
Kennistoets Multiple Sclerose       + juiste antwoorden 
 
MS is de meest frequente oorzaak van invaliditeit onder jong volwassenen in de westerse wereld.  
Antwoord: juist.  
 
Wat is de prevalentie van MS in Nederland?  
A 1 op de 100000;  
B 10 op de 100000;  
C 100 op de 100000.  
Antwoord: 100 op de 100000. 
 
Wat is de man:vrouw verhouding?  
A 1:2,5 ;  
B 1:1 ;  
C 1:5 
Antwoord: 1:2,5 
 
Bij hoeveel procent van de MS-patiënten is de ziekte gestart tussen 15 en 50 levensjaar?  
A 70% ;  
B 80% ;  
C 90% 
Antwoord: 90% 
 
Welke vormen van MS zijn er?  
Antwoord: remitting relapsing MS, secundair progressieve MS en primair progressieve MS.  
 
MS is middels diagnostiek met zekerheid vast te stellen.  
Antwoord: onjuist, MS is een klinische waarschijnlijkheidsdiagnose. Er is geen diagnostische test die 
volledige zekerheid geeft.  
 
Wat is het doel van medicamenteuze behandeling?  
A curatie ;  
B vermindering van de symptomen ;  
C vermindering van de relapsfrequentie ;  
D vermindering van progressie ;  
E sneller herstel van relapsperiode  
(meerdere antwoorden mogelijk). 
Antwoord: B, C, D en E.  
  
De vermindering van arbeidsparticipatie bij mensen met MS is ongeveer de helft. 
Antwoord: onjuist, de vermindering van de arbeidsparticipatie is oplopend tot meer dan 80%.  
 
Van de totale WIA aanvragen in 2009 was MS in 1,2% van de gevallen de primaire diagnose. 
Gemiddeld was 48% van het totaal aantal aanvragen uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt, 14% 
volledig en duurzaam. Voor de aanvragen betreffende mensen met MS waren deze percentages:  
A lager, namelijk 40% en 12% 
B hoger, namelijk 55% en 24% 
C hoger, namelijk 67% en 38% 
Antwoord: C 
 
  



Wat zijn belangrijke gevolgen van MS, naast de primaire klachten?  
A Vermoeidheid 
B Conditieverlies 
C psychosociale problematiek 
(meerdere antwoorden mogelijk)  
Antwoord: allemaal.  
 
Multidisciplinaire revalidatie heeft een positief effect op het activiteiten niveau en participatie 
niveau. Dit geldt niet voor de vermoeidheid.  
Antwoord: onjuist. Dit geldt ook voor vermoeidheid.  
 
 
 
 


