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Geachte heer Kuipers, 
 
Zorginstituut Nederland heeft in overeenstemming met de eerdere afspraken een 
onderdeel van de bijlage 2-voorwaarden (de jaarlijkse herhaling van de 
proefbehandeling en looptest) van fampridine (Fampyra®) samen met de 
belanghebbende partijen geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie heeft het 
Zorginstituut opnieuw beoordeeld of de huidige bijlage 2-voorwaarden bijdragen 
aan het passend gebruik van fampridine. In deze brief vindt u een samenvatting 
van deze evaluatie en het advies van Zorginstituut Nederland ten aanzien van de 
bijlage 2-voorwaarden van fampridine.  
 
Huidige situatie 
Sinds 1 september 2019 is fampridine (Fampyra®) opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1B, waarbij nadere 
voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld. 
De nadere voorwaarde van fampridine is daarbij als volgt: 
 
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met multiple sclerose 
met Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een 
ernstig beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van ten 
minste 6 seconden (T25FWT ≥ 6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van 
de proefbehandelstrategie:  
 

1. bij de start een proefbehandeling van twee weken met dit geneesmiddel; 
2. na een eerste proefbehandeling wordt een verbetering van ten minste 20 

procent op de T25FWT bereikt; 
3. bij continuering van de behandeling wordt ten minste één keer per jaar de 

proefbehandeling herhaald, waarbij de behandeling met dit geneesmiddel 
minimaal 48 uren wordt gestaakt, waarna de eerste T25FWT wordt 
uitgevoerd en na de hernieuwde proefbehandeling van twee weken een 
verbetering van ten minste 20 procent op de laatste T25FWT (ten opzichte 
van de eerste T25FWT) wordt bereikt. 
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Historie 
In 2019 is er door Zorginstituut Nederland een positief advies gegeven voor de 
vergoeding van fampridine bij een subgroep van patiënten met multiple sclerose. 
Dit nadat in eerdere beoordelingen in 2012 en 2018 er een negatief advies werd 
gegeven vanwege een gebrek aan voldoende bewijs van effectiviteit voor de 
gehele geregistreerde indicatie van fampridine. Onderdeel van het positieve 
advies in 2019 was de voorwaarde dat bij de start van de behandeling met 
fampridine moet worden vastgesteld of dit geneesmiddel voldoende effectief is 
aan de hand van een proefbehandeling met looptest. De proefbehandeling en de 
looptest moeten volgens de bijlage 2-voorwaarden jaarlijks worden herhaald. 
Hiervoor dient een patiënt dan tijdelijk (minimaal 48 uur van tevoren) te stoppen 
met het gebruik van fampridine, een looptest te doen, en na 2 weken nogmaals 
een looptest. Voor patiënten die fampridine reeds gebruikten (vanuit de periode 
van voorwaardelijke toelating) werd afgesproken dat zij binnen een jaar een 
proefbehandeling met looptest (na tijdelijk staken van de behandeling) zouden 
moeten doen. In 2019 heeft Zorginstituut Nederland bij het opstellen van het 
advies vastgelegd dat na twee jaar samen met de belanghebbende partijen het 
nut en de noodzaak van de jaarlijkse herhaling van de proefbehandeling en de 
looptest in het kader van gepast gebruik geëvalueerd zou worden. 
 
Evaluatie  
De evaluatie is zowel kwantitatief (aflevergegevens) als kwalitatief (uitvraag 
ervaringen bij patiënten, artsen en zorgverzekeraars) uitgevoerd. Uit de evaluatie 
zijn de volgende punten naar voren gekomen: 
• De uitvoer van de proefbehandeling en (jaarlijks herhaalde) looptest, is door 

de COVID19-pandemie minder uitgevoerd dan verwacht, door o.a. afschaling 
van reguliere zorg; 

• De uitvoer en resultaten van de looptesten van fampridine gebruikers in 
Nederland is onvolledig centraal geregistreerd; 

• Van de mensen die gestopt zijn met fampridine is, voor zover gerapporteerd, 
geen enkele gebruiker gestopt naar aanleiding van de jaarlijkse looptest. 
Geen effect van het middel en andere redenen waren de aanleiding om te 
stoppen met fampridine na tenminste één jaar gebruik. Naar schatting is 
ongeveer één derde hiervan een bestaande gebruiker, maar de exacte duur 
van het gebruik kan bij dit aandeel gebruikers niet worden bepaald; 

• Het totaal aantal fampridine gebruikers in Nederland is, na correctie van 
recente prevalentie- en prijsgegevens, in lijn met het verwachte aantal 
gebruikers zoals dit is berekend t.b.v. de budget impact analyse bij de 
beoordeling in 2019; 

• De kwalitatieve resultaten laten zien dat de jaarlijkse herhaling van de 
looptest als niet zinvol en mogelijk zelf schadelijk wordt beschouwd door 
zowel neurologen als patiënten; 

• MS-patiënten die fampridine gebruiken, ervaren de looptest als erg 
belastend. Ze rapporten klachten zoals verminderd loopvermogen, 
vermoeidheid en extra valpartijen bij het onderbreken van de behandeling; 

• Neurologen geven aan dat ze de jaarlijkse herhaling van de looptest (in 
tegenstelling tot de proefbehandeling bij de start) niet zinvol vinden. Zij 
rapporteren ook over de klachten van patiënten bij het onderbreken van de 
behandeling; 

• Zorgverzekeraars controleren de uitvoer van de jaarlijkse looptest niet, 
omdat dit niet geprioriteerd is in hun risicogerichte aanpak; 

• De uitvoer van de jaarlijkse looptest vraagt om twee meetmomenten (met 
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een tussenpoos van enkele dagen). Dit is een belasting voor de 
zorgcapaciteit en zeker met het oog op personeelstekorten en hoge werkdruk 
in de zorg, heeft dit geen prioriteit.  

 
Het Zorginstituut concludeert op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens dat een jaarlijkse herhaling van de looptest door MS-patiënten die 
fampridine gebruiken nadelen heeft: het wordt als niet zinvol en belastend 
ervaren (tijdelijke verergering klachten) door zowel neurologen als patiënten en 
het legt beslag op zorgcapaciteit. De voordelen zijn daarnaast niet duidelijk. Door 
de COVID19-pandemie zijn de looptesten minder vaak uitgevoerd dan in een 
reguliere situatie verwacht zou mogen worden, maar desondanks zijn er geen 
aanwijzingen dat het middel niet gepast wordt ingezet.  
 
Advies 
Fampridine (Fampyra®) is reeds opgenomen op lijst 1B met nadere voorwaarden. 
Naar aanleiding van de evaluatie adviseert Zorginstituut Nederland om de bijlage 
2-voorwaarden te herzien en hierbij de jaarlijkse herhaling van de 
proefbehandeling en looptest te laten vervallen. 
 
Herziening nadere voorwaarde van fampridine (Fampyra®) 
Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met multiple sclerose 
met Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een 
ernstig beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van ten 
minste 6 seconden (T25FWT ≥ 6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van 
de proefbehandelstrategie:  
 

1. bij de start een proefbehandeling van twee weken met dit geneesmiddel; 
2. na deze proefbehandeling wordt een verbetering van ten minste 20 

procent op de T25FWT bereikt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Bijlage: Rapport evaluatie van de wettelijke voorwaarde voor de vergoeding van 
fampridine (Fampyra®) 
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Het nut en de noodzaak van de jaarlijkse evaluatie van de 
looptest bij MS-patiënten die fampridine (Fampyra®) gebruiken 
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Zorginstituut Nederland voert evaluaties en monitors uit  

 

Het motto van Zorginstituut Nederland is: van goede zorg verzekerd, niet 

meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.  

 

Om in kaart te brengen wat er gebeurt nadat het Zorginstituut een product 

heeft uitgebracht voert het Zorginstituut evaluaties en monitors uit.  

 

Met een evaluatie of monitor wil het Zorginstituut inzicht krijgen in de vraag 

welke ontwikkelingen er plaatsvinden nadat het Zorginstituut een product 

heeft uitgebracht. Zo'n product is bijvoorbeeld een standpunt, handreiking of 

advies. Het versterken van de doorwerking van een product of activiteit 

speelt ook een belangrijke rol. Tot slot bieden de resultaten input voor de 

leer- en verbetercyclus van het Zorginstituut. 

 

 Meer informatie over de activiteiten van het Zorginstituut en de evaluaties 

die uitgevoerd worden vindt u op www.zorginstituutnederland.nl. 
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Samenvatting 
 

Fampridine (Fampyra®) is een geneesmiddel dat wordt ingezet om het 

loopvermogen van patiënten met multiple sclerose (MS) te verbeteren. Vanwege 

gebrek aan (voldoende) bewijs van effectiviteit van het middel heeft het 

Zorginstituut fampridine negatief beoordeeld in 2018. Het middel bleek echter 

wel effectief voor een subgroep van MS-patiënten en om die reden is fampridine 

in 2019 onder voorwaarden alsnog in het geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS) opgenomen. De MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie (NVN) heeft voor deze patiënten een proefbehandelstrategie 

opgesteld, waarbij patiënten een looptest doen na twee weken gebruik van 

fampridine. Indien er geen verbetering optreedt van het loopvermogen, worden 

patiënten geadviseerd te stoppen met fampridine. Deze looptest wordt 

vervolgens jaarlijks eenmalig herhaald. Hiervoor wordt tijdelijk (minimaal 48 

uur) gestopt met het gebruik van fampridine. De voorwaarden (bijlage II) 

waaronder fampridine is opgenomen in het GVS luiden als volgt: 

 

“Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met multiple sclerose met 

Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een ernstig 

beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van ten minste 6 

seconden (T25FWT ≥6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van de 

proefbehandelstrategie: 

 

Bij de start een proefbehandeling van 2 weken met dit geneesmiddel. 

Na een 1e proefbehandeling wordt een verbetering van tenminste 20% op de 

T25FWT bereikt. 

Bij continuering van de behandeling wordt ten minste één keer per jaar de 

proefbehandeling herhaald, waarbij de behandeling met dit geneesmiddel 

minimaal 48 uren wordt gestaakt, waarna de eerste T25FWT wordt uitgevoerd 

en na de hernieuwde proefbehandeling van 2 weken een verbetering van ten 

minste 20% op de laatste T25FWT (ten opzichte van de 1e T25FWT) wordt 

bereikt.” 

 

Het Zorginstituut heeft, zoals vooraf afgesproken, deze bijlage 2-voorwaarden 

op het derde punt samen met de betrokken veldpartijen geëvalueerd, wat heeft 

geresulteerd in dit evaluatierapport. Onderzocht is of in het kader van gepast 

gebruik van fampridine dit onderdeel van de voorwaarden nog langer nodig is.  

 

Het evaluatieonderzoek naar het nut en de noodzaak van de jaarlijkse herhaling 

van de proefbehandeling met fampridine is op zowel een kwantitatieve als 

kwalitatieve wijze uitgevoerd. Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt 

van gegevens die zijn aangeleverd door Brocacef Healthcare Services, de 

apotheek die fampridine in Nederland heeft afgeleverd. Daarnaast zijn 

declaratiedata (GIP-data) door het Zorginstituut geanalyseerd. Voor het 

kwalitatieve deel van het evaluatieonderzoek zijn vragenlijsten uitgezet onder 

MS-patiënten die fampridine gebruik(t)en en neurologen die het voorschrijven. 

Hen is met name gevraagd wat de ervaringen zijn met de jaarlijkse herhaling 

van de proefbehandeling.  

 

In totaal zijn gegevens van 3.496 gebruikers van fampridine die vanaf 1 

september 2019 gestart waren met het middel door Brocacef Healthcare 

Services verzameld. Van één derde van deze patiënten is bekend of ze al dan 

niet een looptest hebben uitgevoerd na de (herhaalde) proefbehandeling. Van 

slechts 80 patiënten is bekend dat zij na een jaar gebruik van fampridine een 
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looptest hebben gedaan. Voor een groot deel heeft dat te maken met de 

COVID19-pandemie. Er was hierdoor sprake van afschaling van zorg, maar ook 

het feit dat MS-patiënten zelf niet naar de polikliniek wilden komen, omdat zij in 

veel gevallen immuungecompromitteerd zijn. Hierdoor lopen zij dus een groter 

risico om besmet te raken met het coronavirus. Dit heeft ertoe bijgedragen dat 

het aantal uitgevoerde looptesten minder is dan men zou mogen verwachten in 

de normale situatie. 

 

Uit de evaluatie komen de volgende resultaten naar voren: 

• De uitvoer van de proefbehandeling en (jaarlijks herhaalde) looptest, is 

door de COVID19-pandemie minder uitgevoerd door o.a. afschaling van 

reguliere zorg; 

• De uitvoer en resultaten van de looptesten van fampridine gebruikers in 

Nederland is onvolledig centraal geregistreerd; 

• Van de mensen die gestopt zijn met fampridine is, voor zover 

gerapporteerd, geen enkele gebruiker gestopt naar aanleiding van de 

jaarlijkse looptest. Geen effect van het middel en andere redenen waren de 

aanleiding om te stoppen met fampridine na tenminste één jaar gebruik. 

Naar schatting is ongeveer één derde hiervan een bestaande gebruiker, 

maar de exacte duur van het gebruik kan bij dit aandeel gebruikers niet 

worden bepaald; 

• Het totaal aantal fampridine gebruikers in Nederland is, na correctie van 

recente prevalentie- en prijsgegevens, in lijn met het verwachte aantal 

gebruikers zoals dit is berekend t.b.v. de budget impact analyse bij de 

beoordeling in 2019; 

• De kwalitatieve resultaten laten zien dat de jaarlijkse herhaling van de 

looptest als niet zinvol en mogelijk zelfs schadelijk wordt beschouwd door 

zowel neurologen als patiënten; 

• MS-patiënten die fampridine gebruiken, ervaren de looptest als erg 

belastend. Ze rapporten klachten zoals verminderd loopvermogen, 

vermoeidheid en extra valpartijen bij het onderbreken van de behandeling; 

• Neurologen geven aan dat ze de jaarlijkse herhaling van de looptest (in 

tegenstelling tot de proefbehandeling bij de start) niet zinvol vinden. Zij 

rapporteren ook over de klachten van patiënten bij het onderbreken van de 

behandeling; 

• Zorgverzekeraars controleren de uitvoer van de jaarlijkse looptest niet, 

omdat dit niet geprioriteerd is in hun risicogerichte aanpak; 

• De uitvoer van de jaarlijkse looptest vraagt om twee meetmomenten (met 

een tussenpoos van enkele dagen). Dit is een belasting voor de 

zorgcapaciteit en zeker met het oog op personeelstekorten en hoge 

werkdruk in de zorg, heeft dit geen prioriteit.  

 

Het Zorginstituut concludeert op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens dat een jaarlijkse herhaling van de looptest door MS-patiënten die 

fampridine gebruiken nadelen heeft: het wordt als niet zinvol en belastend 

ervaren door zowel neurologen als patiënten en het legt beslag op de 

zorgcapaciteit. De voordelen zijn daarnaast niet duidelijk. Door de COVID19-

pandemie zijn de looptesten minder vaak uitgevoerd dan in een reguliere situatie 

verwacht zou mogen worden, maar desondanks zijn er geen aanwijzingen dat 

het middel niet gepast wordt ingezet.  

 

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Zorginstituut een advies aan de 

minister van medische zorg uitgebracht, waarin een wijziging van de bijlage 2- 

voorwaarde voor de vergoeding van fampridine wordt voorgesteld. Dit betreft 

het derde punt van de voorwaarde: 
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“Bij continuering van de behandeling wordt ten minste één keer per jaar de 

proefbehandeling herhaald, waarbij de behandeling met dit geneesmiddel 

minimaal 48 uren wordt gestaakt, waarna de eerste T25FWT wordt uitgevoerd 

en na de hernieuwde proefbehandeling van twee weken een verbetering van 

ten minste 20 procent op de laatste T25FWT (ten opzichte van de eerste 

T25FWT) wordt bereikt.” 

 

Het Zorginstituut stelt voor om dit punt van de bijlage 2-voorwaarden van 

fampridine te schrappen. Daarmee wordt de herhaling van de jaarlijkse looptest 

geen voorwaarde meer voor vergoeding van fampridine. 

 

De nieuwe bijlage 2-voorwaarde voor fampridine zal worden: 

“Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met multiple sclerose met 

Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een ernstig 

beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van ten minste 6 

seconden (T25FWT ≥6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van de 

proefbehandelstrategie: 

 

Bij de start een proefbehandeling van 2 weken met dit geneesmiddel. 

Na een 1e proefbehandeling wordt een verbetering van tenminste 20% op de 

T25FWT bereikt.” 
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1 Inleiding  
 

Fampridine (Fampyra®) is een middel voor de behandeling van patiënten met 

multiple sclerose (MS). Het wordt ingezet om het loopvermogen van patiënten 

met MS te kunnen verbeteren. De afgelopen jaren heeft het Zorginstituut zich 

meerdere keren over een vergoedingsvraagstuk gebogen wat betreft dit middel.  

Fampridine was in 2018, na een tweejarig voorwaardelijk toelatingstraject, 

negatief beoordeeld vanwege onvoldoende bewijs van de effectiviteit op de 

verbetering van het lopen bij de geregistreerde indicatie, namelijk volwassen 

MS-patiënten met een score op de Expanded Disability Status Scale (EDSS)1 van 

4-7. Daarmee werd fampridine niet vergoed vanuit het basispakket. 

 
Begin 2019 heeft Zorginstituut Nederland op verzoek van de toenmalige minister 

voor medische zorg, gesproken met de beroepsgroep (MS-werkgroep van de 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie) en de fabrikant Biogen over mogelijke 

vergoeding van fampridine voor een subgroep van bovengenoemde groep MS-

patiënten, bij wie dit middel mogelijk wel effectief zou zijn. De artsen hebben 

hierbij aangegeven voor welke patiëntengroep zij meerwaarde zagen in het 

gebruik van fampridine. De subgroep betreft volwassen MS-patiënten met EDSS 

4-7 én ernstig beperkt loopvermogen, gedefinieerd als een loopsnelheid van 6 

seconden of langer op de Timed 25-Foot Walk test (T25FWT ≥ 6 seconden). 

Biogen heeft vervolgens een vergoedingendossier ingeleverd voor deze 

specifieke patiëntengroep. De MS-werkgroep heeft voor deze patiënten tevens 

een proefbehandelstrategie opgesteld (zie hieronder). 

 

Zorginstituut Nederland heeft in augustus 2019 geadviseerd om fampridine voor 

de verbetering van het lopen bij volwassen MS-patiënten met EDSS 4-7 én 

ernstig beperkt loopvermogen (T25FWT ≥6 seconden) op te nemen op bijlage 1B 

en bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering en hieraan de onderstaande 

voorwaarden te stellen: 

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met multiple sclerose met  

Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een ernstig  

beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van tenminste  

6 seconden (T25FWT ≥6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van de  

proefbehandelstrategie:  

1. Bij de start een proefbehandeling van twee weken met dit geneesmiddel; 

2. Na een eerste proefbehandeling wordt een verbetering van tenminste 20 

procent op de T25FWT bereikt; 

3. Bij continuering van de behandeling wordt ten minste één keer per jaar de 

proefbehandeling herhaald, waarbij de behandeling met dit geneesmiddel 

minimaal 48 uren wordt gestaakt, waarna de eerste T25FWT wordt uitgevoerd 

en na de hernieuwde proefbehandeling van twee weken een verbetering van 

ten minste 20 procent op de laatste T25FWT (ten opzichte van de eerste 

T25FWT) wordt bereikt. 

Het Zorginstituut heeft in het GVS-advies fampridine (Fampyra®) voor een 

subgroep van patiënten met multiple sclerose (MS) laten weten deze bijlage 2- 

voorwaarde op het derde punt (de jaarlijkse herhaling van de proefbehandeling) 

over twee jaar samen met partijen te zullen evalueren, om nut en noodzaak van 

deze voorwaarde in het kader van gepast gebruik te bezien. Deze evaluatie heeft 

geresulteerd in dit evaluatierapport, tezamen met een advies aan de minister 

                                                
1
 EDSS staat voor Expanded Disability Status Scale en geeft de ernst van de ziekte (MS) weer. Patiënten met 

een EDSS score van 4 kunnen tenminste 500 meter zonder hulp lopen en gedurende 12 uur per dag actief 

zijn. Een EDSS van 7 betreft patiënten die niet meer dan 5 meter zonder hulp kunnen lopen en die voor 

grootste deel van de dag in een rolstoel zitten 
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over wijziging van de bijlage 2-voorwaarde wat betreft de jaarlijkse herhaling 

van de proefbehandeling door gebruikers van fampridine. 

 

Voor de evaluatie van de jaarlijkse herevaluatie van fampridine zijn een aantal 

evaluatievragen opgesteld. Deze zijn als volgt: 

 

Hoofdvraag: 

Is een jaarlijkse herevaluatie van het effect van fampridine (Fampyra®) middels 

een proefbehandelstrategie, zoals beschreven in de bijlage 2-voorwaarde, onder 

punt 3, in het kader van passende zorg zinvol? 

 

Subvragen: 

1 Wat is het totaal aantal gebruikers van fampridine en welke uitgaven gaan 

daarmee gepaard? 

2 Hoeveel nieuwe en bestaande gebruikers van fampridine voldoen aan de 

startcriteria?  

3 Hoeveel gebruikers kunnen na de proefbehandeling fampridine met 

vergoeding blijven gebruiken? 

4 Hoeveel gebruikers hebben een herevaluatie gehad? 

5 Hoeveel gebruikers hebben fampridine langer dan één jaar gebruikt? 

6 Hoeveel gebruikers zijn gestopt met fampridine? 

7 Wat zijn de redenen van het stoppen met fampridine? 

8 Hoeveel gebruikers kunnen na een herevaluatie fampridine met vergoeding 

blijven gebruiken? 

9 Wat zijn de ervaringen van de neurologen en hun team met de jaarlijkse 

herevaluatie? 

10 Wat zijn de ervaringen van patiënten met de jaarlijkse herevaluatie? 

11 Wat zijn de ervaringen van zorgverzekeraars met de bijlage 2-voorwaarde 

van de jaarlijkse herevaluatie? 

 

Aan de hand van deze informatie kan worden bepaald of de jaarlijkse 

herevaluatie nuttig en noodzakelijk is in het kader van passende zorg. Bij deze 

beoordeling wordt betrokken: 

- Hoe effectief is de jaarlijkse proefbehandeling? Hoe hoger het aantal patiënten 

dat niet voldoet aan de eisen en door de herevaluatie van de behandeling stopt 

met het gebruik, hoe nuttiger het is om een herevaluatie uit te blijven voeren. 

