grond

van de door hen geconstateerde prevalentie zou Estland ook tot een high-risk area behoren wat

betreft de prevalentie van MS, en daarmeebehoren tot het Fins-Scandinavische focus van MS. Er

zijn verschillende studies voorhanden, waarin de prevalentie van MS in Engeland wordt

beschreven. Swingler en Compston vonden in het zuidoosten van Wales per 1.1.1985 een

prevalentie van 101/105 van definite en probable MS (Swingler en Compston 1988). De
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Tabel 1. Weergave van wereldwijde prevalentie-cijfers van MS

Auteur Land Prevalentie-
jaar

Prevalentie
(/105)

Europa

Larsen e.a. 1984 Noorwegen 1983 59.8

Midgard e.a. 1991 Noorwegen 1985 75.4

Svenningson e.a. 1990 Zweden 1988 96

Kinnunen 1984 Finland 1979 52.1-92.9

Gross e.a. 1993 Estland 1989 51.0

Swingler en Compston 1988 Engeland 1985 101

Roberts e.a. 1991 Engeland 1987 94.7

Lockyer 1991 Engeland 1988 153

Mumford e.a. 1992 Engeland 1990 112

Dassel 1960 Nederland 1959 56

Minderhoud e.a. 1985 Nederland 1982 56.3

Minderhoud e.a. 1988 Nederland 1986 61.1

Prange e.a. 1986 Duitsland 1981 53.6-68.4

Poser e.a. 1991 Duitsland 1989 118

Prange e.a. 1986 Hongarije 1981 28.4

Matias-Guiu e.a. 1990 Spanje 1988 17.2

Middleton en Dean 1991 Italië 1988 44

Savettieri e.a. 1986 Griekenland 1981 54

Milonas e.a. 1990 Griekenland 1984 29.5

N-Amerika

Wynn e.a. 1990 Verenigde Staten 1985 160

Warren en Warren 1993 Canada 1991 200

Australië

Hammond e.a. 1988 Australië 1981 24.3-68.3

Miller e.a. 1992 Nieuw Zeeland 1983 61

geschatte jaarlijkse incidentie van MS steeg van 3.3/105 in de periode 1947-1949 tot 8.9/105 inde

periode 1983-1984. De auteurs achtten voor deze stijging van belang, dat prevalentie-onderzoek

in het onderzochte gebied al vaker was uitgevoerd. Daardoor was de kans op onderschatting van

de prevalentie kleiner. Een onderzoek in het zuiden van Engeland leverde per 1.1.1987 een

prevalentie van MS van 94.7/105 op (Roberts e.a. 1991). De prevalentie van MS in dit gebied
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werd in deze studie voor het eerst onderzocht. Daarom vroegen Roberts c.s. zich af of bij een

eventuele herhaling van de studie (met dan waarschijnlijk hogere prevalenties zoals vaak in

vervolg-onderzoek, onder andere op basis van opgedane ervaring, selectieve verwijzingen naar

aanleiding van kennelijke bijzondere interesse van de onderzoekers, verder verfijnde

diagnostische methoden) het idee van de noord-zuid-gradiënt van MS in Engeland, met hogere

prevalenties in het noorden van Engeland, nog wel gehandhaafd zou kunnen worden. Mumford

e.a. kwamen in Zuid-Engeland tot een prevalentie van MS van 112/105 per 1.7.1990 (Mumford

e.a. 1992). Hun prevalentie-cijfer was hoger dan bij eerder prevalentie-onderzoek in het zuiden

van Engeland. Na correctie voor de opbouw van de onderzochte populatie qua leeftijd en

geslacht was er echter niet duidelijk meer sprake van een stijging. Deze auteurs zagen in hun

resultaat een argument voor het inderdaad bestaan van een noord-zuid-gradiënt in Engeland. Een

ander onderzoek in het zuiden van Engeland, maar dan in enkele huisartspraktijken leverde

overigens per 12.5.1988 een prevalentie op van 153/105. Dit was aanzienlijk meer dan de tot dan

toe bekende prevalentie van MS van 115/105 voor het betreffende gebied, maar dan gebaseerd op

ziekenhuisgegevens (Lockyer 1991). In 1981-1982 werd een vergelijkend prevalentie-onderzoek

van MS verricht in vier Europese centra (één in Nederland, twee in Duitsland, en één in

Hongarije): in Darmstadt, Duitsland, werd een prevalentie gevonden van 53.6/105, in Göttingen,

Duitsland, een prevalentie van 68.4/105, en in Baranya, Hongarije, een prevalentie van 28.4/105

(Prange e.a. 1986). Van deze groep auteurs verrichtten Poser c.s. een vervolgonderzoek in 1989

in Göttingen (Poser e.a. 1991). Zij kwamen, nu met inbegrip van een categorie van possible MS,

tot een prevalentie van 118/105.