- Wegen de tijd, kosten en moeite die patiënten en medisch specialisten 

ervaren hier tegenop?   

 

Leeswijzer 

Dit evaluatierapport is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde methoden voor het uitvoeren van dit 

evaluatieonderzoek beschreven. Ook worden de gebruikte bronnen beschreven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van dit evaluatieonderzoek en de 

interpretatie van deze resultaten en in hoofdstuk 4 worden de conclusie en de te 

nemen vervolgacties beschreven. 
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2 Methoden 
 

In dit evaluatieonderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens 

verzameld om een beeld te krijgen van het gebruik van fampridine in de praktijk 

en hiermee de noodzaak van de jaarlijkse proefbehandeling beter te kunnen 

beoordelen. Hieronder worden de beide onderzoeksmethoden verder 

beschreven.  

 

2.1 Kwantitatieve aanpak 

De evaluatievragen 1 tot en met 8 (zie hoofdstuk 1) worden kwantitatief 

benaderd.  

Voor deze kwantitatieve benadering is gebruik gemaakt van analyses door 

Brocacef Healthcare Services op de eigen data, en analyse door het Zorginstituut 

op de GIP- en Vektis data.  

2.1.1 Databronnen 

Het kwantitatieve deel van dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd door analyses 

van twee databronnen: 

(1) Analyse van Brocacef Healthcare Services (verder Brocacef) op hun 

eigen data, op verzoek van de MS-werkgroep van de NVN. Alle 

verstrekkingen van fampridine worden in Nederland vanuit één landelijk 

werkende apotheekorganisatie gedaan. De data die Brocacef vastlegt 

over de afleveringen van fampridine en de controles van de bijlage 2-

voorwaarde die hierbij worden uitgevoerd, geven dan ook inzicht in 

landelijk gebruik van dit middel; 

(2) Daarnaast heeft het Zorginstituut zelf analyses uitgevoerd op de data uit 

het Geneesmiddelen en Hulpmiddelen Informatieproject (ofwel de GIP-

data). Extramuraal verstrekte geneesmiddelen, waaronder fampridine, 

zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en 

worden openbaar gemaakt in de GIP-databank. Het Zorginstituut 

verzamelt systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik 

van geneesmiddelen (farmaceutische zorg) en hulpmiddelen 

(hulpmiddelenzorg). Negentien zorgverzekeraars stellen deze informatie 

ter beschikking aan het GIP. Dat komt overeen met circa 98 procent van 

de verzekerdenpopulatie. De online GIP-databank is slechts gedeeltelijk 

toegankelijk voor publiek. Het Zorginstituut heeft ook toegang tot 

gebruiksinformatie op lagere niveaus en tot de ruwe data aangeleverd 

door zorgverzekeraars. Daarmee kunnen analyses worden uitgevoerd op 

het niveau van verzekerden. Deze verzekerden-id’s worden 

gepseudonimiseerd aangeleverd. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op 

deze gegevens en corrigeert indien nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare 

en representatieve databestanden over het geneesmiddelengebruik.  

 

De gebruikte databronnen geven een goede afspiegeling weer van de praktijk, 

maar niet de absolute werkelijkheid. Er kan altijd sprake zijn van 

registratiefouten aan de bron of analyse- en interpretatiefouten. In verband met 

het minimaliseren van het laatstgenoemde is met een vier-ogen-controle 

gewerkt bij de analyses van het Zorginstituut. Mogelijke registratiefouten zijn 

niet op te lossen. Wij hebben naar ons weten voor deze evaluatie de best 

beschikbare betrouwbare bronnen gebruikt, die antwoord kunnen geven op onze 

evaluatievragen.  
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2.1.2 Data selectie  

(1) Brocacef-data:  

Het Zorginstituut heeft via de MS-werkgroep de eindresultaten van de Brocacef 

analyses ontvangen. De MS-werkgroep beschikt niet over de ruwe data op 

detailniveau. Conform de AVG heeft Brocacef namelijk geen herleidbare 

patiëntdata gedeeld met de MS-werkgroep, maar alleen geaggregeerde data. 

(2) GIP-data: 

Voor de analyses met de GIP-data is gekeken naar de ATC-code N07XX07. Dit is 

de unieke code van fampridine (Fampyra®) volgens het Anatomical Therapeutic 

Chemical classificatiesysteem. De overige variabelen die meegenomen zijn in de 

data analyse zijn: 

-  Gepseudonimiseerde verzekerde-id 

-  Afleverdatum van het middel 

-  Vergoed bedrag vanuit de Zvw in euro’s 

-  Ophogingsfactor (zie hieronder) 

Zoals onder 2.1.1 beschreven is, stellen nagenoeg alle zorgverzekeraars 

informatie over gedeclareerde farmaceutische zorg ter beschikking aan het 

GIP. Een klein deel doet dat dus niet en om schattingen te kunnen over de 

totale populatie binnen het onderzoeksgebied, wordt per declaratieregel een 

zogenaamd ophogingsfactor berekend. Dit gebeurt op basis van een 

steekproef, waarmee geëxtrapoleerd kan worden naar de totale populatie 

binnen de Zvw. 

2.1.3 Data analyse 

Het aantal nieuwe gebruikers in 2019 is bepaald door die verzekerden te 

selecteren, die in 2018 geen fampridine hebben gebruikt, maar in 2019 wel. Dit 

hebben wij gedefinieerd als ‘nieuwe gebruiker in 2019’. De nieuwe gebruikers in 

2020 zijn diegenen die in 2018 én 2019 geen fampridine hebben gebruikt, maar 

in 2020 wel. 

Het aantal stoppers hebben we op basis van de GIP-data niet kunnen 

analyseren. Wij kunnen wel kijken naar de laatste afleverdatum van fampridine 

per gebruiker. Dit geeft echter mogelijk geen betrouwbare resultaten, omdat 

vanwege de korte tijdspanne waarover we analyses kunnen doen (tot ongeveer 

halverwege 2021), niet weten of een gebruiker nog een nieuw aflevermoment 

zal hebben. Brocacef heeft wel op individueel niveau vastgelegd welke patiënten 

zijn gestopt en de reden van het stoppen met fampridine geregistreerd en 

geanalyseerd.  

 

Tenslotte hebben we ook nog het volume van en de uitgaven aan fampridine 

geanalyseerd met als startdatum 1 september 2019, de datum dat fampridine 

vergoed werd vanuit het basispakket onder de nieuwe vergoedingsvoorwaarden. 

Dit omdat de Budget Impact Analyse (BIA), behorende bij het GVS-advies van 

fampridine, uitgaat van het eerste, tweede, etc. vergoedingsjaar van dit middel 

bij het ramen van het aantal gebruikers en de uitgaven. Om een goede 

vergelijking mogelijk te maken met de ramingen uit de BIA, hebben wij in deze 

evaluatie op dezelfde manier het gerealiseerd aantal gebruikers en de 

gerealiseerde uitgaven geanalyseerd. 

 

 

2.2 Kwalitatieve aanpak 

De evaluatievragen 9, 10 en 11 zijn kwalitatief benaderd. Voor de beantwoording 

van vraag 9 (ervaringen van de artsen) en vraag 10 (ervaringen van de 

patiënten) is een digitale vragenlijst uitgezet. Voor wat betreft de beantwoording 

van evaluatievraag 11 (ervaringen van de zorgverzekeraars) heeft alleen een 
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korte mailwisseling plaatsgevonden. 

2.2.1 Kwalitatief vragenlijstonderzoek neurologen 

Voor dit onderdeel van de evaluatie is een digitale vragenlijst uitgezet onder de 

neurologen die MS-patiënten behandelen met als doel hun ervaringen en 

zienswijze met betrekking tot de proefbehandeling en de jaarlijkse evaluatie van 

fampridine in kaart te brengen. Er zijn in totaal vier vragen gesteld, namelijk: 

 

1. Wat zijn uw ervaringen met de proefbehandeling bij de start met de 

behandeling van fampridine (Fampyra®) bij uw patiënten? 

a. Hoe zinvol vindt u deze proefbehandeling voor het starten met 

de behandeling? 

b. Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van deze evaluatie? 

2. Wat zijn uw ervaringen met de jaarlijkse evaluatie van fampridine 

(Fampyra®) bij uw patiënten? 

a. Hoe zinvol vindt u deze proefbehandeling voor het starten met 

de behandeling? 

b. Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van deze evaluatie? 

3. Zou u iets willen veranderen aan de evaluatie bij patiënten die 

fampridine (Fampyra®) gebruiken? Zo ja, wat zou u veranderen? 

4. Wat is uw ervaring bij mensen die tijdelijk moesten stoppen met 

fampridine (Fampyra®) voor de evaluatie na 1 jaar? 

a. Bij mensen met een lage EDSS score? (EDSS t/m 6,0); 

b. Bij mensen met een hoge EDSS score? (EDSS > 6,0); 

c. Beide groepen. 

 

Deze vragenlijst is door de MS-werkgroep van de NVN uitgezet onder haar leden 

(neurologen met aandachtsgebied MS die fampridine voorschrijven). De 

antwoorden op de vragenlijsten zijn geanonimiseerd en geanalyseerd. De 

belangrijkste bevindingen uit de vragenlijsten zijn vervolgens door het 

Zorginstituut samengevat voor het rapport.  

2.2.2 Kwalitatief vragenlijstonderzoek patiënten 

Er is voor dit onderdeel van de evaluatie ook patiënten gevraagd naar hun 

ervaringen met de proefbehandeling en de jaarlijkse evaluatie van fampridine. 

De MS Vereniging Nederland (patiëntenvereniging) heeft zelf deze vragenlijst 

opgesteld en uitgezet onder haar leden (zonder vooraf afstemming met het 

Zorginstituut). Het doel van de digitale vragenlijst was om inzicht te krijgen in 

de ervaring van patiënten met behandeling met fampridine en de jaarlijkse 

evaluatie van fampridine. Er zijn in de vragenlijst voor patiënten in totaal 6 

vragen opgenomen, namelijk: 

 

1. Wat doet fampridine voor u (loopvermogen/evenwicht/motoriek vingers/ 

spierspanning lijf)? 

2. Welk effect ziet u na 1 vergeten/te late pil?  

3. Redt u het 12 uur op 1 pil of is het al eerder uitgewerkt?  

4. Welk effect had het verplicht stoppen (bent u gevallen/verminderde uw 

zelfredzaamheid qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers)? 

5. Hoe lang duurde het voordat u terug op uw oude niveau was? 

6. Hoe staat uw neuroloog/MS-verpleegkunde tegenover het verplicht 

stoppen en de momenten waarop u de looptest moet doen? Houden ze 

zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht? 

 

De reacties op deze vragenlijst hebben de patiënten digitaal verzonden naar de 

MS vereniging. De antwoorden op de vragenlijsten zijn geanonimiseerd 
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doorgestuurd naar het Zorginstituut en geanalyseerd. De belangrijkste 

bevindingen uit de vragenlijsten zijn vervolgens samengevat.  



| Evaluatie van de wettelijke voorwaarde voor de vergoeding van fampridine (Fampyra®) |  

 

 Pagina 17 van 71 

3 Resultaten 

  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit evaluatieonderzoek besproken. 

Eerst zullen de kwantitatieve resultaten van de analyses op basis van zowel de 

Brocacef data als de GIP-data worden besproken. Vervolgens richten wij ons op 

de resultaten verkregen uit de kwalitatieve evaluatie. 

3.1 Kwantitatieve resultaten 

De kwantitatieve data-analyses zijn door Brocacef uitgevoerd en de interpretatie 

van de resultaten heeft plaatsgevonden door de MS-werkgroep van de NVN. Het 

Zorginstituut heeft deze cijfers en de interpretatie daarvan gebruikt voor dit 

evaluatierapport. De kwantitatieve analyseresultaten in paragraaf 3.1.1 tonen 

het aantal gebruikers van fampridine dat een looptest heeft gedaan na de 

(herhaalde) proefbehandeling, het aantal stoppers, uitgesplitst naar 

verschillende momenten van stoppen, en de redenen van het stoppen.  

Het Zorginstituut heeft de overige kwantitatieve analyses op de eigen GIP-data 

uitgevoerd. Deze worden in paragraaf 3.1.2. weergegeven.  

 

COVID19 

De coronapandemie is van grote invloed geweest op de uitvoer van de jaarlijkse 

proefbehandeling. Het daadwerkelijk aantal patiënten dat de looptest na één jaar 

heeft uitgevoerd is minder dan men op basis van het aantal nieuwe en 

bestaande gebruikers mag verwachten. De redenen dat er tijdens deze 

pandemie minder patiënten de herhaling van de looptest hebben uitgevoerd, 

heeft volgens de NVN te maken met de afschaling van de reguliere zorg. Verder 

speelt waarschijnlijk ook mee dat MS-patiënten soms zelf niet naar de polikliniek 

wilden komen, omdat zij in veel gevallen immuungecompromitteerd zijn en dus 

een groter risico lopen op besmetting met het coronavirus. Mogelijk is ook door 

uitval van personeel en het hebben van andere prioriteiten, de registratie van 

patiënten minder volledig dan in een normale situatie. 

 

Bestaande en nieuwe gebruikers 

De vergoeding van fampridine vanuit de basisverzekering met de huidige 

voorwaarden is ingegaan per 1 september 2019. Voor die tijd waren er echter 

ook al gebruikers van fampridine in Nederland. Deze mensen hebben fampridine 

gebruikt in het kader van de voorwaardelijke toelating (periode 2016-2018). Na 

het negatieve advies over de vergoeding van fampridine van het Zorginstituut in 

maart 2018, heeft de fabrikant Biogen het middel gratis ter beschikking gesteld 

aan patiënten die het middel al gebruikten. Deze regeling heeft gelopen tot 1 

september 2019. Hierdoor bestond er een groep van ‘bestaande patiënten’ die 

ooit gestart was onder minder strikte voorwaarden dan de voorwaarden die 

gelden per 1 september 2019. Deze groep gebruikers moest alsnog een 

proefbehandeling doen om vast te stellen of zij aanspraak maakt op de 

vergoeding vanuit de basisverzekering onder de nieuwe voorwaarden. Om te 

voorkomen dat al deze mensen op dezelfde dag een proefbehandeling moesten 

doen, is voor deze groep afgesproken dat zij binnen één jaar allen een 

proefbehandeling gedaan moesten hebben. Voor deze groep van ‘bestaande 

gebruikers’ ofwel ‘herstarters’ is dus nooit een echte initiële proefbehandeling 

uitgevoerd, maar zal de proefbehandeling voorafgegaan moeten worden aan het 

staken van het gebruik van fampridine van minimaal 48 uur.    

 

3.1.1 Analyseresultaten Brocacef 

Brocacef heeft data verzameld van 3.496 MS-patiënten die vanaf 1 september 
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2019 gestart zijn met fampridine. In totaal zijn er 738 gebruikers van fampridine 

gestopt die na 1 september 2019 gestart waren met het middel. Hieronder wordt 

het aantal MS-patiënten dat een looptest heeft gedaan (voor zover bekend bij 

Brocacef) en het aantal starters en stoppers gedetailleerder weergegeven. 

 

Looptest na initiële proefbehandeling 

In tabel 1 hieronder worden de resultaten getoond van het aantal (nieuwe) 

gebruikers van fampridine dat een looptest na de initiële proefbehandeling heeft 

gedaan. Het deel van de gebruikers dat na een jaar een herevaluatie van de 

looptest na proefbehandeling heeft gedaan, wordt in tabel 2 weergegeven. 

 

Tabel 1. Aantal gebruikers van fampridine met looptest na initiële proefbehandeling 

Looptest na initiële proefbehandeling  Ja Nee Onbekend Totaal 

Aantal bestaande gebruikers 162 15 1.233 1.410 

Aantal nieuwe gebruikers 897 307 882 2.086 

Totaal 1.059 322 2.115 3.496 

Bron: Brocacef data, 2021, aangeleverd via NVN 

 

Tabel 2. Aantal gebruikers van fampridine met een herhaalde looptest na één jaar gebruik 

Looptest na 1 jaar Ja Nee Onbekend Totaal 

Uit de groep ‘bestaande gebruikers’ 74 824 375 1.273 

Uit de groep ‘nieuwe gebruikers’ 6 14 589 609 

Totaal 80 838 964 1.882 

Bron: Brocacef data, 2021, aangeleverd via NVN 

 

Uit de bovenstaande twee tabellen blijkt dat in totaal ongeveer een derde van de 

fampridine gebruikers een looptest heeft gedaan na de eerste proefbehandeling. 

Als we alleen kijken naar de nieuwe gebruikers (dus bij wie het écht om een 

proefbehandeling voorafgaand aan het gebruik ging) dan is van ongeveer 43 

procent van de gebruikers bekend dat zij gestart zijn met een proefbehandeling 

met looptest, en van minder dan vijftien procent is bekend dat ze gestart zijn 

zonder looptest. Van meer dan zestig procent van de gebruikers is het echter 

niet bekend of ze een looptest na de initiële proefbehandeling hebben gehad en 

een klein deel is teruggezien na een jaar voor de herevaluatie (2 procent van de 

3.496 gebruikers). 

Het is bij Brocacef niet bekend of een patiënt een looptest na twee weken heeft 

ondergaan en daarna ook nog na één jaar (dus volledig volgens 

protocol).  

 

Gestopt met fampridine 

Er waren in de data 738 gebruikers die gestopt zijn met fampridine die na 1 

september 2019 zijn gestart met het middel. Hiervan waren er 147 bestaande 

gebruikers (patiënten die al eens fampridine hebben gebruikt voor 1-9-2019) en 

591 nieuwe gebruikers (patiënten die vanaf 1-9-2019 voor het eerst fampridine 

hebben gebruikt). Dit betekent dat van de bestaande gebruikers (147/1410=) 

10,4 procent is gestopt, en dat van de nieuwe gebruikers (591/2086=) 28,3 

procent is gestopt. Van 31 gebruikers is niet bekend wanneer zij gestopt zijn 

met fampridine, maar wel dat ze op enig moment gestopt waren en van 22 

gebruikers wordt aangenomen dat zij wel een recept voor fampridine 

uitgeschreven hebben gekregen, maar uiteindelijk nooit ermee gestart zijn. Als 

we deze laatste groep aftrekken van de 738 stoppers, dan blijven er dus 716 

stoppers over waarover de analyses zijn uitgevoerd. Er is in de analyses naar de 
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duur van het gebruik en de redenen van stoppen verder geen onderscheid 

gemaakt tussen de bestaande en nieuwe gebruikers. We weten dus niet precies 

hoeveel gebruikers er stopten na een bepaalde duur, want hier kunnen dus ook 

herstarters tussen zitten die na de herstart in september 2019 in ieder geval 

binnen één jaar alsnog hun proefbehandeling moesten doen en daarna gestopt 

waren met fampridine.  

 

In grafiek 1 hieronder wordt het aantal en het percentage stoppers met 

fampridine weergegeven, uitgesplitst naar de duur van het gebruik.  

 

Grafiek 1. Aantal en percentage stoppers en de duur van het gebruik van fampridine  

 

Bron: Brocacef data, 2021, aangeleverd via NVN 

 

Grafiek 1 laat zien dat in totaal zo’n 20,5 procent van het totaal aantal 

gebruikers dat gestart is met fampridine, stopt met het gebruik van het middel 

(cumulatief percentage). Ongeveer 14 procent stopt vóór het eerste jaar en dus 

6 procent stopt na één jaar of langer. De verdeling van de percentages stoppers 

over de verschillende tijdseenheden tot één jaar, zoals in grafiek 1 wordt 

weergegeven, verschillen niet veel van elkaar. Als we kijken naar het percentage 

stoppers binnen de groep van de stoppers zelf, zien we dat bijna zeventig 

procent van de stoppers binnen één jaar stopt met fampridine. 

 

Er is geen enkele patiënt bekend die is gestopt vanwege de herhaling van de 

looptest na één jaar op basis van de geregistreerde data, maar mogelijk was dit 

in de praktijk wel het geval, gezien uit tabel 2 blijkt dat er van 964 patiënten 

onbekend is of zij de jaarlijkse looptest al dan niet hebben uitgevoerd.  

Van 451 van de 716 MS-patiënten die gestopt zijn met fampridine is informatie 

over de redenen van stoppen. De grafieken 2 en 3 hieronder tonen 

respectievelijk het aantal en percentage stoppers per reden van stoppen, per 

periode waarin men stopte met fampridine. 
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Grafiek 2. Aantal stoppers per reden van stoppen, per tijdvak in dagen 

Bron: Brocacef data, 2021, aangeleverd via NVN 

 

Grafiek 3. Percentage stoppers per reden van stoppen, per tijdvak in dagen

 

Bron: Brocacef data, 2021, aangeleverd via NVN 
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Te zien is dat gebrek aan effectiviteit de belangrijkste reden is om te stoppen 

binnen 30 dagen. We nemen aan dat (de meeste) patiënten die tussen de 0 en 

30 dagen zijn gestopt met fampridine, dit deden na de looptest na twee weken 

gebruik. 

 

Ook na een gebruik van 30 dagen stopt nog een aanzienlijk deel van de 

patiënten. Ook hier speelt gebrek aan effectiviteit een belangrijke rol. De groep 

patiënten die stopt tussen 180 en 365 dagen bestaat uit bestaande patiënten die 

voor het eerst een uitgestelde proefbehandeling hebben gehad en uit nieuwe 

patiënten die gestart zijn na een initiële proefbehandeling, maar die gedurende 

het jaar om diverse redenen niet doorgaan met het gebruik. Het onderscheid 

tussen beide groepen kan niet gemaakt worden op basis van de registratie. 

 

Er zijn veel missende data als het gaat om de registratie van het al dan niet 

uitvoeren van de looptest, de duur van het gebruik van fampridine en de 

redenen van stoppen met fampridine. Om die reden dient voorzichtigheid te 

worden geboden bij het trekken van conclusies. Deze data is echter wel 

noodzakelijk voor deze evaluatie, omdat de declaratiedata uit GIP (of andere 

bronnen waar het Zorginstituut over beschikt) geen informatie hebben over de 

proefbehandelingen, duur van gebruik en redenen van stoppen met fampridine.  

 

3.2 Aantal gebruikers en uitgaven 

Het Zorginstituut heeft het aantal nieuwe gebruikers en de uitgaven van 

fampridine geanalyseerd met behulp van de GIP-data. De resultaten zijn te 

vinden in tabel 4 hieronder. 

In de budget impact analyse van het GVS-advies over fampridine (zie bijlage 

budget impact analyse van het GVS-advies fampridine (Fampyra®) voor een 

subgroep van patiënten met multiple sclerose (MS)) worden het aantal 

gebruikers en de uitgaven weergegeven als het eerste, tweede en derde jaar 

vanaf de vergoeding. In tabel 4 hieronder wordt het gerealiseerd aantal 

gebruikers en de gerealiseerde uitgaven weergegeven in het eerste (vanaf 1 

september 2019) tot en met het derde jaar van toelating tot het verzekerde 

pakket. Zo kan de beste vergelijking met de ramingen uit de BIA worden 

gemaakt.  

 

Tabel 4. Geraamd(e) en gerealiseerd(e) aantal gebruikers en uitgaven fampridine vanaf 01-09-2019 

 Geraamd Gerealiseerd 

 Aantal gebruikers Uitgaven Aantal 

gebruikers 

Uitgaven 

Eerste jaar  (01-09-2019 t/m 31-08-2020) 2.960 € 5.069.000 2.474 € 6.771.000 

Tweede jaar (01-09-2020 t/m 31-08-2021) 2.516 € 4.229.000 3.116 € 7.753.121 

Derde jaar  (01-09-2021 t/m 31-08-2022) 2.139 € 3.674.000 3.290 € 7.068.000* 

Bron: GVS-advies fampridine(Fampyra®), Zorginstituut Nederland, 2019 & besloten GIP -databank, Zorginstituut 

Nederland, 2022  

*Het derde jaar is nog niet helemaal volledig  

 

In de budget impact analyse behorende bij het GVS-advies over fampridine is 

geraamd dat in het eerste jaar na vergoeding de meerkosten afgerond €5,1 

miljoen ten laste van het farmaciebudget zullen bedragen (zie tabel 4 

hierboven). Het aantal gebruikers werd in datzelfde jaar, met een grote 

onzekerheid, geschat op zo’n 2.960. Daarbij is gesteld dat de kosten 

waarschijnlijk hoger zijn geraamd dan gerealiseerd zal worden, omdat de prijs 
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van fampridine is gestegen. In het eerste jaar na vergoeding (sept 2019- sept 

2020), zien we dat de uitgaven €6,7 miljoen bedragen, en het aantal gebruikers 

is 2.474. Dit stijgt in het derde jaar van vergoeding tot 3.290 gebruikers met 

uitgaven van meer dan 7 miljoen euro. 

 

Het verschil in het geraamde en werkelijke aantal patiënten en uitgaven kan 

worden verklaard door de volgende factoren: 

1) het gebruik van een te lage prevalentie van MS in de BIA 

Gebleken is dat de prevalentie van MS in Nederland ongeveer 2 keer zo hoog 

is als voorheen werd ingeschat. In 2018 werd nog gerekend met een 

prevalentie van MS van 17.240 patiënten. Op basis van de nieuwste 

epidemiologische gegevens is de prevalentie in 2020 bijgesteld naar zo’n 

32.000. Bij BIA’s van MS-middelen die zijn gebaseerd op een berekening 

uitgaande van de prevalentie, en die gemaakt zijn vóór 2020, is daardoor een 

te lage inschatting gemaakt van het aantal te verwachten gebruikers. 

2) de prijs van Fampyra® is gestegen 

In de BIA van het GVS-advies van fampridine wordt uitgegaan van de dan 

geldende zogenaamde Apotheek Inkoop Prijs (AIP). Een maand nadat 

fampridine is toegelaten tot het verzekerde pakket heeft de fabrikant Biogen 

de prijs met 65% verhoogd (van €127,68 in 2019 naar €211,12). Hoewel een 

dergelijke forse prijsverhoging ongewenst is, blijft de prijs onder de WGP-

limiet (Wet Geneesmiddelprijzen), waardoor de fabrikant dit mag doen. 

Doordat de totale uitgaven onder de 10 miljoen per jaar blijven is er ook geen 

verplichting voor een kosteneffectiviteitsanalyse. 

 

 

3.3 Resultaten kwalitatief onderzoek 

3.3.1 Kwalitatief vragenlijstonderzoek neurologen 

De vragenlijst is door 20 neurologen ingevuld. De belangrijkste resultaten uit 

deze vragenlijsten worden in deze paragraaf besproken.  

 

Ervaring met de proefbehandeling voor het starten met fampridine 

Het merendeel van de neurologen vindt de initiële proefbehandeling met 

fampridine zinvol. De neurologen geven hierbij met name aan dat het goed is 

om bij de start van de behandeling met een objectieve test het effect van 

fampridine te kunnen meten en snel te kunnen zien of de behandeling bij deze 

patiënt aanslaat. Enkele neurologen vinden de proefbehandeling met de looptest 

tijdrovend en omslachtig. Zij vinden dat de patiënt vaak zelf prima kan 

aanvoelen of het middel werkt en dat de looptest niet alle effecten van 

fampridine meet. 

 

De neurologen geven aan dat de proefbehandeling een goede planning vereist, 

maar dat dit in principe organisatorisch goed uitvoerbaar is. De evaluatie van de 

proefbehandeling wordt vaak ingepland en uitgevoerd door een MS-

verpleegkundige. Sommige neurologen geven aan dat de planning van de 

proefbehandeling en de looptest soms bemoeilijkt wordt door de levering van het 

middel door de apotheek.  

 

 

Ervaring met de jaarlijkse evaluatie van fampridine 

Vrijwel alle neurologen vinden de jaarlijkse herevaluatie van fampridine niet 

zinvol. Zij stellen dat de ervaringen van de patiënten hierbij een grotere rol 

zouden moeten spelen aangezien de looptest enkel een momentopname is. 
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Volgens de neurologen zijn de patiënten in staat om zelf aan te geven als het 

middel onvoldoende effect heeft. Zij zijn dan ook bereid te stoppen met de 

behandeling. Volgens de neurologen is het aan de arts om vooraf goed met de 

patiënt te bespreken dat ze de behandeling beter kunnen staken als ze geen 

profijt meer ervaren van de behandeling. 

 

De neurologen geven aan dat de patiënten niet blij zijn met de procedure 

omtrent de jaarlijkse evaluatie. Zij vinden de procedure erg belastend voor de 

patiënt. Volgens de neurologen ervaren de patiënten bij het staken van de 

medicatie vaak een duidelijke tijdelijke achteruitgang in mobiliteit. Ook worden, 

als gevolg van de achteruitgang in mobiliteit, tijdens de stopperiode meer 

valpartijen gerapporteerd en hebben patiënten meer hulp nodig om dagelijks te 

kunnen functioneren. Om deze reden vinden de neurologen de huidige procedure 

van de jaarlijkse evaluatie onethisch en zorgt het volgens de neurologen voor 

veel stress en onzekerheid bij patiënten.  

 

Daarnaast zijn er volgens neurologen relatief weinig patiënten die de 

behandeling staken naar aanleiding van deze herhaalde looptest en zij vinden 

daarom dat de test overbodig is. Patiënten die met fampridine stoppen doen dit 

volgens de neurologen vaak al op een eerder moment tijdens de behandeling.  

 

Verbeterpunten evaluatie bij patiënten die fampridine gebruiken 

De neurologen geven aan dat de proefbehandeling bij het starten met fampridine 

prima kan blijven en dat dit van toegevoegde waarde is. Volgens de neurologen 

kan de jaarlijkse proefbehandeling met looptest beter weggelaten worden. Zij 

stellen wel dat het zinvol is om jaarlijks aan de patiënt te vragen wat de 

ervaringen zijn met het middel en of het nog voldoende effect heeft. De 

proefbehandeling en looptest zouden wel een uitkomst kunnen zijn om te 

beoordelen of de behandeling nog zinvol is, als er twijfels zijn over de 

effectiviteit.  

 

3.3.2 Kwalitatief vragenlijstonderzoek patiënten 

In totaal zijn er 62 patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld. Zij gebruiken 

allen fampridine op het moment van invullen. De belangrijkste resultaten uit 

deze vragenlijsten worden hieronder besproken.  

 

Ervaring met fampridine 

Het merendeel van de patiënten heeft door het gebruik van fampridine een 

verbetering in hun loopvermogen en evenwicht. Ook geven patiënten aan dat zij 

minder vaak vallen, meer spierkracht en een betere fijne motoriek hebben. 

Daarnaast rapporteren patiënten meer rust in hun hoofd en meer energie om 

hun dagelijkse bezigheden uit te voeren. Zo geven patiënten aan dat ze met 

fampridine beter uit hun woorden kunnen komen en meer in staat zijn om 

gesprekken met anderen te voeren. Tevens zorgt fampridine er volgens hen voor 

dat ze minder last hebben van mentale en cognitieve problemen zoals 

somberheid, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. De meeste patiënten ervaren 

bovendien een duidelijke verbetering in hun zelfredzaamheid en hun kwaliteit 

van leven. 

 

Enkele patiënten die het middel al enkele jaren gebruiken geven aan dat zij wel 

merken dat ze in hun loopvermogen zijn achteruitgegaan door MS, al hebben 

ook zij nog steeds baat bij het gebruik van fampridine.  

 

Ervaring met het te laat innemen of het tijdelijk verplicht stoppen van fampridine 
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De meeste patiënten die de medicatie vergeten of verplicht moeten stoppen 

vanwege de evaluatie ervaren meteen een achteruitgang. Hierbij kunnen 

patiënten een achteruitgang ervaren in hun loopvermogen, evenwicht maar ook 

in hun fijne motoriek en spierkracht. Ook merken patiënten dat zij beduidend 

minder energie hebben en extreem vermoeid zijn. Daarnaast geven patiënten 

aan dat zij last hebben van lusteloosheid, somberheid en prikkelbaarheid.  

 

Meerdere patiënten geven aan dat ze de achteruitgang al ervaren bij het niet 

innemen van één tablet. De klachten verergeren als zij voor een langere periode 

(genoodzaakt zijn om te) stoppen. Daarnaast geven meerdere patiënten aan dat 

het na het herstarten van fampridine enige tijd duurt voordat zij weer in balans 

zijn.  

 

Ervaring met de jaarlijkse evaluatie van fampridine 

Veel patiënten zijn voor de jaarlijkse evaluatie erg gespannen. Zij ervaren de 

jaarlijkse evaluatie als erg belastend en niet zinvol. De meeste patiënten 

snappen niet waarom het tijdelijk stoppen van fampridine en de looptest jaarlijks 

herhaald moet worden. Ook vinden zij dat de looptest niet alles meet aangezien 

er niet getest wordt op de andere effecten van fampridine zoals het verbeteren 

van het evenwicht of de fijne motoriek.  

 

* NB noot van Zorginstituut: we gaan ervan uit dat ook de ‘bestaande 

gebruikers’ die voor het eerst een proefbehandeling krijgen dit ervaren als de 

jaarlijkse evaluatie omdat zij voor deze proefbehandeling hun reguliere gebruik 

moeten onderbreken.  

 

Enkele patiënten geven aan dat zij de stopperiode in moeten plannen aangezien 

het stoppen van fampridine hun zelfredzaamheid en dagelijks functioneren 

drastisch vermindert. Hierdoor blijven de meeste patiënten tijdens de 

stopperiode thuis en hebben zij ook weer vaker hulp nodig van anderen bij hun 

dagelijkse bezigheden. Bij het merendeel van de patiënten duurt het na het 

herstarten van fampridine gemiddeld één tot twee weken voordat zij weer op het 

oude niveau zijn.  

 

Alle patiënten geven aan dat zij liever zouden zien dat de jaarlijkse evaluatie 

afgeschaft wordt.  

 

3.3.3 Ervaringen van zorgverzekeraars  

Over de ervaringen van zorgverzekeraars met de handhaving van de bijlage II-

voorwaarden van fampridine, heeft tussen Zorginstituut Nederland en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een korte mailwisseling plaatsgevonden. 

Zorgverzekeraars controleren risicogericht op het naleven van bijlage II-

voorwaarden. ZN geeft aan dat fampridine is ingedeeld in groep 1 van bijlage II 

en daarmee handhaven zij niet op de vergoedingsvoorwaarde van fampridine. 
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4 Conclusie en vervolgacties 
 

Fampridine (Fampyra®) is een middel om het loopvermogen van patiënten met 

MS te verbeteren. Sinds 2019 krijgt een subgroep van de MS-patiënten, die aan 

de indicatievoorwaarden voldoet, dit middel vergoed vanuit de basisverzekering. 

Een andere voorwaarde voor vergoeding is dat bij het starten met dit middel een 

zogenaamde proefbehandeling wordt gedaan, waarbij een looptest wordt 

uitgevoerd. Deze proefbehandeling met looptest wordt vervolgens jaarlijks 

herhaald. In de bijlage II-voorwaarden voor de vergoeding van fampridine is 

opgenomen dat twee jaar na opname in het basispakket er geëvalueerd zal 

worden in hoeverre het nuttig en noodzakelijk is om de jaarlijkse herhaling van 

de proefbehandeling uit te voeren. Hiertoe heeft het Zorginstituut samen met de 

MS-werkgroep van de NVN een evaluatie uitgevoerd. 

 

Door de COVID19-pandemie is de uitvoer van de proefbehandeling en de 

(herhaalde) looptesten niet altijd uitgevoerd zoals vooraf vastgelegd. Daarnaast 

is de registratie van de uitvoer en de resultaten van de looptesten suboptimaal 

geweest. De redenen dat tijdens de pandemie er minder patiënten de herhaling 

van de looptest hebben uitgevoerd, hebben te maken met de afschaling van 

zorg, maar ook met het feit dat MS-patiënten zelf niet naar de polikliniek 

wilden/durfden te komen, omdat zij in veel gevallen immuungecompromitteerd 

zijn en dus een groter risico hebben bij een besmetting met het coronavirus. 

 

De kwalitatieve resultaten laten zien dat zowel neurologen als patiënten  van 

mening zijn dat de jaarlijkse herevaluatie van fampridine niet zinvol is en zelfs 

belastend en gevaarlijk kan zijn voor de patiënt. Zo worden er bijvoorbeeld meer 

valpartijen gerapporteerd, omdat het gebruik van het middel wordt gestaakt ten 

behoeve van de herevaluatie. Een goed alternatief voor de jaarlijkse looptest is 

het minimaal jaarlijks bespreken van de effectiviteit met de patiënt tijdens een 

reguliere controle. 

 

In de beoordeling van het nut en de noodzaak van de jaarlijkse herhaling van de 

proefbehandeling is meegewogen of aan de indicatiecriteria wordt voldaan. Het 

aantal gebruikers van fampridine is hoger dan in de ramingen van de budget 

impact analyse van het GVS-advies van fampridine. De verklaring hiervan is dat 

destijds gerekend is met prevalentiegetallen die bijna twee keer lager liggen dan 

de huidige epidemiologische gegevens laten zien. Ook is er sprake geweest van 

een prijsstijging van fampridine. Indien hiervoor gecorrigeerd zou worden, dan 

liggen de gerealiseerde aantallen gebruikers en kosten in de lijn der 

verwachtingen. Er is daarom geen reden aan te nemen dat er een risico op 

ongepast gebruik is van fampridine. 

 

Samengevat zijn de conclusies t.a.v. de jaarlijkse proef met de looptest: 

 De uitvoer van de proefbehandeling en (jaarlijks herhaalde) looptest door 

gebruikers van fampridine, is door de COVID19-pandemie minder uitgevoerd 

door o.a. afschaling van reguliere zorg; 

   De uitvoer en resultaten van de looptesten in Nederland zijn onvolledig 

centraal geregistreerd; 

 Van de mensen die gestopt zijn met fampridine is, voor zover gerapporteerd, 

geen enkele gebruiker gestopt naar aanleiding van de jaarlijkse looptest.  

Geen effect van het middel en andere redenen waren de aanleiding om te 

stoppen met fampridine na tenminste één jaar gebruik. Naar schatting is 

ongeveer één derde hiervan een bestaande gebruiker, dus de exacte duur 
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van het gebruik kan bij dit aandeel gebruikers niet worden bepaald. 

 Het totaal aantal fampridine gebruikers in Nederland is, na correctie van 

recente prevalentie- en prijsgegevens, in lijn met het verwachte aantal 

gebruikers zoals dit is geraamd in de budget impact analyse bij de 

beoordeling in 2019. 

 De kwalitatieve resultaten laten zien dat de jaarlijkse herhaling van de 

looptest als niet zinvol en mogelijk zelf schadelijk wordt beschouwd, door 

zowel neurologen als patiënten. 

 MS-patiënten die fampridine gebruiken ervaren de looptest als erg 

belastend. Ze rapporten klachten zoals verminderd loopvermogen, 

vermoeidheid en extra valpartijen bij het onderbreken van de behandeling. 

 Artsen geven aan dat ze de jaarlijkse herhaling van de looptest (in 

tegenstelling tot de proefbehandeling bij de start) niet zinvol vinden. Zij 

rapporteren ook over de klachten van patiënten bij het onderbreken van de 

behandeling. 

 Zorgverzekeraars controleren de uitvoer van de jaarlijkse looptest niet 

omdat dit niet geprioriteerd is in hun risicogerichte aanpak. 

 De uitvoer van de jaarlijkse looptest vraagt om twee meetmomenten (met 

een tussenpoos van enkele dagen). Dit is een belasting voor de 

zorgcapaciteit en zeker met het oog op krapte van het zorgpersoneel heeft 

dit geen prioriteit.  

 

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Zorginstituut een advies aan de 

minister van medische zorg uitgebracht, waarin een wijziging van de bijlage II-

voorwaarden voor de vergoeding van fampridine wordt voorgesteld. Dit betreft 

het derde punt van de voorwaarde: 

Bij continuering van de behandeling wordt ten minste één keer per jaar de 

proefbehandeling herhaald, waarbij de behandeling met dit middel 

minimaal 48 uren wordt gestaakt, waarna de eerste T25FWT wordt uitgevoerd 

en na de hernieuwde proefbehandeling van twee weken een verbetering van 

ten minste 20 procent op de laatste T25FWT (ten opzichte van de eerste 

T25FWT) wordt bereikt. 

Het Zorginstituut stelt voor om dit punt van de bijlage II-voorwaarden van 

fampridine te schrappen. Daarmee wordt de herhaling van de jaarlijkse looptest 

geen voorwaarde meer voor vergoeding van fampridine. 

 

De nieuwe bijlage II-voorwaarden voor fampridine zal worden: 

“Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met multiple sclerose met 

Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een ernstig 

beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van ten minste 6 

seconden (T25FWT ≥6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van de 

proefbehandelstrategie: 

 

Bij de start een proefbehandeling van 2 weken met dit geneesmiddel. 

Na een 1e proefbehandeling wordt een verbetering van tenminste 20% op de 

T25FWT bereikt.” 
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Bijlage 1 – Antwoorden vragenlijst neurologen 
 

1. Wat zijn uw ervaringen met de proefbehandeling bij de start met de behandeling van 
Fampyra® bij uw patiënten? 
 

a. Hoe zinvol vindt u deze proefbehandeling voor het starten met de 

behandeling?  

• Op zichzelf zinvol, wel fraudegevoelig 

• wel zinvol om snel en systematisch onderscheid te kunnen maken tussen 

mensen bij wie het werkt, en bij wie niet 

• zinvol aangezien er een groot deel van de patiënten geen verbetering ervaart 

• Proefbehandeling vind ik wel zinvol 

• Proefbehandeling zinvol, echter logistiek en qua evaluatie bijwerkingen liever 

proefbehandeling van 4 weken. 

• Mijn ervaring is dat bij patiënten die in aanmerking komen voor Fampyra® 

het overgrote merendeel bij de start van de behandeling een duidelijk effect 

bemerkt en dat ook de T25FWT een significante verbetering laat zien.  

• Zeer zinvol 

• Redelijk zinvol, goed om los van alleen beleving iets vast te leggen bij start. 

Echter, ik denk niet dat criteria te strikt moeten zijn. Sommige mensen hebben 

op ander vlak dan lopen duidelijk effect. We moeten kritisch met patiënten 

evalueren of het iets toevoegt en daar is dit een hulpmiddel bij maar niet 

alleszeggend. 

• Zeker zinvol. 

• Heel zinvol 

• Zinvol  

• zinvol; de vraag blijft wel of we met de timed 25-foot walk test alle klinische 

relevante effecten meten 

• ik vind het een zinvolle methode om in korte tijd te objectiveren of de 

behandeling effectief is of niet 

• M.i. is een proefbehandeling zeker zinvol; indien voorgeschreven medicatie 

niet in een positief effect sorteert heeft continueren van de medicatie geen zin. 

• Zinvol, na 14 dagen wel duidelijk of er effect is. Enkele keer iets langere 

proefperiode nodig.  

• Zinvol, komt meestal wel overeen met de ervaring van de patiënt 

• Indruk is dat dit op zich redelijk zinvol is, er vallen wel eens patiënten af 

omdat het niet werkt, naar mijn gevoel wel veel lager dan je op grond van 

studies zou verwachten 

• Dit vinden wij zinvol 

• In feite natuurlijk normaal bij start van elk medicijn: evaluatie stop / 

doorgaan doen we natuurlijk altijd 

• We ervaren het doen van de looptesten en proefbehandeling als zinvol: het 

geeft onderbouwing om wel of niet te starten en kan hiermee ook duidelijk 

uitgelegd worden aan patiënten.  

 

b. Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van deze evaluatie?  

• Wordt netjes en structureel gedaan 

• is te doen, maar je moet er wel iemand voor hebben om uit te voeren 

• Mijn ervaring is dat de anamnese van de patiënt de beste maat is om het 

effect te bepalen, patiënten voelen heel duidelijk of zij effect hebben. Dit is een 

betere maat dan de 7m looptest 

• Nuttig i.v.m. afweging werking en bijwerkingen 

• Het kost relatief weinig moeite om de evaluatie uit te voeren (dat doet onze 

secretaresse of MS verpleegkundige ergens tussendoor, geen specifieke afspraak 

nodig) maar het is soms wel onhandig dat er een gat ontstaat in de behandeling 
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na de eerste 14 dagen in afwachting van de levering van het vervolgrecept 

• Goed uit te voeren door MS VPK 

• Prima uitvoerbaar/implementeerbaar. 