Gegevens over het voorkomen van MS in Zuid-Europa zijn meer schaars. Op grond van

de studies van Matias-Guiu e.a. in het zuidoosten van Spanje en van Milonas e.a. in Noord-

Griekenland zou de bestempeling van het Middellandse Zee-gebied als een medium-risk area qua

MS geen wijziging behoeven (Matias-Guiu e.a. 1990, Milonas e.a. 1990). Matias-Guiu c.s.

kwamen in Valencië per 15.8.1988 tot een prevalentie van MS van 17.2/105. Zij stuitten daarbij

op het probleem, dat een deel van de patiënten met MS niet gevonden zou zijn bij alleen gebruik

maken van ziekenhuis-archieven. Milonas c.s. vonden per 31.12.1984 in Noord-Griekenland een

prevalentie van MS van 29.5/105. Zij vonden geen verschil in de prevalentie van MS tussen het

platteland en de meer verstedelijkte gebieden. Naar hun mening zou een dergelijk verschil, dat

soms door andere auteurs wel gevonden wordt (hogere prevalenties in meer verstedelijkte

gebieden), goed verklaard kunnen worden door de grotere dichtheid van medische voorzieningen

in verstedelijkte gebieden, en derhalve grotere kansen om in dergelijke gebieden inderdaad alle

patiënten te vinden. Een uitzondering binnen het Middellandse Zee-gebied zou gelden voor de

van oorsprong Griekse bevolking van Cyprus en Sicilië. Op Sicilië werd een prevalentie van MS

gevonden van 44/105, op Cyprus bedroeg de prevalentie van MS 54/105 (Savettieri e.a. 1986,

Middleton en Dean 1991). Genetische invloeden werden voor deze bevinding van belang geacht.

Overigens kwamen Al-Din c.s. tot eenzelfde conclusie ter verklaring van het verschil in

prevalentie van MS tussen de oorspronkelijke bewoners van Koeweit (10.2/105) en de bewoners
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van Koeweit van Palestijnse afkomst (23.8/105 (Al-Din e.a. 1990). Dat beide groepen Arabieren

genetisch verschilden kwam tot uiting in de kleur van de ogen, de verdeling van de

bloedgroepen, en het voorkomen van bepaalde HLA-types, namelijk HLA-DR en HLA-DQW.

Noord-Amerika
In Canada werden na 1980 nog verschillende prevalentie-studies uitgevoerd. Warren en

Warren, refererend aan andere studies, vermeldden prevalenties, die uiteen liepen van 93/105 tot

202/105 (Warren en Warren 1993). Zelf kwamen zij per 1.1.1991 in Centraal-Alberta tot een

prevalentie van 200/105. De incidentie van MS steeg van 1.9/105 in de periode 1950-1959 tot

7.3/105 in de periode 1980-1989. Veertig procent van de patiënten was van Engelse afkomst.

Gebruik makend van de archieven van de Mayo Clinic werd de prevalentie van MS per

1.1. 1985 bepaald in Olmsted County, Minnesota (Wynn e.a. 1990). De prevalentie bedroeg

160/105. Vanaf de periode 1905-1914 tot de periode 1975-1984 steeg de incidentie geleidelijk

van 1.2/105 tot 6.2/105. In de laatste decades werd geen duidelijke verandering van de

overlevingsduur van MS waargenomen.

Australië
Op het zuidelijk halfrond zijn na het laatste overzicht van Kurtzke in 1980 nieuwe

prevalentie-studies van MS uitgevoerd. Hammond e.a. vergeleken de prevalentie van MS in drie

grote steden in Australië in 1981 met die in 1961 (Hammond e.a. 1988). In Perth (zuidwesten,

31°ZB) steeg de prevalentie van 17.6/105 in 1961 naar 24.3/105 in 1981. In Newcastle

(zuidoosten, 32°ZB) werd een stijging gezien van 17.5/105 naar 34.0/105. In Hobart tenslotte

(zuidoosten, 42°ZB) steeg de prevalentie van 28.5/105 in 1961 naar 68.3/105 in 1981. De stijging

was het sterkst bij vrouwen. Deze auteurs zochten de verklaring van de gestegen prevalentie in

verschillende factoren: meer efficiënte methoden om patiënten met MS te vinden, betere

herkenning van minder gehandicapte patiënten met MS, toegenomen levensduur van mensen met

MS, en gevolgen van migratie van mensen naar deze steden, bij wie zich later MS openbaarde.

Net als op het noordelijk halfrond werd door deze auteurs een stijging gezien van de prevalentie

van MS bij toename van de breedtegraad. Een onderzoek in Wellington, Nieuw Zeeland, door

dezelfde groep auteurs leverde in 1983 een prevalentie van MS op van 61/105 (Miller e.a. 1992).