• Goed te doen qua planning, kost wel nodige tijd van MS verpleegkundige 

• Vergt wat planning. Maar geeft wel realistisch beeld van het effect 

• Via de MS vpk loopt dit wel goed. Is wel een belasting voor de vpk. Soms 

lastig in te plannen. Meestal kunnen pt prima zelf aangeven of het werkt of niet. 

Bovendien slikken de meeste mensen niet graag medicatie als het geen effect 

heeft. Het zou dus ook telefonisch geëvalueerd kunnen worden. 

• gaat prima, goed te organiseren, mits medicatielevering vanuit de leverancier 

goed verloopt. Organisatie wordt mede beïnvloed door de soms trage levering. 

De planning van de tijdsperiode tussen start van de proefbehandeling en 

evaluatie hebben we moeten aanpassen. 

 

• wij verwijzen naar een fysiotherapeut voor de looptest voor en na, dat loopt 

goed 

• De uitvoering is onder de huidige omstandigheden – zowel voor patiënt als 

ook voorschrijver – tijdrovend en omslachtig. Plannen is als gevolg van de 

huidige situatie essentieel; daar waar screeningsbloed even snel afgenomen kon 

worden moet dat nu op afspraak. Het op elkaar afstemmen van poli-lab-poli is 

niet altijd even eenvoudig. 

• Prima, mbt looptest, mondelinge evaluatie en evt MSWS.  

• Looptest organisatorisch goed te doen 

• Het lijkt erop dat patiënten soms bij eerste test minder hun best doen dan bij 

2e test, alsof zij vooral voor de test willen slagen en niet de kans willen lopen 

dat zij evt niet voor het middel in aanmerking komen terwijl zij er wel in 

dagelijks leven (subjectief) profijt van hebben. Of patiënten die effect bemerkten 

maar een negatieve looptest hebben, willen een herkansing waarbij zij dan extra 

hun best gaan doen. 

• Deze wordt door de MS-verpleegkundige gedaan en is goed te doen 

• Geen probleem: goed in te passen in de normale poliklinische evaluatie van 

onze patiënten 

• De proefbehandeling alvorens te starten met Fampyra® lijkt ons wel zinvol. 

Patiënten gaan zonder uitzondering akkoord met de 2 looptesten voor deze 

proefbehandeling, natuurlijk proberen we de afspraken zoveel mogelijk te 

combineren.  

Fampyra® proefbehandeling is erg zinvol gebleken in onnodig behandelen want 

ik zag in ongeveer 60% van de metingen onvoldoende effect van de medicatie. 

Tijdens de proefbehandeling bleek zeer regelmatig ook dat de eigen inschatting 

van patiënten aangaande  het effect van Fampyra® niet klopte.  Zowel  

tegenvallend resultaat  als ook  > 20% verbetering gemeten met een T25FWT 

werd door patiënten niet goed  “aangevoeld”. 

De proefbehandeling  is hierdoor ook een steun voor patiënten in het 

aanvaarden van onvoldoende effect van behandeling want de verwachtingen zijn 

vaak hoog gespannen 

• Indien patiënt niet aan de criteria voldoet, herhalen we de looptest na een 

jaar om te kijken of patiënt hiervoor alsnog in aanmerking komt 

 

 

2.    Wat zijn uw ervaringen met de jaarlijkse evaluatie van Fampyra® bij uw 

patiënten? 

 

a. Hoe zinvol vindt u deze evaluatie in de behandeling?  

• Minder zinvol, het is bekend dat het effect langdurig aanhoudt  

• voegt naar mijn mening heel weinig toe, in de praktijk merken mensen het 
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wel of het effect wel/niet nog aanwezig is 

• evaluatie is mijns inziens volledig overbodig en zinloos. Als patiënten het 

willen krijgen ze het toch wel. En het is juist aan ons dat we patiënten goed 

moeten inlichten over dat mensen vooral niet door moeten gaan als ze er niet 

duidelijk profijt van hebben 

• Het komt altijd overeen met de ervaring van de patiënt. Dus de ervaring 

alleen lijkt mij dus voldoende 

• Niet zinvol, evaluatie gebeurd op de reguliere controles, looptesten zijn 

gemakkelijk te manipuleren, levert niets extra’s op 

• De jaarlijkse evaluatie vind ik niet zinvol en belastend voor patiënten. Ook 

hier laat het overgrote deel van de patiënten een significante verslechtering zien 

na het staken van de Fampyra® wat ook als hinderlijk wordt ervaren door de 

toegenomen handicap gedurende die enkele dagen. Vervolgens zijn ze blij dat ze 

weer mogen beginnen met de medicatie en dat dit weer gedurende een jaar 

wordt voortgezet, maar zien ook al weer op tegen de volgende keer 

• Enigszins zinvol 

• Niet zinvol, patiënten kunnen zelf het best aangeven wat de respons is gezien 

wisselingen in de tijd en een moment opname niet alles zegt. Patiënten willen 

zelf ook niet onnodig medicatie slikken dus zullen ook kritisch zijn ten aanzien 

van meerwaarde van het slikken van Fampyra®.  

• Niet! 

• Niet zinvol. Patiënten weten heel goed of de medicatie (nog) aanslaat. 

Doordat ze weleens de medicatie vergeten, of doordat ze niet meer mobiel zijn. 

Het middel werkt niet verslavend dus mensen zijn erg bereid om te stoppen als 

dat minder medicatie inname oplevert 

• Niet zinvol: als het niet bevalt zijn mensen al gestopt. 

• niet goed als daarvoor de medicatie gestaakt moet worden. Ethisch vrij 

problematisch als behandelend arts. Bij strikere start-criteria (zie boven) ook 

minder nodig denken we (Organisatie wordt mede beïnvloed door de soms trage 

levering door de leverancier. De planning van de tijdsperiode tussen start van de 

proefbehandeling en evaluatie hebben we moeten aanpassen) 

• niet, ik vind het een belastend onderzoek en het levert de patiënt stress op 

• de patiënten die zich afvragen of het nog wel effectief is zijn vaak zelf al een 

keer gestopt 

• M.i. weinig zinvol; kom in de dagelijkse praktijk niet veel patiënten tegen die 

niet meer aan de gestelde criteria voldoen of waarbij de indicatie is komen te 

vervallen. 

• Niet, indien idee van verminderd effectief dan wordt op proef ook wel 

medicatie gestaakt.  

• Weinig bijdragend, vrijwel iedereen voldoet aan de criteria om door te gaan, 

degenen die afvallen zijn doorgaans in de loop van het jaar al gestopt 

• Ik heb niet de indruk dat er vaak patiënten alleen door herhaling van de 

looptest afvallen, dus niet heel zinvol. Aan de andere kant is het soms ook wel 

weer een moment om te bekijken, heeft iemand nog baat bij medicatie, is er nog 

voldoende loopfunctie etc. Het lastige vind ik als patiënten door progressie geen 

looptest meer kunnen doen, maar wel duidelijk effect hebben voor hun 

stafunctie of armfunctie en dat dit bv significante invloed heeft op hun 

zelfstandigheid bv bij het maken van een transfer. Wat doe je bij deze 

patiënten? 

• Deze vinden wij niet zinvol 

• Bij elk bezoek wordt natuurlijk geëvalueerd, dus jaarlijks blijft vrij arbitrair 

• Ons inziens is deze nieuwe evaluatie na 1 jaar niet zinvol. 

In het afgelopen Corona jaar werd tijdens  afspraken op de MS patiënten 

gevraagd of zij de Fampyra® nog steeds duidelijk bijdragend vonden in hun  

mobiliteit. 
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Indien anamnestisch gelijke mobiliteit werd het Fampyra® recept herhaald maar 

bij benoemen van toename EDSS (evt aangevuld met PDSS werden patiënten 

uitgenodigd voor beoordeling met  een nieuwe looptest.  Deze werkwijze is goed 

bevallen en zou ik ook in de toekomst graag willen behouden. Het innemen van 

Fampyra® is best lastig want er is weinig ruimte in de tijden en meerdere 

mensen gaven ook aan dat de motivatie voor therapie trouw wordt ingegeven 

door beter lopen en zouden er zo mee stoppen als het niet hielp 

• Ervaring is op zich goed 

 

b. Wat zijn uw ervaringen met de uitvoering van deze evaluatie?  

• Wordt netjes gedaan, zelden uitvallers 

• relatief veel werk voor relatief weinig nieuwe informatie 

• Logistiek gedoe, en extra bezoeken tijdens corona tijd waren niet gewenst. Er 

situatie afhankelijk bv tijdstip van de dag, goede slechte dag etc.  

• Kosten veel tijd, levert niets op, gemakkelijk te manipuleren 

• De huidige oplossing die alleen tijdens corona tijd is afgesproken wordt dan 

ook als een uitkomst ervaren.  De uitvoering van de evaluatie is meer belastend 

voor het team dan de start evaluatie omdat de aantallen vanzelfsprekend groter 

zijn. 

• goed uit te voeren via de MS-vpk 

• Kost veel tijd om te implementeren met weinig toegevoegde waarde, 

gemakkelijk te manipuleren  

• Lastiger om patiënten te overtuigen 

• Lastig. Patiënten die echt baat hebben bij fampridine ervaren forse klachten 

bij staken van medicatie. Tot valpartijen aan toe. Dus is echt naar om te moeten 

doen voor sommige patiënten 

• Planning na 1j is minder een probleem. Voor pt bij wie het goed werkt is het 

enorm vervelend om tijdelijk te moeten stoppen. Pt bij wie Fampyra® niet goed 

werkt zijn dan al gestopt. 

• ethisch dus moeilijk; veel extra belasting voor de zorg 

• via fysiotherapeut loopt dat goed 

• Patiënten zijn over het algemeen niet blij met de procedure en hebben weinig 

begrip voor de procedure. Men snapt dat het ‘voorgeschreven’ wordt, komt 

keurig op de gemaakte afspraak maar geeft duidelijk aan dat men er het nut 

eigenlijk niet van in ziet. Bij patiënten met cognitieve problemen komt het nog 

wel eens voor dat met niet tijdig gestopt is met de medicatie. Zwart-wit gezien 

houdt dit in dat er een nieuwe afspraak gemaakt dient te worden (waar niemand 

blij van wordt). 

• Soms fors achteruitgang, waardoor verhoogd valrisico en patiënt in 

gevaarlijke situatie.  

• Patiënten ervaren achteruitgang bij 48 uur staken en komen soms 

moeilijk/niet weer op oude niveau, en kost veel tijd en organisatie voor 

verpleegkundigen 

• Patiënten vinden dit over het algemeen vervelend, zij ervaren duidelijk 

achteruitgang bij stoppen en dan is een periode zonder medicatie belastend, en 

ook 2 bezoeken naar ziekenhuis hiervoor. 

• Mn het tijdelijk stoppen van de Fampyra® wordt door de patiënten als 

belastend ervaren 

• Patiënten zijn steeds zeer terughoudend met de vereiste stop: zeker bij goed 

effect wordt dit als zeer vervelend ervaren. 

• tijdelijk stoppen voor onze patiënten zeer belastend, Sommigen hebben ook 

het idee, na het tijdelijk staken van de Fampyra® voor de verplichte evaluatie 

na 1 jaar, niet meer volledig op het oude niveau te komen. 

• Bij sommige patiënten zie je dat bij staken voor de evaluatie van de looptest 

zonder Fampyra®, dat er een behoorlijke achteruitgang in functioneren is. Door 
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verminderde loopfunctie is er een grotere kans op vallen. Patiënten worden 

hiervoor gewaarschuwd.  

 

 

 3.    Zou u iets willen veranderen aan de evaluatie bij patiënten die Fampyra® 

gebruiken? 

  

a. Zo ja, wat zou u veranderen?  

• Ik zou de tussentijdse test weg willen laten en aan dr patiënt over willen laten 

als de initiële test een duidelijk verschil heeft laten zien 

• proefbehandeling aan begin kan zo blijven, jaarlijkse evaluatie kan afgeschaft 

• Ik zou op patiënten ervaring willen afgaan. 

• Jaarlijkse looptest weglaten 

• Indicatie verbreden, Fampyra® kan juist een goed effect geven bij transfers 

en handfunctie 

• Geen EDSS beperking op indicatie  

• Het lijkt me zinvoller om per patiënt door de neuroloog te bespreken of het 

zinvol is om op proef te stoppen als de indruk bestaat dat de medicatie niet 

meer zou werken. Hier zou dan op indicatie ook een T25FWT aan toe gevoegd 

kunnen worden om het te objectiveren bij twijfel. Bij duidelijk ervaren baat zou 

deze belasting niet elk jaar aan patiënten opgedrongen moeten worden. 

• evaluatie van 1 jaar uitbreiden naar elke 2 jaar 

• Jaarlijkse looptest weglaten 

• Ook beschikbaar stelen voor verbetering armfunctie 

• Geen harde EDSS beperking op indicatie, wel blijvend kritisch zijn op indicatie  

• Na jaar, alleen enquête bij patiënt over ervaren effect, geen hernieuwde 

looptest 

• Ja jaarlijks mondeling bespreken of mensen nog effect merken. En of ze 

bereid zijn op proef te stoppen, wat evt ook thuis kan zonder metingen op de 

poli 

• MI: evaluatie na 2-4w is wel zinvol, maar telefonisch is zeker een optie. De 1-

jaars evaluatie is mi niet nodig. 

• aan de behandelend MS neuroloog over laten. Behandeling met Fampyra® 

daarom beperken voor MS neurologen. Leveringen medicatie via ziekenhuis 

apotheek laten verlopen.  

• proeftraject vind ik zinvol, jaarlijkse evaluatie afschaffen 

• Evaluatie zou gedaan kunnen worden door (erkende en bekende) 

fysiotherapeuten.  

• Stoppen met testen na 1 jaar. Testen indien twijfel effectiviteit o.b.v. eigen 

inzicht.  

• Jaarlijkse test stoppen, handmotoriek meenemen in de evaluatie voor mensen 

die hier last van hebben 

• Geen verplichte jaarlijkse looptest, meer op indicatie en evt verruiming van 

indicatie bij duidelijk verbetering stafunctie/ transfer en significante verbetering 

van handfunctie (bv zelf wel of niet kunnen eten of bedienen van rolstoel) 

• Geen gedwongen tijdelijke stop ter evaluatie 

• Mogelijkheid direct te herstarten bij afname functionaliteit 

• Ons voorstel zou zijn de evaluatie na 1 jaar te laten vervallen. 

• Evaluatie na 2 jaar ipv na 1 jaar. Na 1 jaar gaat vrijwel iedereen door met het 

middel, waardoor dit meetmoment niet optimaal lijkt. Mogelijk dat na 2 jaar de 

uitkomst om eventueel te staken hoger ligt.  

 

 

4. Wat is uw ervaring bij mensen die tijdelijk moesten stoppen voor evaluatie na 

1 jaar? 
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a. Bij mensen met een lage EDSS score? (EDSS t/m 6.0) 

• Bij werkelijk stoppen terugval die niet altijd weer (snel) wordt ingehaald  

• Echter: Je wordt bedonderd waar je bij staat…. Looptest is erg gemakkelijk te 

manipuleren 

• verslechtering van T25FW 

• Soms nare tijdelijke achteruitgang 

• Soms patiënten die echt terugval van loopvermogen ervaren, waarvan 

sommige na herstart niet meer het oude niveau behalen 

• Ook mensen met hulpmiddel worden valgevaarlijk bij staken van Fampyra® 

• Ervaren wel hinder maar komen weer op niveau 

• Meestal achteruitgang 

• Wordt als zeer hinderlijk ervaren door beperkingen en afname actieradius 

• Mensen met een lage EDSS score? (EDSS t/m 6.0) zijn vaak gewoon aan het 

werk en/of  nemen actief deel in het gezin en hebben na staken Fampyra®  

enkele dagen vaker een ongewenst uitval in een van deze taken (eigen schatting 

30%).  

Ook zie ik deze EDSS groep ineens in een rolstoel verschijnen voor de 1e 

looptest daar waar deze  voorheen alleen gebruikt werd bij lange afstanden 

 

b. Bij mensen met een hoge EDSS score? (EDSS >6.0)  

• Terugval die niet(snel) ingehaald wordt 

• Enkelen hebben de ervaring nooit weer op oude niveau te komen.  

• verslechtering van T25FW 

• Soms nare tijdelijke achteruitgang 

• Onbegrip 

• hogere EDSS meer effect 

• Veel patiënten ervaren voor hun gevoel een duidelijke – tijdelijke – 

achteruitgang in mobiliteit welke over het algemeen snel weer verdwijnt 

• Absoluut contra-indicatie om tijdelijk te stoppen ivm valgevaarlijkheid bij de 

beperkte transfers (ook daadwerkelijk gebeurd) tenzij – zie eerder- twijfel over 

werking 

• Deze groep komt het moeilijkst weer op niveau na staken, is ook niet 

wenselijk om dit te doen. 

• Vaak achteruitgang 

• Wordt als zeer hinderlijk ervaren door beperkingen en afname actieradius 

• Mensen met een hoge EDSS score(EDSS >6.0) hebben zonder uitzondering 

een ernstiger terugval in mobiliteit waarbij ik merk dat zij ook na hervatten van 

Fampyra® vaak tot 2 weken erg slecht  lopen. Helaas hebben wij nu 3x melding 

gekregen van een forse valpartij in de week na de 2e  T25FWT tot nu gelukkig 

zonder ziekenhuisopnames.  Ook hoor ik vaker in deze groep dat incontinentie 

toeneemt en dat is zeker ongewenst tijdens meerdere  dagen van lastig opstaan 

en lopen naar toilet 

• Zie ook  punt 2: Bij sommige patiënten is er dusdanige achteruitgang in 

functioneren en veiligheid van mobiliseren door het (tijdelijk) staken van 

Fampyra® voor de looptest, dat het valrisico toeneemt 

 

c. Beide groepen? 

• beide groepen gingen achteruit na staken 

• in het algemeen meldt men toch echt een verslechtering, niet specifiek gelet 

op EDSS daarbij 

• In beide groepen ervaarden mensen een tijdelijke verslechtering 

• niet goed specificeren in patiënten met EDSS boven of onder 6.0 

• verslechtering van T25FW 

• dit is niet op te splitsen naar EDSS. In beide groepen stoppen er sommige 
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patiënten. 

• voor beide groepen vind ik de 1-jaars evaluatie weinig zinvol en stoppen met 

medicatie welke goed werkt is erg belastend voor pt 

• patiënten ervaren achteruitgang, ik kan niet stratificeren obv EDSS 

• Wij hebben niet het idee dat er verschil is in tijdelijk stoppen voor onze 

patiënten met een hoge of lage EDSS 
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Bijlage 2 – Antwoorden vragenlijst MS-patiënten  
 

Patiënt 1. 29 augustus en 7 september 2020 

 

Ervaring looptest Fampyra: 

Ik heb 21 aug 2020 mijn eerste looptest gedaan onder begeleiding van MS-

verpleegkundige TJ, werkzaam in het …… ziekenhuis in …... 

Ik heb 48 uur daarvoor geen Fampyra geslikt, dus woensdag 19 en donderdag 

20 aug. 

 

Op woensdag voelde mijn hele lijf zwaar. Het soort zwaar zoals ik ook voel als ik 

heerlijk ontspannen ben. Maar hoe vreemd voelt het, als ik juist actie verlang 

van mijn lichaam en ik constant het gevoel krijg dat alles te zwaar is. Dat ik 

extra kracht moet zetten om te doen wat ik wil doen. 

Ook mijn hoofd voelde raar. Ik voelde bij het kijken alsof mijn ogen heen en 

weer schoten en ik visuele prikkels slechter kon coördineren. Ik heb die dag auto 

gereden en voelde voor het eerst dat dit me onzekerder maakte in het verkeer. 

Dit was zeer vermoeiend en maakte me prikkelbaar en kortaf. 

 

De donderdag duurde het gevoel van zwaar zijn voort. Alles kostte me meer 

moeite dan anders. Bewegingen verliepen trager. Niet alleen het lopen, maar 

ook mijn totale grove en fijne motoriek. Mijn ogen voelde niet meer zo schichtig, 

maar mijn denken werd suffer. Ik heb die dag meerdere keren hardop gezegd 

hoe ik hoopte dat dit gauw voorbij zou zijn. Gelukkig had ik hier rekening mee 

gehouden en heb ik twee dagen alleen maar voor mezelf hoeven zorgen en niet 

hoeven huishouden of koken.  

 

Toen ik vrijdag bij de Ms-verpleegkundige mocht vertellen hoe het met me ging 

heb ik zitten huilen. Ik was emotioneel instabieler dan anders. Ze stelde me 

gerust dat het heus goed zou komen met de test. We hebben samen de looptest 

gedaan in de gang van het ziekenhuis. Ik vond dat ik het nog best aardig deed. 

Ik liep, zoals altijd, met brace en HFAD om mijn linkerbeen, en in mijn 

rechterhand mijn wandelstok. 

 

Ik schrijf dit nu een week later. Ik heb na de looptest gewacht tot mijn 

gebruikelijke tijdstip met innemen. Ik slik altijd rond 18:00 u, na 2u niet gegeten 

te hebben. In een week tijd heb ik langzaam de controle weer teruggekregen 

over het vlotter en gerichter bewegen. Mijn hoofd is weer helderder en mijn 

energie stroomt weer. Ik heb wel meer krampen dan voorheen bij het opstaan 

na een tijd (stil)zitten of liggen.  

 

Ik heb volgende week vrijdag, 4 september, mijn tweede looptest. Ik zal dan het 

volledige verslag sturen. 

 

VERVOLG 

Ik had je al een deel van mijn ervaring met de looptest gestuurd.  

Hier volgt deel 2, het slot. 

 

Ik ben vrijdag 4 sept geslaagd. Ik ging als een malle. De MS-verpleegkundige, 

schrok ervan. Ik begon met grote stappen. Vroeger, als ik arm in arm naast  

mijn vader liep, probeerde ik zijn looptempo en de grootte van zijn passen te 

volgen. Dat moest toch lukken? Ik had ook lange benen?  

Ik heb ze nog steeds. En ik wil ze gebruiken. En Fampyra geeft me dat beetje 

wat ik nodig heb om mijn wilskracht en de prestatie samen te laten doen wat ze 

doen. Gaan. Sterk zijn. Vertrouwen. 
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Ik liep die suffe zeven meters heen èn terug beide keren twee seconden sneller 

dan de testdag van twee weken terug, na twee dagen zonder. 

 

Ik ben blij. 

Veel succes met de missie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 2. 29 augustus 2020 

 

Bedankt voor deze actie.  

 

Ik was heel blij dat de test bij mijn vertrouwde fysio mocht. Dat scheelt voor mij 

veel reistijd (lees gedoe met regiotaxi's). Ik merk sowieso al aan mijn lijf als ik 

'n pil vergeet. Vermoeider, slechter lopen, slechtere balans. Na 48 uur stoppen 

was ik zo ontzettend moe, kleinste rondje lopen ging heel moeizaam, ik voelde 

me 90+. Het heeft zeker vier weken geduurd voordat ik weer op mijn oude 

niveau zat. Er zijn duidelijk 3 fases in mijn leven: voordat ik ziek werd, voor 

Fampyra en na Fampyra. Ik wil nooit meer terug na de fase voor Fampyra. 

 

Ander dingetje: een kennis met MS komt niet in aanmerking voor Fampyra 

omdat ze geen 7 meter kan lopen. Ze zou dolgraag Fampyra willen proberen 

omdat ze hoopt dat dit haar helpen om wellicht wel meer dan 7 meter te kunnen 

lopen, maar ook voor meer energie en betere handfunctie. 

 

Groetjes 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 3. 29 augustus 2020 

 

Dit is een mail n.a.v. bericht op Facebook groep: 

 

Vorig jaar twee dagen gestopt voor de looptest en dat was behoorlijk zwaar. Mijn 

loopvermogen ging zo achteruit dat mijn man me moest helpen naar de deur 

van badkamer/toilet en me niet alleen durfde te laten. Na die 2 dagen deed ik 

meer dan 1 hele minuut over de 7.5 meter in het ziekenhuis. Tweede looptest na 

2 weken ging veel beter - geen verrassing. Ik moet in september nieuw recept 

en pillen hebben. MS verpleegkundige wil per sé dat ik dan naar het ziekenhuis 

kom, terwijl ik lees dat anderen ook bij hun fysio  (voor mij vlakbij) de test 

doen. 

Vind haar houding onbegrijpelijk zeker als je bedenkt dat de consulten met de 

neuroloog telefonisch gaan vanwege corona. 

En ik zie er gigantisch tegenop om fampyra 2 dagen niet te nemen, denkend aan 

hoe slecht het vorig jaar ging. 

Looptest is pure treiterij van patiënten en verdwijnt hopelijk heel snel. 

 

Vriendelijke groet  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 4. 29 augustus 2020 

Bijgaand mijn ervaringen met betrekking tot Fampyra. 

Wat Fampyra voor mij doet: 

Ik loop weer goed op mijn manier. Ook heb ik minder rustmomenten met name 

echt slapen nodig. Ook merk ik helderder in mijn hoofd te zijn en goede kracht 

in mijn armen. 
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Te late pil: 

Een no go!! 

Dan lig ik binnen no time op de grond. 

12 uur werking: 

Helaas red ik dat niet. Neem de eerste om 5:30 uur en dan moet ik de volgende 

echt om 14:30 max nemen. Het gevolg ervan is dat ik in de nacht vaak naar het 

toilet moet en ik geregeld op de grond val. Alleen liever dit dan constant overdag 

vallen. Het liefst zou ik 3 tabletten willen slikken maar helaas. 

 Het verplicht stoppen: 

Liever niet gevolg veel blauwe plekken kapotte knieën. Afhankelijk zijn van 

anderen en zeer weinig kracht. Ook weer iedere dag minstens een uur slapen in 

de middag. 

Hoelang het duurt voor je terug bent op niveau: 

Ik heb het idee dat je niet terug op niveau komt. Voor mijn gevoel is het minder 

na het stoppen. Voor mijn gevoel kom ik dus niet meer terug op niveau als voor 

het stoppen. 

Neuroloog hoe deze erin staat: 

Liever niet de 48 uur stoppen. Patiënten zijn geen proefkonijnen. 

Oh ja en de leverancier is ook wel een ding nu ben ik helder in mijn hoofd maar 

moet altijd zelf achter de leveringen aan gaat niet goed. Elke keer melding oh 

staat verkeerd in het systeem pas het aan, maar nog kan ik er zelf achter heen 

bellen om niet zonder te zitten. 

Mochten er vragen zijn kunnen jullie me altijd benaderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Patiënt 5. 29 augustus 2020 

Op Facebook zag ik de oproep om de ervaringen met o.a. de looptest en 

Fampyra in het algemeen. Daar wil ik natuurlijk graag aan meewerken en hierbij 

mij antwoorden op de gestelde vragen in het FB-item: 

* Fampyra doet enorm veel voor mij. Ik gebruik het sinds het begin van de test 

in (geloof ik) 2017 en ik zou echt niet meer zonder kunnen. Mijn loopvermogen 

is heel erg verbeterd maar dat niet alleen. Mijn spraak is vele malen beter, 

vermoeidheid is echt stukken beter en mijn tremoren zijn zo’n beetje tot nul 

gedaald. Hierdoor heb ik weer een studie op kunnen pakken, mijn algemeen 

welbevinden is zowat weer op mijn oude niveau.  

 

* 1 vergeten of te late pil heeft nog niet direct een voelbaar effect maar met 2 

zeker wel. Al mijn oude problemen steken weer de kop op, ik ben ook weer 

nauwelijks te verstaan voor mijn omgeving. 

* Ik kom wel uit het de 12-uur. 
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* Het verplichte stoppen was vreselijk. Energieniveau was dusdanig slecht dat 

mijn vrijwilligerswerk niet lukte.  Lopen en praten ging weer zeer moeizaam en 

mijn tremoren waren ook weer terug. Het ergste was wel dat de spierspanning 

zo slecht was dat ik mijn evenwicht niet kon houden en van de bovenverdieping 

zo de trap af rolde. Pijnlijke zaak, ik was bont en blauw maar net zo gemakkelijk 

had ik van alles kunnen breken... om nog maar te zwijgen over mijn 

zelfvertrouwen! Mijn lichaam functioneerde niet meer zoals ik inmiddels weer 

gewend was, ik vertrouwde mijn eigen functioneren voor geen meter meer. Ik 

voelde me weer zo in de steek gelaten. 

* Terugkomen op niveau duurde vele malen langer dan het afbreken ervan... Ik 

ben een week gestopt maar het fysieke herstel heeft minimaal anderhalve 

maand geduurd. 

* Mijn neuroloog en MS-verpleegkundigen hebben zich keurig aan de testen 

gehouden maar toen ik later bij mijn neuroloog was kwam naar voren dat hij het 

ook niks vond. Een persoon met een pacemaker vraag je toch ook niet om hem 

even stil te zetten om te bewijzen dat het werkt... 

Gr.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 6. 29 augustus 2020 

Hierbij mijn ervaringen met Fampyra.  

Het geeft veel verbetering met: lopen, evenwicht, vermoeidheid, blaas, fijne 

motoriek handen, cognitie (organiseren, denken, woord zoeken, wattenhoofd), 

opstaan van stoel/bed/toilet, omdraaien in bed, minder spasmen en krampen 

(stijfheid spieren, knieën niet tegen elkaar geklemd). Door dit alles ook vrolijker, 

positiever. 

9,5 uur na inname is het uitgewerkt, ineens, alsof je een knop omdraait. Na 12 

uur neem ik de 2e tablet maar dan duurt het een uur eer die weer werkt. Dus 

feitelijk 2×8,5 uur werkzaam. 

Als ik een tablet vergeet merk ik, en mijn omgeving, dat vrijwel direct. Mijn 

benen beginnen dan te schoppen, moeilijk lopen, benen worden loodzwaar en ik 

wordt doodmoe. Als dat langer duurt worden alle andere klachten ook veel 

erger. 

Door het verplicht stoppen ben ik een aantal keren bijna gevallen door slappe 

benen. Ik woon alleen met mijn dochter van 16 die gelukkig schoolvakantie had, 

dus zij was thuis om de benodigde huishoudelijke taken te doen als koken, 

afwas, wassen en mij te helpen met bv drinken brengen en in bed komen. 

Het duurde 2 dagen voor de Fampyra weer ging werken, na 5 dagen weer 

optimaal.  

De looptest gaf bij mij grote verbetering (ook bij aanvang in 2016). Bij de1e 

looptest liep ik in 46 seconden, de 2e in 15 seconden.  

 

In het ziekenhuis moet je 72 uur van tevoren stoppen. Er werd gezegd dat ze 

daardoor ook mensen met een kleine marge zo optimaal mogelijke kans willen 

geven. Ze doen het verder precies volgens de eisen.  

Ik heb het zo kort en bondig mogelijk gehouden maar toch een heel verhaal. 

Heel veel succes met het verwerken van alle binnenkomende info en met de 
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evaluatie bij het Ronde Tafeloverleg. Het zou mooi zijn als uiteindelijk  de 

neuroloog mag bepalen of Fampyra wel of niet mag worden gebruikt en vergoed. 

 

Met vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 7. 29 augustus 2020 

 

*Wat fampyra voor je doet.  

(loopvermogen/evenwicht/motoriek vingers/spierspanning lijf) Mijn 
loopvermogen is enorm verbeterd, ik loop met iemand in de buurt weer los of 
met stok i.p.v. rollator. 
Er wordt gezegd dat het alleen voor loop verbetering is maar de krachtsverlies in 
mijn hand is verbeterd zonder brace kan ik ook een bord vast houden en i.p.v. 
0,5 kilo kan ik een 3 kilo gewicht gebruiken. 

 
*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft.  
Niets van gemerkt maar is 2 keer gebeurd sinds ik in december ben begonnen. 
Ze mijn alarm nu. 
 
*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 
Niet op gelet maar denk dat het werkt. 

 
*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 
qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) Looptest pas weer in 
december. 
 
*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 
Nvt. 

 
*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 
looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 
 
Ik denk dat ze geen oogje toe gaan knijpen. 
 

Met vriendelijke groeten, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 8. 29 augustus 2020 

Hierbij mijn ervaringen met Fampyra. 

Het doen bij mij meer als alleen het loopvermogen sterk verbeteren. 

Het helpt ook op de cognitieve klachten te verminderen en ook mijn stoelgang 

verbeterd heel duidelijk  

En laten we niet vergeten dat het er ook voor zorgt dat je lichamelijke conditie 

verbeterd  

Ik vrees nu al de komende 2  weken Dit omdat ik woensdag de looptest moet 

doen en die van vorig jaar  

was echt drama de 12 meter deed ik zonder in ruim  38 seconden    

Het duurt bij mij 12 dagen voordat het weer werkt dus 2  weken rolstoel 

afhankelijk  

De 2e looptest die was echt super ik liep net als een gezond mens 6 seconden 

over de 12 meter  
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Dus  ik wil bijna op mijn knieën smeken om de looptest af te schaffen. 

Groetjes 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 9. 29 augustus 2020 

 

Ik ben een Fampyra gebruiker en mij doet het veel goeds. 

Ik heb 2 keer een looptest gedaan. 

Ben vorige week binden neuroloog geweest hij vroeg me hoe het lopen nog ging 

ik heb PPMS en voor ik ermee begon kon ik bijna niet meer lopen. 

Ik Kan ook goed tegen de extreme hitte doet mij ook goed maar vorige week 

heb ik zeker 40 meter een veld met paarden in gelopen en ook weer terug gaat 

niet snel maar het was me wel gelukt. 

De neuroloog zei ook dat is mooi en vroeg of ik nog had. En daarna zag hij dat ik 

al een jaar recept heb dus hoefde niets te doen. 

Als ik er 1 vergeet neem ik hem ook niet later want als ik hem later neem slaap 

ik s'nachts niet. 

De ochtend ligt op het nachtkastje daar staat de wekker voor. 

De gene die ik vergeten ben zitten in mijn jas zak dus nu vergeet ik ze niet meer 

in te nemen. 

En heb er heel veel energie van gekregen ga ongeveer 22/23 uur naar bed en 

sta op om 6/6.30 uur voor de fampyra sliep ik bijna 24 uur was alleen wakker 

om te eten en viel weer in slaap sliep zeker 20 uur op een dag. 

Als u nog vragen heeft hoor ik het graag van u. 

Vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 10. 30 augustus 2020 

Allereerst dank voor je vertegenwoordiging in het overleg! 

Ik vind de looptest voor Fampyra ethisch totaal onverantwoord.  

Hier mijn relaas: 

 

Ik gebruik al sinds 2012 Fampyra, en het is sindsdien mijn livesaver! 

Ik heb al 33 (!) jaar MS en sinds ongeveer 2007 secundair-progressief. 

Ik werk nog vier dagen in de week (ben tolk/vertaler en ondertitelaar). 

 

-Omdat ik vooral veel last van mijn benen heb (zit inmiddels grotendeels in 

rolstoel), merkte ik al snel dat Fampyra voor mij het middel was om niet 

compleet rolstoelafhankelijk te zijn. Ook qua duizeligheid, vermoeidheid en blaas 

heeft het naar mijn idee effect. 

-Ik merk het dan ook onmiddellijk als ik een pil vergeten ben.  

-Die 12 uur ertussen werken voor mij. 

-Twee weken geleden moest ik mijn looptest doen. Het was toen erg warm, dus 

net als alle ms-patiënten was is in vrij slechte staat. Dat is dus al één ding 

waardoor die looptest nooit ‘objectief’ kan zijn. Verder hebben die stopdagen wel 

degelijk het effect dat alles minder wordt (bij één pil merk ik het al). 
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Deze week moet ik mijn tweede looptest doen. Ik heb nog niet het idee weer op 

m’n oude niveau te zijn. Ik heb pas een MRI gehad waarop een aankleuring te 

zien was, dus er is een opflakkering van MS. Hoe wil je met die looptest nou 

bewijzen dat Fampyra werkt? Ik voel me nu sowieso niet best, dus heb geen 

idee hoe het deze week gaat. 

-Gelukkig staat mijn neuroloog en de ms-verpleegkundige achter me. Zij weten 

dat het mij helpt, vinden die test ook alleen maar een manier om Fampyra 

vergoed te krijgen door de zorgverzekering, dus zullen mij er wel doorheen 

slepen. Maar het blijft een absurde situatie. Het wordt een soort toneelstukje. 

 

Ik hoop je hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien! 

Voor vragen kun je me ook altijd bellen: 06-……… 

 

Hartelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 11. 30 augustus 2020 

Goedendag, 

Ik zag de oproep over Fampyragebruikers. Nu ben ik pas net begonnen, dus val 

ik eigenlijk nog niet in  de doelgroep, maar toch wil ik mijn ervaringen delen. 

Wellicht dat u er ook wat aan heeft in uw traject. 

De medicatie gebruik ik nu ruim een week en merk wel degelijk verschil.  

Qua lopen voelt het beter, maar de looptest moet ik nog doen. 

Wat wel degelijk merkbaar is: traplopen gaat stukken beter. Deze heel week heb 

ik mijn traplift nog geen enkele keer hoeven gebruiken.  

Normaliter is dat standaard aan het eind van de middag/avond, omdat mijn 

benen gewoon niet meer willen. 

Ook merkte ik verschil toen ik achterop de motor ging bij mijn partner.  

We hebben de hele dag gereden. Standaard kan ik dan de avond en de 

dag(en) erna nauwelijks lopen, vanwege de pijn. Deze keer: niets! Geen enkele 

klacht, buiten pijn in mijn achterwerk, maar dat is niet MS gerelateerd, maar 

gewoon lange tijd niet meer gereden. 

Aankomende woensdag looptest 2. Ik hoop ermee door te mogen gaan. 

Ter info: ik heb RR-MS. Diagnose 2005.  Gebruik rolstoel voor afstanden 

 >100 meter.  Schubs vooral  in rechterbeen gehad, de laatste keer in 2013. 

Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u mij dat uiteraard vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 12. 30 augustus 2020 

Naar aanleiding van de looptest begin deze maand heb ik onderstaand bericht 

naar mijn ms-verpleegkundige gestuurd. 

Ik hoop dat u deze ervaringen kunt meenemen, 

Met vriendelijke groeten 
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Hoi ….., 

 

Begin deze maand de looptest voor fampyra gehad. Eerste run 11,7 sec, de 

tweede ongeveer 4 sec. Een duidelijk verschil, maar dat wist ik wel. Ik mail je 

omdat ik, ondanks dat jullie ook te maken hebben met richtlijnen vanuit de 

overheid, ernstig bezwaar maak tegen het verplicht stopzetten van medicatie. 

De twee dagen die ik geen fampyra gebruikte resulteerde bij mij in instabiliteit, 

ernstig beperkt loopvermogen, zware armen, lusteloosheid en vermoeidheid.  In 

totaliteit leidde dit alles tot een behoorlijk chagrijnige man die meer op de ‘bank 

zat te mokken’ dan een die zich nog op allerlei fronten nuttig kon maken. 

Op dit moment zit ik nog steeds niet op mijn oude niveau qua energie en totaal 

loopvermogen. Dat is dus bijna een maand na het weer beginnen van de 

fampyra. Daar moeten we natuurlijk wel de heerlijke warme weer bij betrekken, 

maar toch herken ik hier ook mijn vorige stopmoment in. Tijdens de 

vergoedingsdiscussie over fampyra ben ik uit eigen wil twee weken gestopt met 

het slikken. Dit gaf bij mij dezelfde resultaten als hierboven beschreven en ook 

toen was ik ruim een maand verder voordat ik weer op het oude niveau 

uitkwam. 

Voor mij dus wederom het bewijs dat fampyra voor mij werkt, dat stoppen (kort 

of iets langer) bij mij resulteert in een ongewenste terugval en dat dit toch niet 

de basis mag zijn voor de vergoeding van medicijnen. 

Weet niet wat jullie met deze informatie kunnen of willen doen, maar ik hoop 

oprecht dat dit periodiek bewijzen dat het medicijn werkt wordt losgelaten en 

weer teruggaat naar de beoordeling tussen neuroloog en patiënt. 

Vriendelijke groeten, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 13. 30 augustus 2020 

Vorige week, het was heet altijd slecht voor mij, deed ik een boodschap op de 

fiets. Bij thuiskomst en het afstappen zakte ik door mijn benen en kon daarna 

niet meer overeind komen. Toen ik ‘s avonds mijn 2e Fampyra pil ging innemen, 

zag ik dat ik de tablet van de ochtend was vergeten... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 14. 30 augustus 2020 

Hier mijn ervaringen met het gebruik van Fampyra en het doen van de looptest.  

Fampyra maakt mijn leven kwalitatief zoveel beter. Mijn fysiotherapeut kan dit 

met testgegevens bevestigen.  

Het verbetert mijn loopvermogen met (zeker meer dan) 40%, dit heeft ook te 

maken met het feit dat mijn evenwicht minder verstoord is. Zelfs vreemde 

mensen die mij af en toe in de sportschool zien geven een reactie dat ze zien dat 

ik zo anders loop en beweeg. 

Ik heb al 16 jaar RR MS, en train twee keer per week met een fysiotherapeut in 

de fitnesszaal. Het doel was onderhouden en stabiel houden van mijn conditie en 

mogelijkheden. Zelfs dit minimale doel was een hele grote uitdaging. 

Sinds ik Fampyra slik ben ik voor het eerst weer aan het trainen op basis van 
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groei van conditie en mogelijkheden. Tevens kan ik weer veel meer in en om het 

huis en kan ik meer werk aan bij mijn vrijwilligerswerk. Mijn rolstoel heb ik niet 

meer nodig, deze staat stof te happen in de schuur. Mijn driewiel fiets kan ik nu 

met minder elektrische ondersteuning gebruiken en vaker en verder. 

Naast alle fysieke verbeteringen, die al mega zijn, heb ik ook veel profijt van de 

fampyra op mentaal vlak. Ik ben helderder en rustiger en kan mijn emoties 

beter reguleren. Vooral de negatieve, deprimerende, achterdochtige veelal 

verwarrende gedachten. Ik ging daardoor overcompenseren en heel hard werken 

om dit maar niet te laten zien wat natuurlijk vreselijk veel energie kostte. Door 

de fampyra zijn deze gedachten niet weg maar ik ben rustiger en kan mezelf er 

daardoor uit halen. Deze negatieve emoties kan ik rationaliseren en een plek 

geven en loslaten. Dit beïnvloedt mijn leven op een hele positieve manier. 

Tevens is mijn informatieverwerking verbetert waardoor ik weer beter kan lezen 

en docu’s of films kan kijken. Dit merk ik ook in gesprekken en in contacten met 

anderen, ik kan beter de draad vasthouden en de gesprekslijn volgen. 

Ik ben wel eens een inname vergeten, maar dat merk ik echt direct; binnen een 

uur.  Gelijk gaat mijn loopvermogen achteruit, aansturing mondspieren, minder 

concentratie, evenwichtsstoornis komt weer boven en mentaal verlies ik direct 

mijn focus en informatieverwerkingssnelheid. Zodra ik de pil dan neem 

verdwijnen deze klachten geleidelijk. 

Zoals ik  hierboven beschrijf heeft het tijdelijk stoppen met de fampyra direct 

effect, en zeker niet een positieve. De directe achteruitgang maakte mij erg 

angstig en ik werd er erg depressief van. Tevens is het moeilijk om te moeten 

ervaren dat ik direct weer mijn leven anders in moest richten en direct weer hulp 

en ondersteuning van anderen nodig had. Het feit dat de instanties mij als 

volwassen persoon niet `geloven` en de bevindingen van mijn neuroloog en 

fysiotherapeut niet accepteren vind ik onacceptabel. Het maakt dat zij mij niet 

als volwaardig, volwassen en verantwoordelijk mens accepteren en behandelen. 

Dat vind ik heel kwalijk. Deze Test gaat uit van het negatieve gedrag van 

mensen, hoewel het doen van de test negatieve gedachten oproept. Alsof ik als 

Ms patiënt en fampyra gebruiker minderwaardig en ongeloofwaardiger ben.  

Ik begrijp dat de kosten voor zorg en medicatie in de hand gehouden moeten 

worden, maar ik zie niet dat het testen van het effect van een middel hier nu 

goed aan bijdraagt. 

Ik weet dat mijn neuroloog en ms verpleegkundige niet achter deze test staan 

maar dat zij hem wel uitvoeren. Bij mij hoefde ze zeker geen oogje dicht te 

doen, effect is namelijk zo groot. 

Dit was mijn verhaal over de ervaringen van het gebruik van Fampyra en het 

doen van de looptest. Ik hoop dat het bondig genoeg was en u de informatie 

goed kan gebruiken. Heeft u nog vragen kunt u mij altijd mailen of bellen. 