In een overzicht van prevalentie-studies in Australië en Nieuw-Zeeland wezen dezelfde auteurs

nogmaals op de ook in dit werelddeel bestaande noord-zuid-gradiënt (Miller e.a. 1990). De

eventuele invloed van immigratie vanuit Schotland, beoordeeld aan de hand van de Mc’s en

Mac’s in het telefoonboek, was gering. De lagere prevalentie van MS bij de oorspronkelijke

bevolking, de aboriginals en de Maori’s, zou wijzen op het belang van genetische invloeden. De

auteurs achtten echter de invloed van omgevingsfactoren het meest belangrijk bij de genese van

MS.

Migratie-studies

24



Epidemiologie van MS

Epidemiologisch onderzoek werd ook gericht op de invloed van migratie. Dean en

Kurtzke vonden in Zuid-Afrika aanwijzingen, dat migratie vóór of na de leeftijd van 15 à 16 jaar

belangrijk is voor de kans op het zich openbaren van MS (Dean en Kurtzke 1971). Onder blanke

immigranten naar Zuid-Afrika, die afkomstig waren uit Noord-Europa, bedroeg de prevalentie

van MS 49/105 tegenover een prevalentie van 11/105 onder de blanken in Zuid-Afrika, die aldaar

geboren waren. Immigratie vóór circa het 16e levensjaar deed de kans op MS afnemen tot minder

dan 1/3 van de oorspronkelijke kans. Zij zagen hierin een argument om de oorzaak van MS te

zoeken in een exogene factor. Hun gedachten gingen uit naar een slow-virus infectie (na

besmetting met het betreffende virus is er een lang interval tot het zich openbaren van

ziekteverschijnselen). Ook onderzoek van de kans op het zich openbaren van MS bij migranten

in Londen, een gebied met een hoge prevalentie van MS, leidde tot de conclusie, dat de

verblijfplaats in de jeugdjaren van groot belang is (Dean e.a. 1976). Onder immigranten in

Londen vanuit de oude Gemenebest (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noord- en Zuid-

Amerika, Egypte, Turkije en Iran) kwam meer MS voor dan onder immigranten vanuit de

nieuwe Gemenebest (Aziatische landen als India, Pakistan, Caribisch gebied). De ouders van

deze immigranten waren vaak zelf juist weer opgegroeid in Europa. De prevalentie onder de

nakomelingen van deze immigranten werd onderzocht door Elian c.s. (Elian e.a. 1990). Zij

vonden onder de in Engeland geboren kinderen een prevalentie van MS zoals die ook verwacht

werd bij in Engeland geboren kinderen van Engelse ouders. De prevalentie van MS was

duidelijk hoger dan onder de elders geboren ouders. De auteurs zagen in deze bevinding een

nieuw argument voor het belang van de plaats van opgroeien in de jeugd wat betreft de latere

kans op het zich openbaren van MS. Leibowitz c.s. verrichtten een prevalentie-onderzoek van

MS in Israël (Leibowitz e.a. 1973). Na correctie voor de opbouw van onderzochte populatie voor

de leeftijd vonden zij per 1.1.1965 onder immigranten in Israël vanuit Europese landen een

prevalentie van MS van 30/105 en onder immigranten vanuit Afrika of Azië een prevalentie van

11/105. De prevalentie van MS van de in Israël zelf geboren bevolking bedroeg 24/105,

onafhankelijk van de plaats van herkomst van de ouders. Deze prevalentie was duidelijk hoger

dan in de Israël omringende landen. Zij zagen hierin een aanwijzing, dat omgevingsfactoren

belangrijker zijn voor de kans op het zich ontwikkelen van MS dan genetische factoren.

Klimatologische omstandigheden achtten zij minder belangrijk, daar anders de prevalentie van

MS in Israël niet veel anders had moeten zijn dan in de omringende landen. Sociaal-

economische omstandigheden leken hen wel van belang als exogene factor in het ontstaan van

MS. In een vervolg-onderzoek werd de invloed van de leeftijd ten tijde van immigratie

onderzocht (Alter e.a. 1978). De kans op het zich openbaren van MS was vergelijkbaar voor

mensen, die naar Israël geëmigreerd waren op een leeftijd van nul tot vier jaar of van vijf tot

veertien jaar, onafhankelijk van het afkomstig zijn uit Europa of Afrika of Azië. Onder personen,

die ten tijde van immigratie naar Israël vijftien jaar of ouder waren, werden prevalenties

gevonden als in hun land van herkomst (hoog voor personen uit Europa, laag voor personen uit

Afrika of Azië).
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Faroe-eilanden
De epidemiologie van MS op de Faroe-eilanden, een groep kleine eilanden tussen