Hartelijke groeten, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 15. 30 augustus 2020 

Hierbij mijn ervaring met de stop en looptest.  

Eind februari heb ik de verplichte stop en looptest gedaan.  

Ver van tevoren had ik eerst de volgende vragen aan mijn neuroloog gesteld:  

- wat is het risico om ineens te stoppen?  
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- krijg ik nadat ik na de 48 uur stoppen weer begin met Fampyra weer te maken 

met de bijwerkingen die ik in de eerste weken na start Fampyra ervoer weer 

terug?  

- Kom ik wel weer terug op mijn huidige niveau?  

- Wat als blijkt dat het qua lopen geen verbetering meer geeft, maar nog wel op 

de 'neveneffecten' zoals minder vermoeid, betere cognitie, betere balans?  

Op geen van deze vragen had zij een antwoord…maar tòch moest ik de 

verplichte stop en looptest doen. Je kunt je voorstellen dat dat gegeven alleen al 

voor veel stress zorgde, iets wat je als ms'er zoveel mogelijk moet zien te 

vermijden, hoe ironisch dat het ZORG Instituut Nederland dit dan toch van je 

eist. 

De gevreesde datum van stoppen brak aan en ik heb braaf 48 uur geen Fampyra 

gebruikt. Wat er gebeurde is verschrikkelijk en mensonterend. Staan, laat staan 

lopen, ging niet meer goed. Zelfs rechtop blijven zitten was een uitdaging op 

zich. En ineens ervoer ik weer wat de allesvernietigende ms-vermoeidheid ook 

alweer inhield en ik schrok ook heel erg dat mijn cognitie zo hard achteruitging. 

Op mijn werk ver- en ontgrendel ik wel 10x op een dag mijn toetsenbord, ineens 

had ik geen flauw idee hoe ik dat ook alweer moest doen. Ook het schakelen 

tussen alle werkzaamheden wat ik normaal gesproken fluitend doe, ging 

moeizaam.  

En toen de looptest. De ms verpleegkundige schrok toen ze mij zag. 

Verontschuldigde zich dat ze me deze test moest laten doen, terwijl zij er ook 

niks aan kan doen. Ik heb de looptest gedaan, de ms verpleegkundige als 

'rollator' gebruikende, zij liep achteruit terwijl ik me aan haar armen vasthield. 

pfff, yes, de 7,5 meter gehaald. Maar toen moest ik ook nog eens terug. De 7,5 

meter leek een niet af te leggen afstand voor mijn gevoel, zo ver! Toen ik weer 

veilig op een stoel zat heb ik direct de Fampyra gepakt. 2 onzekere, stressvolle 

weken braken aan. Ik merkte wel dat het weer beter ging, maar zou het genoeg 

zijn om de looptest te halen? Wat als ik de 20% verbetering niet zou halen en 

geen Fampyra meer vergoed krijg, dan zou ik hulpbehoevend zijn, niet meer 

kunnen werken en mijn zelfstandigheid kwijtraken. Een schrikbeeld wat je 

niemand toewenst, maar wat wel de werkelijkheid zou worden.  

Godzijdank haalde ik de 2e looptest met vlag en wimpel. De ms verpleegkundige 

was vergeten dat ik haar bij de 1e looptest als rollator had gebruikt en ging met 

de stopwatch aan de overkant staan. En ik dacht, ach, dat kan ik wel, het is niet 

zo ver. En zo liep ik zonder veel steun (beetje steun van de muur voor de 

balans) de 7,5 meter 2x. Bijna fluitend. Onvoorstelbaar hè, dat dezelfde afstand 

2 weken daarvoor een niet af te leggen afstand leek en nu met Fampyra maar 

een klein stukje was. Voor de vorm heeft de ms verpleegkundige nog 

uitgerekend wat de verbetering was (75%) maar dit hoop ik nooit meer mee te 

hoeven maken. Want ja, waarom eigenlijk? Waarom wordt er niet vertrouwd op 

de test voorafgaand aan het gebruik van Fampyra? Als die verbetering laat zien, 

dan werkt Fampyra bij je, dat stopt echt niet na een jaar.  

Even zwart - wit gezien; je vraagt aan iemand die de anticonceptiepil slikt toch 

ook niet om 48 uur te stoppen om te kijken of het nog wel werkt? Waarom dan 

wel met Fampyra? 

XX, ik ben jou en XX zeer dankbaar voor jullie inzet om deze eis van tafel te 

krijgen.  

Mocht het ZIN mijn ervaring van mij persoonlijk willen horen, dan ben ik zeker 

bereid om dit in een gesprek toe te komen lichten.  
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 16. 30 augustus 2020 

 

*wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

Kan weer redelijk lopen net als de evenwicht. Motoriek vingers prima, spieren 

benen hypertonisch rest lichaam ok. 

 

*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft.  

Niet vergeten  

 

*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

 Soms het gevoel dat ik weer aan de volgende tablet toe ben  

 

*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers)  

Na stoppen niet meer zelfredzaam, hulp van mijn partner nodig bij alles.  

 

*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 

10 dagen  

 

*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

Ms-verpleegkundige houd zich aan de eisen.  

 

Met vriendelijke groet 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 17. 31 augustus 2020 

Hierbij wil ik graag een reactie geven op de vraag die je op Facebook stelde over 

de looptest voor fampyra. 

Ik heb PPMS. Recentelijk heb ik 48 uur moeten stoppen met Fampyra. Op 6 

augustus had ik de eerste looptest (gemiddeld 39 sec) en en op 20 augustus de 

tweede (gemiddeld 17,2 sec). 

Dit viel ook nog eens samen met de tropische 2 weken. Het was verschrikkelijk. 

Door de warmte verdween werkelijk alle energie. En dan ook nog het minder 

kunnen bewegen door de Corona crisis. Dat heeft bij mij ook al tot een 

achteruitgang geleid. Als de Fampyra was stopgezet, had ik het even niet meer 

geweten. 

 

Ik slik sinds 2017 en heb ook in 2019 op eigen kosten doorgeslikt (de eigen 

kosten waren uiteindelijk beperkt door de vergoedingen van de fabrikant). Voor 

mij was het dus de eerste looptest sinds 2017. 

 

In kort en bondig ben ik niet goed, maar ik doe mijn best. 

 

> *wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek  

> vingers/spierspanning lijf) 

Fampyra zorgt er voor dat ik beter loop, maar ook dat ik mij de eerste paar uur 

na inname fitter voel en dat is prettig. 

> 

> *Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft. 
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Dit heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb in mijn telefoon een alarm voor de 

inname 

> 

> *Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

Ik heb het idee dat de Fampyra een paar uur eerder is uitgewerkt. Vooral 's 

avonds heb ik daar last van. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon moe ben. 

> 

> *Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je  

> zelfredzaamheid qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) 

Het stoppen en de looptesten gaven mij vooral heel veel stress. Ik wist niet wat 

het effect zou zijn. Als ik niet meer zou kunnen lopen, dan is mijn huishouden 

daar niet op ingericht. Ik ben alleen. Ik heb mij verder op beide dagen van de 

looptest ziek gemeld. Ik had de test op een donderdag. Op woensdag ben ik vrij, 

maar anders had ik mij voor de eerste looptest op die dag ook ziek gemeld. 

Het effect was dat alles nog veel moeilijker ging. Ik kon nog moeilijker lopen, 

staan en alles ging veel trager. En ik heb mij 2x naar het ziekenhuis moeten 

laten brengen. Ik vind de test en het moeten stoppen erg belastend. En waarom 

moet dit elk jaar? Ook dat zijn kosten voor de gemeenschap. In mijn geval is het 

verschil in de looptest meer dan 50%.  

Naar mijn mening zouden er betere argumenten moet worden gegeven om dit 

elk jaar te herhalen. Is er bewijs dat het effect na een jaar kan stoppen? Hoe 

dan ook de kosten van Fampyra zijn m.i. niet zo hoog dat dit een jaarlijkse test 

rechtvaardigt. Ik vind het eigenlijk schandalig.  

MS is al belastend genoeg. 

> 

> *Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 

Dit kan ik niet goed aangeven. Door de tropische temperaturen ben ik pas sinds 

vorige week (24 augustus) weer op mijn niveau van daarvoor. Dat ik mij weer 

een beetje fit voel. Bij temperaturen boven de 25 graden kan ik weinig anders 

dan op bed liggen. 

> 

> *Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2  

> looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje  

> dicht. 

 

Dit heb ik niet besproken, dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen, ze moet de wet 

uitvoeren tenslotte. Ik heb van de ms-vpk de opdracht gekregen om 28 uur van 

tevoren te stoppen. 

 

Ik hoop van harte dat de looptest verdwijnt. Succes met jullie activiteiten. 

 
Met vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 18. 31 augustus 2020 

Wat fampyra voor je doet.  

Op de eerste plaats voor mij dat het lopen beter gaat. 

Dat ik meer energie heb, waardoor ik fysio en fitness kan doen zodat ik mijn 

evenwicht/balans/spierkracht verbeter.  

Mijn tijden van inname van Fampyra zij. Rond 8 uur ‘s ochtends, 14.00 de 

middagpil en om 20.00 de avondpil 

In de ochtend loop ik door de langere tijd zonder fampyra veel slechter en heb 

ca. 1 uur nodig om op gang te komen.  
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Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

Voordat ik Fampyra gebruikte had mijn neuroloog 4-aminopyridine 

voorgeschreven.  

Hiervan gebruikte ik 37,5 mg per dag, een aanzienlijk verschil met 20 mg 

Fampyra.  

In eerste instantie heb ik 20 mg Fampyra gebruikt, maar dit was voor mij niet 

voldoende. In overleg met mijn neuroloog en Biogen gebruik kind 30 mg 

Fampyra per dag, tot volle tevredenheid.  

Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers)  

Ik had niet verwacht dat de 2 dagen stoppen met Fampyra zo’n impact op mijn 

lijf had. Ik werd misselijk, overgeven, hoofdpijn, heel erg vermoeid en heb 2 

dagen met afkickverschijnselen ziek in bed gelegen en kon helemaal niets meer. 

Was voor 100% afhankelijk van alles. 

Ik hoop dit in elk geval door het onzinnige besluit van het Zorginstituut nooit 

meer mee te hoeven maken. 

Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 

Ik heb de looptest bij mijn fysiotherapeut gedaan. Zij kent mij beter dan een MS 

verpleegkundige en zij was heel erg geschrokken van mijn toestand toen zij mij 

zonder het gebruik van Fampyra zag. Voor haar staat als een paal boven water 

dat Fampyra voor mij werkt.  

Ongeveer 1 1/2 week na het stoppen met Fampyra was ik weer redelijk op het 

voorgaande niveau.  

Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

Mijn neuroloog en MS-pleeg vinden deze test onzinnig en dat werd mij meerdere 

malen bevestigd. Alleen volgen zij de richtlijnen dat er getest moet worden.  

Wanneer iemand met Fampyra start wordt al een test gedaan om te bekijken of 

Fampyra bij de betreffende persoon werkzaam is.  

Dit is binnen 2 tot 3 weken meetbaar, en wordt er besloten om wel of niet door 

te gaan. Waarom moet dan alsnog een keer getest worden?  

De meeste Fampyra gebruikers merken lichamelijk dat zij een stuk minder 

mobiel zijn, komen hierdoor te vallen en hebben last van meerdere 

ongemakken.  

En waarom??  

Is het niet erg genoeg dat mensen MS krijgen, door het gebruik van Fampyra 

krijgen sommige mensen meer energie, meer loop- en handvermogen en wat 

levensvreugde terug.  

Persoonlijk  vind ik het schandalig dat alleen naar het lopen wordt gekeken, 

terwijl er mede MS-sers zijn die niet kunnen lopen maar wel baat hebben bij het 

gebruik van Fampyra.  

Ook het verschil in opvatting van sommige neurologen, er zijn er die zeggen dat 

niet 2 dagen gestopt moet worden maar 2 weken. 
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Tevens hoop ik ook voor mijn mede MS-strijders die momenteel 4 aminopyridine  

(4-ap) gebruiken en zelf moeten bekostigen. Dat wanneer Fampyra voor 

vergoeding in aanmerking komt ook zij niet vergeten worden.  

Wij als vereniging vinden het nog steeds een ethische vraagstuk .... mag je 

iemand met MS een medicatie onthouden waarvan de neuroloog kan vaststellen 

dat het een duidelijk positief effect heeft?  

Daar is dus heel duidelijk mijn antwoord NEE op.  

Het leven met MS is al een strijd op zich, te overleven, telkens na meer 

aftakeling alles een plekje te kunnen geven. Te proberen er alles aan te doen om 

niet rolstoelafhankelijk te worden, en ook niet afhankelijk van zorg wanneer alle 

dagelijkse handelingen je teveel energie kost en het niet meer zelf lukt.  

Ik hoop dat de onZIN over de vraag van toelating van Fampyra in de 

basisverzekering spoedig een einde komt.  

Dat aan deze onzekerheid voor ons aan deze onzinnige testen een einde komt.  

Enorm bedankt X en alle andere mensen die achter de schermen ons helpen in 

deze Fampyra strijd.   

Met vriendelijke groet, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patiënt 19. 31 augustus 2020 

Naar aanleiding van de oproep op facebook wil ik jou hierbij informeren over het 

positieve effect van Fampyra op mijn man. X is 51 jaar, edss 7. Hij kan de 

looptest niet meer doen. Het effect van de Fampyra is echter behoorlijk op 

andere gebieden, hij is veel stabieler waardoor hij veel zelfstandiger is met 

alledaagse zaken, zoals zelf aankleden, transfers maken. Hij kan zelfs nog 2,5 

uur per dag werken. Zijn handen functioneren beter, minder vermoeid maar ook 

veel minder spasmes. Kortom zijn leven is een stuk minder moeilijk met 

Fampyra. 

Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 20. 31 augustus 2020 

*wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

Het lopen en algemeen denken lijkt te verbeten. Algemene verbetering. 

*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft.  

Zelf niet echt gemerkt, mijn omgeving misschien wel. 

*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

Onbekend 

*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers 

Het lukt nog wel zonder Fampyra 

*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 
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Onbekend 

*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

Voor mijn gevoel knijpt ze wel een oogje dicht, maar looptest ging wel slechter 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 21. 1 september 2020 

Hierbij mijn ervaringen met Fampyra en de looptest. 

Fampyra slik ik nu 4 jaar omdat ik spms heb en het me helpt om beter te lopen 

en langer te staan en aanmerkelijk meer energie te hebben. Ook zijn de 

blaasproblemen iets verbeterd. 

Als ik een keer een pil vergeet, wat in al die tijd maar drie keer is voorgekomen, 

merk ik het eigenlijk meteen omdat ik me dan heel slecht ga voelen. 

Ik zag daarom erg tegen de looptest op, dus om 48 uur te stoppen. Ik was 

echter ook wel heel benieuwd hoeveel effect het op me zou hebben. Ook zag ik 

er tegenop om in coronatijd naar het ziekenhuis te komen. Heb gevraagd of de 

huisarts de looptest niet kon afnemen. Hier bleek geen sprake van, het enige dat 

kon was om dit bij de fysio te doen maar ik heb geen fysio dus toch maar twee 

keer naar het ziekenhuis gegaan. 

De effecten van het stoppen met fampyra waren dat ik me drie volle dagen heel 

slecht heb gevoeld, amper energie, heel slap, beetje zombie-achtig. 

Loopsnelheid was na twee weken wel net 20% meer maar wat ikzelf belangrijker 

vind was dat de afstand die ik kan lopen met fampyra veel groter is. Helaas 

wordt dat niet gemeten. 

Alles is afgewikkeld door de msvk van het Antonius ziekenhuis te Utrecht. 

Ik vind het belastend om (in mijn geval) twee keer een halve dag samen met 

mijn man (ik kan niet zelfstandig naar het ziekenhuis komen) kwijt te zijn. Dit 

alleen om de werking van een medicijn, dat werkt voor mij, dmv van een 

dubieuze test te bewijzen. Zou ik er geen baat bij hebben, dan zou ik het echt 

niet slikken. 

Voor mij zou het al een hele verbetering zijn om de test bij de huisarts te 

kunnen doen  of is dit expliciet verboden door het zorginstituut? 

Hopelijk heb je iets aan mijn bijdrage. Succes bij de besprekingen. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 22. 1 september 2020 

Ik krijg dit jaar ook nog de looptest i.v.m. gebruik Fampyra. 

Ik zie hier erg tegenop, omdat ik dan 2 dagen moet stoppen met Fampyra. 

Ik heb veel baat bij het medicijn. Het lopen gaat sneller, ben veel 

alerter/scherper (minder sloom) en mijn spijsvertering werkt beter. Ook kom ik 

beter uit mijn woorden. Zonder medicijn wanneer is sneller moe ben, praat is 

slomer. 

Bepaalde dingen in de huishouding lukt me zonder Fampyra niet meer. 

Ik denk dat velen met mij er tegenop zien om met het medicijn te stoppen. 
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Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Patiënt 23. 1 september 2020 

Bij deze mijn bevindingen betreft Fampyra. 

*wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

-Met name lopen gaat veel beter met Fampyra, ben heel bang dat als ik ermee 

stop lopen straks helemaal niet meer gaat. 50 % verbetering bij looptest. 

Fampyra helpt mij ook beter de warmte te verdragen. 

*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft. 

-Als ik twijfel of ik een pil vergeten ben merk ik dat al vrij snel. Lijf wil niet 

(komt `s ochtends niet op gang) of ik lig languit op de grond. 

*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

-neem ochtendpil als ik wakker wordt en `s middags meestal rond 17.00/18.00 

uur. 3e pil zou beter zijn werkt niet 12 uur lang. 

*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) 

-mijn lijf laat het afweten, komt niet op gang. Met name lopen en evenwicht heel 

slecht, 

*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen.  

- zeker twee dagen 

*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

- Neuroloog heeft ernstige bedenkingen bij de looptest. Ik mocht deze bij fysio 

ivm afstand. Ik woon in Den Haag en neuroloog zit in Utrecht 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 24. 1 september 2020 

Ik had 27 juli mn 1e looptest, 31 augustus pas de 2e test, beide bij de ms 

verpleegkundige in het MST Enschede. Gisteren kwam mij ter ore, dat mijn ms 

neuroloog gestopt is. Mijn ms verpleegkundige heeft een neutrale mening over 

de test en een ms neuroloog zie ik dus niet meer  

De lange tussentijd is op mijn verzoek. 

Tot 27 juli was ik net weer een beetje in conditie na de lockdown in de maanden 

ervoor. Ik verloor veel kracht door te weinig training. 

Daags na de 1e looptest kwam ik pijnlijk ten val in mijn woning. Kort erop nog 2 

valpartijen. Bij de laatste raakte ik bewusteloos doordat ik achterover met mn 

hoofd op het trottoir belandde . Het duurde een hele poos, eer de pijn aan hoofd, 

heupen, knieen en ellebogen zodanig minder werd, dat ik weer kon gaan trainen. 

Uiteindelijk wel voor de test geslaagd, maar 1 maand van vallen en opstaan 

moeten doorstaan.  

Ik acht de test zinloos en ook nog eens manipuleerbaar. 
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Graag verneem ik, wat met mijn bijdrage gebeurt. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 25. 1 september 2020 

• ik lees op facebook dat er vragen zijn over het fampyra gebruik in de zin; hoe 

het allemaal gaat, bevalt e.d.ik ben X 45 jaar en 14 jaar ms. heel veel 

medicijnen geprobeerd en gebruikt. Nu de fampyra, vrijgegeven september 

2019. mijn ervaring; waardeloos, neuroloog wist van niks toen ik 1 september 

2019 belde. de ms verpleegkundige was ook niet voorbereidt, ik had vrij snel het 

medicijn en ik ging als een speer. maar dat had niet mogen gebeuren, ik had 

eerst een bloedtest moeten doen daarna de looptest, 2 weken slikken en weer 

de looptest. hoeveel tijd dat allemaal bij elkaar gekost heeft, niet grappig, dus ik 

heb het met een omweg zelf wat sneller weten te regelen. was ziek geworden 

dus was gestopt want in het begin ging ik zo snel, veel meer energie, alles 

zoveel makkelijker en dat werkt niet als je ziek bent, dan loop je jezelf weer 

voorbij. maar heb wel gemerkt dat als je stopt, ze zeggen dat het na 48 uur uit 

je bloed is, daar geloof ik niet in want na ongeveer 1 week 10 dagen komen je 

klachten in sneltrein vaart weer terug. normaal sluipt de ms maar dan gaat de 

achteruitgang zo snel, er zijn niet meer klachten dan het begin maar ze komen 

wel allemaal in 1 keer terug.  

• de looptest, helemaal goed gegaan. eens zo snel! maar waar niet op getest 

wordt is je stabiliteit, balans, motoriek e.d. beetje jammer. het gaat uiteindelijk 

niet alleen om de snelheid van je lopen, heel veel andere dingen waren ook 

verbeterd. 

• de begeleiding is ook niet zoals het met andere medicijnen was, ik heb 

gewoon zelf de leverancier gebeld omdat niemand mij antwoord kon geven op 

mijn vragen. om de 12 uur op een lege maag slikken, dat houdt dus blijkbaar in 

een half uur voor het eten of 2 uur erna. daar heb ik veel moeite mee gehad. nu 

bijna een jaar later heb ik dat onder controle. 

• jaarlijkse controle, ja daar wordt ik niet vrolijk van. wat ik destijds begrepen 

heb is 2 weken stoppen looptest start slikken na 2 weken weer looptest. ik en 

mijn omgeving zien heel goed wat er met mijn lichaam gebeurd in tijden van 

stress of verandering in medicatie. als het zo is dat je 48 niet mag slikken dat 

zijn dus 4 pillen, zal dat bij mij geen verschil maken. 

• mijn neuroloog zegt over de tweede looptest, ja dat is wat de farmaceuten 

willen. 

als je nog meer vragen hebt dan hoor ik het wel. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 26. 2 september 2020 

Fijn dat hier naar gekeken wordt! 

Fampyra doet veel voor me: evenwicht, meer kracht in benen en armen, weer 

groenten kunnen snijden, omdraaien in bed, meer energie en nog meer. 

Gelukkig hoef ik niet te stoppen!  

Als ik een pil vergeet merk ik het direct, al eerder eigenlijk. Zou 3 per dag 

moeten proberen, maar heb dan natuurlijk te weinig en het wordt (nog) niet 

voorgeschreven. 
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Zonder Fampyra red ik het niet meer zelfstandig. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 27. 3 september 2020 

Ik ben in augustus 2018 begonnen met Fampyra en heb het eerste jaar de 

kosten zelf betaald.  

Vorig jaar (sept 2019) voor de vergoeding de looptest gedaan en na het stoppen 

gelijk van mijn eerste Fampyra tablet ‘s ochtends op mijn dagelijkse rondje 

gemerkt dat ik die afstand (400 meter) niet meer haalde en na zo’n 100 meter 

omgedraaid. 

Ook meer evenwichtsproblemen ervaren en daardoor gevallen. Het duurde 

daarna 8 tot 10 dagen om weer op niveau van voor de test te komen. 

Twee weken geleden weer gestopt en looptest gedaan. Merkte het gelijk dat 

mijn evenwichtsproblemen verergerde en mijn been en arm/hand functie 

verslechterde. Ook problemen met opstaan (van stoel, toilet en uit bed). 

Looptest gemiddeld in iets meer dan 33 seconden uitgevoerd.  

Vandaag de looptest weer uitgevoerd en nu in iets meer 15 seconden gemiddeld. 

Een duidelijke verbetering. Afgelopen zondag (11 dagen na het stoppen) merkte 

ik dat ik weer op mijn eerdere niveau zat. 

Mijn MS-verpleegkundigen staan ook niet achter de looptesten maar voeren ze 

wel uit. Ik heb begrepen dat neuroloog …... van het ETZ zich ook inzet om de 

looptest afgeschaft te krijgen. Zelf ben ik in het ETZ patiënt bij neuroloog ….. 

Ik hoop dat u voldoende informatie heeft, zo niet dan vul ik het graag aan. 

Ik hoop op een goed resultaat, succes 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 28. 3 september 2020 

Ook ik heb intussen een looptest moeten doen, begin dit jaar.  Geef graag mijn 

bevindingen door.  

Begrijp absoluut niet waarom, als eenmaal gebleken is dat Fampyra goed werkt 

middels de test bij eerste periode, dit dan elk jaar opnieuw weer aangetoond 

moet gaan worden.  Is er enig ander geneesmiddel waarvoor dat gevraagd 

wordt?  De prijs is een opgelegde terugval oproepen bij mensen die al ongemak 

genoeg ondervinden door hun MS. 

 Ik gebruik het al jaren - ben via een trial-programma gaan gebruiken.   

-merkte toen gelijk niet alleen een duidelijke verbetering loopvermogen, maar 

ook dat het veel scheelde op mijn chronische vermoeidheid, waardoor juist ook 

geestelijk veel meer waard:cognitieve zaken: geen wattenhoofd meer bij 

opstaan.   

-een pil vergeten merk ik niet gelijk, en 1 pil x 12 uur lijkt zo goed te doen. 

-het verplichte stoppen leverde mij na een 30 uur opeens “klompvoeten” op - 

kon alleen nog wat schuiven.  Na de looptest gelijk pil ingenomen, kon ik na uur 

of 4 opeens weer uit de voeten. (Looptest na 14 dagen: een 50% verbetering) 

-intussen kostte dus alle adl nog veel meer tijd & energie. 
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-mijn neurologe had me zondermeer nieuw recept gegeven voor januari 2020.  

Op instigatie Brocacef toch looptest moeten doen.  Kan hier via de fysiotherapie-

praktijk die ms-fitness groep heeft en een lijn met de ms-verpleegkundige. 

Hoop dat deze informatie bijdraagt, en als aanvulling gewenst is, verneem ik dan 

graag. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 29. 3 september 2020 

Ik hoop dat ik niet te laat ben om mijn ervaringen te delen. 

• door fampyra is mijn loopvermogen erg verbeterd. Ik loop veel sneller en 

betere balans.  

• Ik slik nu 1 jaar fampyra. In dit jaar 2x een pil vergeten. Hierdoor kreeg ik na 

5 uur (na oorspronkelijke innametijd) ontzettend zware benen en kon ik 

nauwelijks lopen.  

• 12 uur ertussen is voldoende voor mij 

• ik moet in oktober verplicht stoppen dus nog geen ervaring mee. Maar 

aangezien het effect van 1 pil vergeten al zo'n grote invloed heeft...vrees ik met 
grote vrezen. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 30. 4 en 14 september 2020 

Maandagmiddag 7 september heb ik de eerste looptest, nadat ik een jaar 

Fampyra heb gebruikt. De 48 uren zonder Fampyra vallen dus vooral in het 

komende weekend. Aangezien ik niet zeker weet of mijn reactie daarna nog 

meegenomen wordt in het komende overleg met de neurologen, stuur ik u nu 

deze mail. 

 

Wat Fampyra voor me doet: het mentale deel is het belangrijkst voor me. Ik was 

vorig jaar oktober ineens (na 10 jaar!) van de vermoeidheid en hersenmist af, 

waarvan ik dacht dat het door m'n burn-out van inmiddels 11 jaar geleden 

kwam. M'n MS diagnose heb ik nog maar een paar jaar, de link met de 

jarenlange vermoeidheid en hersenmist had ik voor het Famyra-effect niet 

gelegd. Op basis van bovenstaande klachten heb ik zelfs in 2013 de diagnose 

autisme gekregen, waar ik zelf m'n twijfels bij heb. 

Ik kan sinds ik Fampyra gebruik weer nieuwe dingen leren, mezelf verwoorden, 

voor mezelf opkomen en beslissingen nemen. Tevens ben ik relaxter en minder 

prikkelgevoelig, en m'n behoefte om controle te houden is aanzienlijk 

veminderd. 

Wat lopen betreft: ik blijf oefenen maar ik ben verder rolstoelafhankelijk, dus 

7,62 m. moeten lopen blijft lastig voor me. Vorig jaar was het verschil 5 minuten 

+ 12 seconden zonder en 51 seconden met Fampyra.  

 

Wat betreft een vergeten pil: dit is 1x voorgekomen, die van eind van de 

middag. Ik zag pas later aan de strip dat ik er één vergeten was. Ik denk niet 

dat dit effect gehad heeft. 

 

Ik heb nooit het gevoel dat de Fampyra uitgewerkt is binnen de 12 uur. 

 

Wat het effect van het verplicht stoppen is, kan ik pas na komend weekend 

melden. 
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Hoe lang het duurde om op het oude niveau terug te komen, kan ik dus ook nog 

niet vermelden. 

Vorig jaar, na de eerste 14 dagen proef had ik de nieuwe pillen niet op tijd en 

heb ik één keer een pil over moeten slaan. Toen heb ik twee dagen minder 

kunnen lopen (oefenen) dan de dagen daarvoor. 

 

Mijn neuroloog houdt zich aan de regels. Wel heb ik het de ms-verpleegkundige 

aan de telefoon gehad, naar aanleiding van een mail van me. Ik heb kunnen 

regelen dat er 2 tijdstippen staan met rusttijd ertussen, zodat ik een herkansing 

heb indien nodig. Ook heeft ze aangegeven dat als het niet lukt, de neuroloog in 

sommige gevallen een coulance-verzoek kan doen aan de zorgverzekeraar. Dit 

geeft me wel rust en dat maakt de kans om de looptest te halen weer groter. 

 

Ik wil deze mail gerust nog aanvullen met m'n 48-uurs bevindingen, zodra ik 

daar meer over kan vertellen. 

 

Veel succes met het Fampyra-dossier!  

 

Aanvulling op m'n vorige mail, met m'n bevindingen na 48-uur zonder Fampyra: 

 

De Fampyra was na ongeveer 27 uur uitgewerkt. Die zondagmiddag was ik 

doorlopend in tranen, gelukkig was m'n dochter die week bij haar vader. Bij mij 

kwam de realisatie dat m'n dochter beter bij haar vader kan blijven stel dat ik 

geen Fampyra meer krijg hard binnen. (Voor ik startte met Fampyra verbleef ik 

in een revalidatiecentrum en daarvoor was ik nog samen met haar vader.) 

Daaropvolgend kwam ook de gedachte: 'wat is de waarde van m'n leven als ik 

niet voor m'n dochter kan zorgen en ik geen energie heb om voor mezelf te 

zorgen?'. 

 

Na de zondagmiddag was de ergste dip voorbij. Ik voel me nu (ruim een week 

later) nog niet als voor de stop. Naar mijn idee ben ik minder fit en minder 

opgewekt dan voor die 48 uur. De hersenmist had ik erger verwacht, uiteindelijk 

voelde ik die alleen op zondagmiddag heel duidelijk. 

 

Overzicht van klachten tijdens de stop:  

- veel huilbuien (zondagmiddag), 

- sombere gedachten (vooral zondagmiddag), 

- hersenmist (vooral zondagmiddag),  

- vaker de voetsteunen van m'n rolstoel nodig, deze gebruik ik binnenshuis maar 

zelden 

- extreem vermoeidheid (ik heb die dagen daardoor geen eten gekookt), 

- meer spasmes in de benen, 

- benen niet goed kunnen strekken (dit heb ik vaker bij slechte dagen) 

- het koud hebben, m'n fleece jas binnenshuis aan bij 22 graden 

 

Klachten in de week na de stop:  

- minder energie en wat vlakker wat emoties betreft dan voor die 48 uur, 

- meer klachten aan m'n handen; verkrampingen en stijfheid. Dit had ik 

voorheen ook gehad, en het ging al een hele tijd veel beter. Ik had de link met 

Fampyra nog niet gelegd, 

- de eerste 3 dagen vroeg in de avond al moe, 

- diverse keren stevige, maar kortdurende hoofdpijn gehad, 

- duizeligheid bij het uit bed komen, bij het van lig- naar zithouding gaan (dat 

heb ik nog steeds) 
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Wat betreft de hoofdpijn en de duizeligheid: ik heb geen idee of het met 

Fampyra te maken heeft. Het is in ieder geval duidelijk anders dan wat ik 

gewend ben.  

 

Wat het lopen betreft: Aangezien ik niet wist hoe m'n benen zouden reageren op 

de 48-uur zonder Fampyra was ik bang dat ik de afstand niet af zou kunnen 

leggen. Gelukkig is dat wel gelukt. Ik deed er 1 minuut en 40 seconden over. De 

tweede test heb volgende week maandag. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 31. 5 september 2020 

Ik zag de oproep in de Fampyra groep. Bij deze mijn ervaring met Fampyra. 

Wat doet Fampyra voor mij: 

• Energie is beter.  

• Ik zak minder vaak door de benen en kan langer staan achter de rollator. 

• Stabiliteit bij lopen beter. 

• Balans is beter. 

• Ik kan het langer volhouden in een drukkere omgeving (verjaardag etc.). 

• Ik ben minder snel moe waardoor ik langer een gesprek kan voeren. 

• Praten: woordvinding en stem volume is beter. 

Fampyra vergeten: 

• Minder balans / rompstabiliteit 

• Rechtop zitten wordt moeilijker 

• Moeilijker lopen (rollator) 

• Fijne motoriek wordt slechter waardoor bijvoorbeeld een mes en vork 

vasthouden/gebruiken bij eten ook lastiger wordt. 

• Moet beter opletten en beter mijn best moet doen om niet te vallen 

• Bovenstaande zijn de belangrijkste maar eigenlijk alles wat fampyra voor mij 

doet wordt dan minder. 

• Stem is dan minder krachtig. Mijn vrouw hoort hierdoor ook direct dat 

Fampyra ben vergeten. 

Het is overigens dan niet een beetje minder maar een stuk minder. 

Wanneer ik een Fampyra ben vergeten ben ik na innemen ongeveer 4 uur (denk 

ik) weer terug op normaal niveau. 

Elke 12 uur lukt, maar ik voel ongeveer 2-3 uur voor de volgende pil mijn 

fysieke mogelijkheden ook langzaam minder worden. 

Omdat ik ‘valgevaarlijk’ ben vinden mijn  neuroloog en MS verpleegkundigen het 

eigenlijk onverantwoord om tijdelijk te stoppen met Fampyra. 

Ook mijn fysio herkent dit beeld. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 32. 5 en 9 september 2020  

Ik Gebruik Fampyra vanaf het eerste uur  September 2012. 

* Fampyra geeft mij......... 

* Door de Fampyra kan ik zelf mijn Dagelijkse dingen doen zoals Wassen en 

aankleden, Douchen. 

*Katheteriseren 5 A 6 x p/d en elke ochtend Darm spoelen. 

*Meer energie voor de hele dag, in de ochtend rond 6 uur uit bed tot 22:30  

gemiddeld in de Avond zonder tussen door te rusten 

*Mijn Spraak is verbeterd.  

*Alle Bewegingen zoals iets diep uit de kast pakken of vanboven uit de kast 

Pakken gaat Vlekkeloos. 

*Zelfstandig verpakkingen openen van bijvoorbeeld eten. 



| Evaluatie van de wettelijke voorwaarde voor de vergoeding van fampridine (Fampyra®) |  

 

 Pagina 55 van 71 

*Zelfstandig Vlees Snijden en eten. 

* Zelfstandig kleine Boodschappen halen. 

Aanvulling 

Ik heb 1 oktober de eerste looptest en de 14e de tweede. 

Ik zal daarna mijn ervaringen nog mailen betreffende de 48 uur stoppen. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 33. 5 september 2020  

Door gebruik van Fampyra,: 

heb ik meer kracht in armen en benen. 

ik loop ongeveer 35% sneller  

ik kan me makkelijker bewegen, dus aankleden etc gaat makkelijker, soepeler 

en sneller.  

Het sporten bij de Fysio gaat beter. Kan op de hometrainer komen, zonder 

Fampyra lukt dat niet!! 

ik word nog stijver in de benen dan nu en  krijg meer Last van spasmes in de 

benen, vooral s’ nachts. 

- ik heb artrose in mijn beide handen en gebruikte daarvoor pillen! Met gebruik 

van Fampyra dus geen pijn meer en geen pillen voor de artrose!! 

-heb meer evenwicht. 

 

Voor mij betekent Fampyra heel veel!  

Ondanks dat ik al vanaf 1998 Second Progressief ben werkt dit medicijn heel 

goed. 

 

Ik ben nog vergeten te vermelden, dat ik meer energie heb en minder moe ben 

met Fampyra.  

 

Ik was nog een paar dingen vergeten te melden. 

-Zonder Fampyra struikel en val ik vaker.  

-Bij vergeten dosering eind middag merk ik weinig in huis, maar buiten lopen 

wordt het lastiger. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 34. 5 september 2020  

Hier mijn verhaal 

 

Gebruiker vanaf NPP sept 2012. 

Test zonder 83 sec 

Test na 2 week fampyra 27 sec 

Neuroloog stond versteld 

 

In de jaren van strijd om vergoeding geprobeerd alleen ‘s ochtends pil te nemen 

en hierdoor aardige buffer voorraad opgebouwd.  

In slechtere periodes of drukke dagen (dagje uit, vakantie, kerstdagen) wel 2 p 

pillen per dag.  

 

Ik trok het net op 1pil maar merkte wel aan mn lijf dat het savonds laat already 

wat stroperiger /moeilijker ging.  

Maar ja onzekerheid van vergoeding was kiezen of 1 pil per dag en dan langer 

kunnen gebruiken of 2 pillen en niet kunnen betalen en geen leven meer 

hebben. 

 

Fampyra doet voor mij meer dan alleen benen helpen.... Kon ik zonder fampyra 
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met moeite in supermarkt vanuit scoot iets van de schappen pakken.... Met 

fampyra kon ik m'n armen beter strekken en hoger heffen. 

Mijn hele lijf ervoer minder spierspanning zonder er (zoals bij de spier 

ontspanner baclofen of sirdalud) moe of slaperig te worden.  

Sterker nog... Samen met B12 supplementie had ik geen behoefte meer aan 

middag rust....  

Ben wel eens een pil vergeten in het begin toen ik nog wel 2 per dag nam en 

stond dan werkelijk aan de grond genageld.. Compleet verstijfd, kon wel janken.  

Na een heftige terugval in 2018 slik ik weer 2 per dag. En merk ik zo'n 9 a 10 

uur na de ochtend pil dat ik er weer aan toe ben.. Spanning in nek en schouders 

neemt dan toe. 

 

Stoppen om te bewijzen dat het werkt is geen optie voor mij. Dan kan ik ‘s 

avonds mij niet zelf klaarmaken voor de nacht en heb ik met transfers veel te 

veel val gevaar. ‘S ochtends heb ik (na die terugval in 2018) douche en 

aankleedhulp en zonder fampyra zouden zij mij niet verantwoord kunnen, 

durven en mogen bijstaan.  

Omdat ik voorraad had heb ik van Jan tot Aug 2019 niet mee gedaan aan die 

tijdelijke vergoeding regeling en zag biogen /brocacef mij in Sept (in basis verz) 

als "nieuwe" gebruiker....  

Gelukkig kende X (ms-pleeg) mijn fampyra strijd samen met msvn en hebben 

we de test tijden van 2012 her-gebruikt...  

 

Binnenkort zal ik wederom de test moeten doen en hoop dat X weer net zo 

meewerkend is. 

Ook mijn neuroloog (begin dit jaar nieuwe ivm pensioen dr Y) dhr Y mompelde al 

wat dat het hem niet zo boeide hoe X de test zou "afnemen".... Heb het idee dat 

hij het ook dikke onzin vindt. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 35. 5 september 2020  

Hierbij stuur ik je zo kort mogelijk mijn ervaringen mbt Fampyra toe. 

Wat ik het best kan omschrijven nav het vergeten van 1 pil. 

- dan kan ik bijna niet meet staan. 

- als ik niet goed kan staan, kan ik mij ook niet goed aankleden, of transfer 

maken naar mijn rolstoel. 

- lopen lukt nauwelijks meer. Met Fampyra nog ca 20 m met rollator. 

- handfunctie is minder 

- blaasproblemen 

- vermoeider. 

- fietsen gaat nauwelijks. 

Ik heb nu een EDSS score van 6,5 met Fampyra 

Zonder Fampyra zeker 7,5 of hoger. 

Nog 1 puntje tav mijn neuroloog.  

Hij is het niet eens met deze werkwijze van ZIN. 

Hij heeft mij zgn "tips" gegeven tav de looptest. 

Ik noem zijn naam niet. 

Komt erop neer dat zowel mijn neuroloog als ik het zonde van de tijd en energie 

vinden. 

Vertrouwen hebben in het verhaal van patiënt en neuroloog is belangrijker. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 36. 5 september 2020  
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Even in het kort, 

Ik ben X, 55 jaar , ondernemer met personeel en ontzettend druk😂 

Gebruik nu. 8 dagen fampyra 

Rechter arm is helemaal terug 

Linker arm ook behalve wijsvinger en duim top Schrijven gaat beter. Nog steeds 

ontzettend moe. Het grootste probleem is mijn rechter been. Sinds gisteren zit 

er weer beweging in en hoop dat het beter gaat. Maandag looptest in het 

ziekenhuis en hoop dat ik het medicijn door mag slikken. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 37. 7 september 2020   

*wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

Antw: Verbetert mijn loopvermogen 

 

*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft. 

Antw: geen mening, altijd op tijd mijn pillen ingenomen. 

 

*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

Antw: Overdag is het al eerder uitgewerkt. In overleg met de neuroloog neem ik 

smorgens om 8:15 en smiddags om 17:15 in. 

 

*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) 

Antw: zeer slexht kunnen lopen, minder huishoudelijke taken kunnen doen. 

 

*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 

Antw: Binnen een à twee uur. 

 

*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

Antw: ze knijpen geen oogje dicht, dwz ze houden zich aan de eisen. 

 

Aanvulling: 

Ik ben net begonnen met een nieuwe levering Fampyra. Toen ik op de doos keek 

zag ik op de persoonlijke sticker een verandering stond nl  

“Kan het reactievermogen beïnvloeden”  

“Pas op met alcohol”  

Vroeger stond dit er niet op, zie de foto’s. Zelf de bijsluiters zijn hetzelfde. Ook 

daar staat niets van dit in. Na bellen met Brocacef bleek dat dit erop moet voor 

“nieuwe” gebruikers, voor mij is het niet van toepassing.  

Maar ze kunnen geen verschil in de stickers maken voor “langere” of “nieuwe” 

gebruikers.  

Ik vind dit niet kloppen, het is niet correct naar de “langere” gebruiker. En het is 

niet transparant.  

Ik zal dit ook melden bij het LAREB en de EMA. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 38. 8 september 2020   

Op jullie verzoek mijn ervaringen met Fampyra. 
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Vanaf dat ik Fampyra ben gaan gebruiken had ik de tweede dag al resultaat. 

Waar ik eerst moeizaam rond liep te zwabberen en bang was door de benen te 

zakken, kon ik ineens weer normaal en stabiel lopen. De balans/ evenwicht was 

enorm verbeterd. Het was echt zo n Haleluja moment. 

Een enkele keer vergeet ik hem in te nemen en daar kom ik achter doordat ik 

denk, waarom loop ik toch zo slecht, heb ik teveel gedaan of zo? Nee dus, 

gewoon pil vergeten. 

Ik neem om de 12 uur een pil in, dus 2 per dag. 

Het stoppen had als resultaat dat ik niet meer mijn dagelijkse bezigheden kon 

doen. Loopvermogen, duizelingen/ balans, vermoeidheid beperkten dit. 

Ik ben een HELE WEEK te vermoeid geweest en liep te slecht om normaal te 

functioneren. 

Ik heb mijn neuroloog hier nog niet over gesproken, alleen ivm Covid telefonisch 

contact gehad maar heb wel van de ms verpleegkundige begrepen dat ook zij 

hier niet blij mee is. Zeker nu met de looptest blijkt dat zeer veel mensen er net 

als ik lang uit liggen. 

Succes met het verzamelen van deze gegevens. Ik hoop dat de looptest in de 

toekomst niet meer hoeft. 

MS gaat ten slotte ook niet meer over en wordt vaak alleen maar erger. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 39. 8 september 2020   

Ik heb 3 weken geleden 2 dagen moeten stoppen met fampyra na een jaar. Van 

tevoren heb ik gekookt omdat ik die achteruitgang wel verwacht had. Allerlei 

verschillende dingen gebeurden. Ik had in die dagen weer constipatie, kon niet 

uitplassen, weer veel slechter lopen en meer tremors en meer duizelig. Met 

fampyra was het meeste snel verbetert.  