Noorwegen en Ijsland op 62°NB, werd uitvoerig onderzocht door Kurtzke en Hyllested. Vanaf

1943 constateerden de auteurs een duidelijke stijging van de prevalentie van MS op deze

eilanden (Kurtzke en Hyllested 1979). Zij veronderstelden een verband met de bezetting van deze

eilanden in 1943 door het Engelse leger tijdens Wereldoorlog II. In de jaren nadien waren er op

gezette tijden epidemische verheffingen van het aantal nieuwe patiënten met MS (Kurtzke en

Hyllested 1986). Kurtzke en Hyllested postuleerden, dat MS veroorzaakt wordt door een

infectieus agens, waarbij besmetting optreedt tussen het 11e en 45e jaar (Kurtzke en Hyllested

1987). De uit deze besmetting voortvloeiende toestand noemden zij "primary MS affection"

(PMSA). De aandoening zou overdraagbaar zijn tot circa het 27e jaar. Slechts bij een deel van de

besmette personen zou zich MS openbaren na een latente periode van zes à twaalf jaar. Bij

vervolg-onderzoek namen zij sedert 1943 recent nog een vierde epidemische verheffing waar van

het aantal nieuwe gevallen van MS, hetgeen zij passend achtten binnen hun theorie (Kurtzke e.a.

1993). Gebruik makend van dezelfde gegevens kwam Cooke juist tot de theorie, dat MS

weliswaar veroorzaakt wordt door een infectieus agens, maar dat besmetting door dit agens op

jeugdige leeftijd juist zou resulteren in bescherming tegen het ontwikkelen van MS, terwijl

besmetting na de vroege kinderjaren de kansen op de ontwikkeling van MS zou vergroten

(Cooke 1990).

Nederland
In Nederland zijn alleen prevalentie-cijfers beschikbaar voor de provincie Groningen.

Dassel rapporteerde voor het eerst cijfers in 1960 (Dassel 1960). Per 1.1.1959 vond hij voor de

provincie Groningen een prevalentie van MS van 56/105. In 1982 werd in de provincie

Groningen een prevalentie van MS gevonden van 56.3/105 (Minderhoud e.a. 1985, Prange e.a.

1986). Prevalentie-onderzoek van MS in de provincie Groningen werd in 1986 herhaald

(Minderhoud e.a. 1988). Daarbij werd een prevalentie vastgesteld van 61.1/105.

Samenvatting
Welke conclusies kunnen getrokken worden uit genoemd epidemiologisch onderzoek? In

de eerste plaats blijken er duidelijke verschillen te bestaan in de prevalentie van MS op

verschillende plaatsen in de wereld. Hoge frequenties van MS worden gevonden in de koudere

luchtstreken van Europa, Australië en N-Amerika. Het adagium van Kurtzke, dat de prevalentie

van MS toeneemt in streken naarmate deze verder verwijderd zijn van de evenaar, blijft

gehandhaafd (Kurtzke 1980). Dit gegeven, tezamen met de resultaten van migratie-studies, wijst

op een rol van een vooralsnog onbekende omgevingsfactor. Wat betreft deze omgevingsfactor is

veel aandacht besteed aan virussen, echter zonder resultaat.

In de tweede plaats blijkt vrijwel bij elke prevalentie-studie van MS, die binnen een

gebied herhaald wordt, dat stijgende prevalenties van MS gevonden worden. Dit hoeft echter niet
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te betekenen, dat MS ook inderdaad meer voorkomt dan vroeger. Ter verklaring van stijgende

prevalenties bij vervolg-onderzoek kan gedacht worden aan meer efficiënte zoek-methodes van

patiënten. Een stijging van prevalentie kan ook verband houden met diagnostische

mogelijkheden. Te denken valt aan de ontwikkelingen op het gebied van liquor-diagnostiek,

neurofysiologisch onderzoek, en beeldvormend onderzoek. Het incorporeren van deze veranderde

diagnostische mogelijkheden in de diagnostische criteria voor het vaststellen van MS (Poser-

criteria, Poser e.a. 1983) zou eveneens van belang kunnen zijn voor het vinden van hogere

prevalentie-cijfers van MS.

In de derde plaats blijkt uit HLA-studies en uit familie-onderzoek, met name tweeling-

onderzoek, dat een zekere rol is weggelegd voor een erfelijke factor wat betreft de kans op het

manifest worden van MS. Vooralsnog heeft epidemiologisch onderzoek van MS niet geleid tot

"het vinden van de oorzaak van MS". Wel verdiept dergelijk onderzoek de inzichten in diverse

aspecten van MS. Ook zijn prevalentiecijfers van belang voor de allocatie van diverse

voorzieningen wat betreft MS.
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