Tijdens het gebruik afgelopen jaar heb ik een keer vergeten of ik wel of geen 

fampyra had ingenomen. Dus geen tablet (extra) genomen. Die nacht bleek dat 

ik niets had gehad want ik werd wakker van de duizeligheid.  

Ook merkte ik na een inname een uur te laat dat ik veel minder kracht en 

aansturing had. 

Ben dus ontzettend blij dat mijn recept weer een jaar verlengd is 

Ik vind zelf de eerste test goed, jaarlijks erna erg onnodig.  

Het verschil in looptijden met en zonder fampyra is meer dan 100%. (23 sec 

zonder en 9 met fampyra). 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 40. 8 september 2020 

Fampyra is een wondermiddel! Het heeft mijn loopvermogen verbeterd, maar 

ook mijn energieniveau en werking van mijn geheugen verbeterd waardoor ik 

(voor corona....) weer 2 halve dagen kan werken. Het heeft me eigenlijk een 

deel van mijn oude/betere leven teruggegeven.  

Ik behoor tot de eerste testgroep (gelukkig) en slik het dus al heel aantal jaren. 

En heel soms vergeet ik er een, of sla er een over omdat ik gezellige avond heb 
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en me niet druk wil maken over lege maag/12 uur tussen het nemen van de 

pillen. Daar merk ik weinig van gelukkig. Toen de Fampyra nog net niet in de 

basisverzekering zat, heb ik (in overleg met neuroloog/ms-verpleegkundige) een 

paar dagen 1 ipv 2 per dag geslikt en paar dagen geen. Dat was meteen 

duidelijk merkbaar. Vooral in loopvermogen en energie. Dat was zo duidelijk 

verminderd. En schrok ik ook wel van, want ik werd weer met mijn neus op de 

feiten gedrukt. Wat de MS bij mij kapot gemaakt heeft en wat de Fampyra me 

duidelijk dus geeft.  

Mijn neuroloog/MS verpleegkundige vinden het verplicht moeten stoppen 

eigenlijk niet nodig, omdat het vanaf het begin heel duidelijk is hoe goed 

Fampyra voor mij is en ook die korte pauze die ik net beschreef maakte het ook 

heel duidelijk. 

Ik ben ook degene geweest die het op Radio 1 verteld heeft dat Fampyra in 

basisverzekering moest: https://www.nporadio1.nl/achtergrond/14123-ms-

patienten-demonstreren-in-den-haag-voor-behoud-fampyra 

Hopelijk was dit niet te lang, maar ben en blijf groot "fan" van Fampyra. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 41. 9 september 2020   

wat fampyra voor je doet, denk aan loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf 

• Sinds Fampyra nu 1,5 jaar ben ik beduidend minder moe. Het ik het idee weer 

voor volwaardig aangezien te kunnen worden. Mn hoofd wil weer. 

• M'n armen zijn iets verbeterd kwa functioneren. 

• M'n benen zijn enorm verbeterd. Waar ik voor Fampyra meerdere keren per 

week over mn eigen benen struikelde en mezelf echt hard achteruit voelde gaan, 

kan ik nu toch in huis weer volledig zelfstandig lopen en val ik vrijwel nooit 

meer.  

welk effect 1 vergeten of te late pil heeft 

• Ik ben hem 2x vergeten. 

• 1e keer kwam ik daar na 13uur achter doordat ik zo extreem moe was. Mn 

hoofd continu overal tegen aan wilde hangen, mn benen amper opgetild kreeg 

en na 10 meter echt weer moest gaan zitten. Pas 24 na de vergeten pil kwam ik 

erachter dat ik hem vergeten was. Deze klachten waren na een goede week 

weer allemaal bij getrokken. 

• 2e keer is nu 5 dgn geleden. Toen heb ik hem 6 uur te laat ingenomen. ipv 's 

morgen 6 uur om 12 uur. Ik zakte door mn benen, kon geen koffiekopje netjes 

dragen mijn hoofd werd weer loodzwaar en nadenken ging ook voor geen meter. 

Daarbij kreeg ik vreselijke hoofdpijn. Dit trok na 3 dagen weer bij. 

red je het 12 uur op 1 pil of is het al eerder ‘uitgewerkt 

• Ik redt het net al merk ik eind van de middag zo'n uur voor het normaal 

innemen van mijn pil dat ik hoofdpijn begin te krijgen en wat slechter ga lopen. 

Dit verbeterd zich in het begin van de avond weer. 

welk effect had het verplicht stoppen (ben je gevallen/verminderde je 

zelfredzaamheid qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) 

• Verplichte stopmoment betekent bij ons thuis, een huis met 4 kinderen dat 

mijn man minimaal een week vakantiedagen op moet nemen. Dit betekend in 

een huis waarin zorgen zijn, dat je die dagen niet kunt gebruiken voor "nuttige" 

dingen zoals onderhoud van het huis oid, dat komt natuurlijk grotendeels al op 

mijn man z'n schouders terecht. Deze week vakantiedagen is echt een week van 

zorgen voor mij en de kinderen.  
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• Ik heb bijna 2 weken last van klachten. Lopen gaan dan bijzonder slecht, ik 

struikel overal over. Mijn hoofd is zo zwaar dat ik eigenlijk de hele dag mn hoofd 

ergens tegen aan wil/moet leggen. Nadenken gaat heel slecht, alles duurt 

langer. Ik kan dan niet functioneren zoals ik gewend ben. 

hoe lang duurde het voordat je terug op je oude niveau was 

• Ongeveer 1,5 - 2 weken 

hoe staat jouw neuroloog/MS-verpleegkunde tegenover het verplicht stoppen en 

de momenten waarop je de looptest moet doen. Houden ze zich aan de eis of 

knijpen ze een oogje dicht? 

• Mijn neuroloog noemde het een ridicuul gebeuren. Wat helaas verplicht is dus 

het moet maar. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 42. 9 september 2020   

Op facebook zag ik de vraag om ervaringen met Fampyra stoppen voor de 

looptest. De looptest heb ik nog niet gedaan en heb dus ook nog niet hoeven 

stoppen met de Fampyra. Zie daar echter wel tegenop. Mijn lopen en bewegen 

gaat met de Fampyra eigenlijk al niet helemaal goed, maar ik kan me er nog wel 

mee redden. Moet ik stoppen, dan is het waarschijnlijk zo dat het allemaal nog 

moeizamer gaat, laat staan mogelijk. En zal ik nog meer afhankelijk van mijn 

partner worden. 

Bij begin van mijn Fampyra gebruik kon ik door de Fampyra nog beter 

lopen/bewegen. Helaas gaat de MS gewoon door en heb ik flink moeten 

inleveren op mijn bewegingsmogelijkheden. Maar door de Fampyra kan ik nu 

nog wel veel zelfstandig doen. 

Zal aan de hand van het vragenlijstje mijn ervaringen beschrijven. 

 * Wat Fampyra voor me doet: 

Kan me wat beter bewegen, benen (lopen) - rug – armen – handen. Ben minder 

stijf. 

Kleine stukjes lopen met looprekje, me oprekken om dingen uit hogere kastjes 

te halen, kracht om dingen vast te houden, rolstoel te rollen, schrijven, in/uit 

bed komen, omdraaien in bed. Kunnen staan om makkelijker transfers te 

kunnen maken (andere stoel, bed, traplift) of staan bij toilet (broek 

omlaag/omhoog) en keuken. 

* werking 12 uur of eerder uitgewerkt 

Ik merk echt dat de 12 uur tussen de pillen te lang is. Neem de ochtendpil 

meestal rond half 7, eind van de middag gaat alles veel moeizamer. Kom 

moeilijker tot stand, ben sneller vermoeid, lopen gaat nog lastiger. Middagpil 

neem ik zo rond half 6 dan kan ik wat vroeger in de nacht ( 1 – 3 uur) nog met 

looprekje naar toilet toe, wordt ik later wakker dan lukt dit totaal niet. 

(Heb 1x de pil pas om 21.30uur genomen, toen kon ik makkelijker bed in- en 

uit-komen, lopen naar toilet, omdraaien). 

Met fysiotherapie merk ik het ook goed, dezelfde oefeningen gaan in de ochtend 

beter dan eind van de middag. Mijn beste uren om te bewegen zijn zo ongeveer 

tussen 10 en 14 en tussen 21 en 2. 

 * Wat 1 vergeten pil voor me doet 

Ben dan veel stijver, minder kracht, minder coördinatie. Bijvoorbeeld moeizamer 

overeind komen, staan, lopen, schrijven, rolstoel rollen, oefeningen bij fysio 

moeizamer kunnen doen. Bij avondpil vergeten kan ik me moeizamer omdraaien 

in bed, of bed in/uit komen. 

 * de andere punten kan ik nog niet op reageren omdat ik nog niet gestopt ben 

voor de looptest. 

Deze ga ik in oktober doen. 2 dagen stoppen voor de 1e looptest, dan weer 2 
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weken gebruiken voor de 2e. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 43. 9 september 2020   

 

Graag wil ik mijn ervaring met fampyra delen.  

 

• wat fampyra voor je doet, denk aan loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf: 

In november 2019 heb ik een schub gekregen waardoor mijn loopvermogen erg 

is aangetast, met name stijfheid in  mijn rechter been waardoor het sleepte en 

de coördinatie was verminderd.  

Begin juni ben ik gestart met een revalidatietraject om het loopvermogen te 

verbeteren en conditie op te bouwen.  

Bij de fysio bleek de stijfheid in het rechterbeen erg beperkend te zijn en de 

oefeningen te bemoeilijken.  

16 juni heb ik de eerste tablet fampyra ingenomen en ik was verbaasd over het 

resultaat. Ik durfde in eerste instantie niet te hopen dat het effect zo snel 

merkbaar was maar ook de fysio merkte in de dagen erna dat de stijfheid veel 

minder was en dat het lopen een stuk beter ging. Ook de coördinatie was vooruit 

gegaan.  

 

• welk effect 1 vergeten of te late pil heeft: 

Dit is nog niet gebeurd omdat ik door de goede werking van fampyra erg 

nauwkeurig ben met innemen om optimaal te profiteren van de werking. 

 

• red je het 12 uur op 1 pil of is het al eerder ‘uitgewerkt’: 

Ik denk het wel. Ik heb eenmalig een extra pil gepakt maar hierbij heb ik niet 

gemerkt dat het extra werkt. 

 

• welk effect had het verplicht stoppen (ben je gevallen/verminderde je 

zelfredzaamheid qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers): 

Dit heb ik gelukkig nog niet mee gemaakt maar ik ben er wel bang voor. 

Fampyra zorgt dat ik veel soepeler ben en veel makkelijker kan opstaan en 

bewegen.  

 

• hoe lang duurde het voordat je terug op je oude niveau was: 

NVT 

 

• hoe staat jouw neuroloog/MS-verpleegkunde tegenover het verplicht stoppen 

en de momenten waarop je de looptest moet doen. Houden ze zich aan de eis of 

knijpen ze een oogje dicht? 

De MS verpleegkundige vindt het jammer dat het noodzakelijk is om te stoppen 

aangezien ze ook al van meer patiënten heeft gehoord dat ze zich in de 

stopperiode erg achteruit voelen gaan en verminderd zelfredzaam zijn.  

Ze heeft ons dan ook geadviseerd om deze lijst in te vullen en op te sturen.  

 

Toevoeging: 

Naast de verbetering in het loopvermogen, de coördinatie, verbeterde motoriek 

en soepeler bewegen ben ik sinds jaren ook weer meer helder in mijn hoofd en 

zijn de cognitieve klachten iets verminderd.  

Ik kan met momenten weer gesprekken voeren wat eigenlijk al lange tijd heel 

moeizaam ging.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 44. 9 september 2020    
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Na twee pillen stoppen was m.n. Mijn rechterbeen weer stuurloos zodat ik over 
mijn eigen benen struikelde en voelde ik me echt ziek. Weer begonnen en snel 
was alles weer “normaal”. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 45. 9 september 2020    

 

Fampyra heeft mijn leven verrijkt.  Ik kan nu veel beter lopen , ik heb meer 

energie , ik sta steviger op mijn nemen , ik ben er heel blij mee . Dat ik vorig 

jaar de looptest moest doen en moest stoppen was een drama.  Toen merkte ik 

pas echt het verschil . Ik voelde mij echt een wrak . Nu moet ik over 2 weken 

weer een looptest doen , en 48uur stoppen , ik zie er als een berg tegenop . Het 

moest eigenlijk niet mogen . Je bent dan weer helemaal terug bij af . Ik zie er 

heel erg tegenop . Ik hoop dan ook dat dit de laatste keer is en dat het volgend 

jaar niet weer  hoeft .   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 46. 9 september 2020    

 

Maandag 6 april ben ik gestopt met innemen van Fampyra (48 uur voor de 

looptest) Ik heb op woensdag 8 april de 1e looptest bij de fysiotherapeut gedaan 

en de 2e op 20 april bij dezelfde fysiotherapeut. Ik merk gelijk de eerste dag al 

het  verschil van 2 tabletten niet nemen. Ik heb een tijdje 1 per dag genomen 

toen we het nog zelf moesten betalen maar ik merk aan vrijwel alles dat het 

slechter wordt, huishoudelijke taken, vermoeidheid. Ik ga slechter lopen, meer 

zwalken. 

Het lopen werd in de 48 uur zonder Fampyra problematischer en de 

vermoeidheid nóg erger. Het herstel naderhand heeft zeker 2 weken geduurd. 

De 20% verbetering heb ik niet gehaald maar mijn neuroloog heeft de uitslag 

gelukkig kloppend gemaakt zodat ik gelukkig de Fampyra mag blijven gebruiken. 

Ik hoop dat deze manier gaat verdwijnen want moeten bewijzen dat het medicijn 

helpt is echt onmenselijk! Je vraagt ook niet aan bv kankerpatiënten tijdelijk te 

stoppen met hun chemokuur om te kijken of het nog wel werkt. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Patiënt 47. 10 september 2020    

 

Onderstaand mijn ervaringen met Fampyra. 

 

*wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

- toen ik ermee startte (april 2017) merkte ik binnen 2 dagen, dat het effect 

had. Inmiddels heb ik nog wel profijt met het lopen, maar niet meer zo als toen 

ik ermee startte. 

 

*Wat 1 vergeten /te late pil voor effect heeft.  

- als ik 1 pil vergeet, merk ik het binnen 10 uur. Ik kom dan de trap niet meer 

op. Een pil 2 uur te laat ingenomen, kan ik nog wel inhalen. 

 

*Tevens of de 12 uur lukt of is het al eerder "uitgewerkt" 

- de pil om de 12 uur innemen, werkt prima voor mij. Als ik 2 uur te laat ben is 

dat geen probleem. Dat kan ik nog inhalen 

 

*Wat het verplicht stoppen voor effect had(ben je gevallen/je zelfredzaamheid 

qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers)  

- ik voel dus binnen 10 uur als ik geen pil heb ingenomen. Mijn balans en lopen 
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gaat echt achteruit. Ik moet mezelf steeds ondersteunen om niet te vallen. Ik 

word daar erg onzeker van. 

- in de periode dat Fampyra niet werd vergoed, gebruikte ik aminopiridine. Daar 

werd ik niet blij van, omdat ik met 2 pillen per dag te kort kwam. Zeker omdat 

de apotheek had gezegd dat ik de medicijnen op dezelfde tijden in kon     nemen 

als Fampyra. Dit was om 11.00 en 23.00 uur. Erg raar als je naar bed gaat met 

een medicijn dat het lopen moet ondersteunen en waarvan de uitgifte is beperkt, 

doordat het een capsule betreft. Op het moment van opstaan, was de 

aminopiridine al uitgewerkt. 

 

*Hoe lang het duurde voor je terug op niveau was van voor het stoppen. 

- eigenlijk binnen 3 uur nadat ik weer een pil (Fampyra) heb ingenomen, loop ik 

zonder er bij na te denken de trap weer op. 

 

*Hoe staat jouw neuroloog/ms-pleeg tegenover de 48 uur stoppen en de 2 

looptest tijden....houden ze zich aan de eis of knijpen ze een oogje dicht. 

- dit heb ik niet echt besproken. Het is nu eenmaal zo en ik denk dat mijn 

neuroloog ook zo denkt. Ik baal zeker van die looptest, omdat ik merk dat het 

niet alleen mijn lopen ondersteunt maar mijn gehele stabiliteit. De test 

veroorzaakt veel stress, zeker als je 1 uur moet wachten, als je een afspraak 

hebt. Ik moet mijn looptest doen bij de assistenten op de poli neurologie, dus 

niet bij de ms-pleeg. 

 

Ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn antwoorden. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 48. 11 september 2020    

 

Het stoppen vanwege de controle was desastreus, na het stoppen de volgende 

dag geen been meer verzettend De controle bij neuroloog ‘puinhoop, 21 sec. 

over de verlichte afstand Bij de hercontrole ging dit in 9.1 sec. 

 

Ik neem om de 12 uur ėėn tablet in en soms is het een half uur eerder of later 

en daar geen last van Ik voel me steviger/zekerder daarmee Voel geen 

bijverschijnselen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 49. 11 september 2020    

 

Hierbij stuur ik mijn ervaringen met Fampyra in dit mailbericht naar je. 

 

Lopen:  

Van 80 meter strompelen naar 5000 meter stevig wandelen. 

 

Handfunctie:  

Van heel bewust dingen oppakken en toch nog laten vallen naar goede grip. 

 

Praten:  

Van over woorden struikelen na een paar minuten naar de hele dag door kunnen 

praten. 

 

Evenwicht:  

Van altijd steun zoeken om niet te vallen naar vrij bewegen zonder aarzelen. 

De combinatie praten en evenwicht:  

Van moeten gaan zitten om te kunnen praten kan ik staande en lopende praten. 
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Herstel na vermoeing: 

Van een paar dagen moeten bijkomen van een drukke dag naar herstel binnen 

minuten tot een paar uur. 

 

Autorijden:  

Van een wiebelende weg naar voldoende vertrouwen om tot 50 kilometer te 

rijden in 1 keer. 

 

Huis-, tuin- en keuken-werkzaamheden: 

Van altijd hulp vragen naar zelfstandig activiteiten doen. 

 

Zo zijn er nog veel meer positieve werkingen van Fampyra in mijn leven 

gekomen. 

Ik ben niet meer bang in groepen en heb het vertrouwen gekregen om mee te 

doen. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 50. 12 september 2020    

 

Heb maandag de looptest goed doorstaan en mag fampyra door blijven 

gebruiken👍 

Heb nu 3 dagen moeten wachten op nieuwe medicijnen. Merk wel dat het een 

must is omdat je merkt als je geen medicijnen inneemt. 

Sinds vanmiddag heb ik ze weer en ga er mee verder. Prettig weekend . 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 51. 12 september 2020  

 

Ik ben op een vrijdagavond gestopt met fampyra,  heb maandagochtend de 

looptest gedaan en had een nare zondag.  Gelukkig kon ik in een weekend 

stoppen, waarin ik niets hoefde. 

 

Fampyra helpt me met lopen. Met fampyra loop ik slecht, zonder nog slechter. 

Het is wisselend wat 1 vergeten pil doet. Ik neem hem tegenwoordig voor het 

slapen en 1 als ik opsta. Als ik 's avonds wat heb, het erg warm is of als ik 

minder kracht heb neem ik er aan de eind van de middag stiekem nog 1. (Dat 

kan het verschil zijn tussen wel of niet alleen van de bank af komen) 

 

MS verpleegkundige gaat mee met de test. Ze vind het volgens mij wel onzin en 

dat is het natuurlijk ook. Zolang je nog kan lopen kan je de test halen.  

 

Ik liep trouwens met fampyra 2x zo snel. Heb de test met fampyra wel iets beter 

mijn best gedaan.. maar dit verschil was wel heel groot. Komt bij dat ik qua hoe 

goed ik loop van zoveel meer factoren afhankelijk ben dan alleen de fampyra 

(hoe warm is het, hoe stijf zijn benen 's nachts geworden, hoe moe ben ik etc.) 

 

Dus: ik hoop dat je hier iets mee kan en fampyra gewoon beschikbaar wordt 

voor iedereen die er baad bij heeft. 

    

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 52. 13 september 2020  

 

Wat doet Fampyra voor mij? 

Ik heb SPMS en ik gebruik Fampyra sinds 4 jaren. 

Voordat ik Fampyra gebruikte, kon ik alleen kleine stukjes lopen zonder rollator.  

Na aanvang Fampyra gebruik ik de rollator nagenoeg niet meer. Mijn 

loopvermogen is enorm toegenomen en ik kom minimaal 500 meter ver zonder 
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hulpmiddelen.  

Fampyra doet echter nog veel meer voor mij, waaronder fitter voelen en 

denkvermogen is ruim verbeterd. 

Ik gebruik 2 maal Fampyra per dag met 12 uur ertussen. 

In januari van dit jaar moest ik de verplichte looptest doen in Isala Zwolle…dit 

was een drama!!!! 

Ik ben eerst 2 dagen moeten stoppen met Fampyra, en toen de looptest. Na 1 

dag stoppen kon ik al veel slechter lopen en mijn denkvermogen ging achteruit. 

Op de tweede dag zonder Fampyra kon ik bijna niet meer zonder rollator lopen. 

Ik slingerde (evenwicht) en raakte in de war. Wat voelde ik mij ziek en beroerd. 

Waarom moet ik ieder jaar bewijzen, dat Fampyra een wondermiddel is voor 

mij??? 

Op de derde dag naar MS verpleegkundige (ziekenhuis X) voor de looptest. 

Lopen ging bijna niet meer (slingerend), en ik ben met een rolstoel naar de poli 

gereden, om toch nog enigszins fit de test te kunnen doen. 

De looptest (zonder Fampyra) was ca. 25 seconden. 

Direct na de looptest Fampyra (in ziekenhuis) ingenomen. 

De volgende dag voelde ik mij al een stuk beter en ik was terug op mijn oude 

niveau na ca. 3 dagen. 

De looptest (met Fampyra) na 2 weken ging goed (ca. 10 seconden). 

Ik heb de MS verpleegkundige mijn bevindingen van de looptesten meegedeeld.  

Ik vind het ronduit belachelijk, dat ik ieder jaar weer moet bewijzen ,dat 

Fampyra helpt voor mij. Ik wil de rot periode van stoppen niet nog eens 

meemaken. 

De MS verpleegkundige voelde met mij mee, en gaf aan, dat de volgende 

looptest maar anders georganiseerd moest worden (m.a.w. niet stoppen met 

Fampyra). 

Zou ik toch weer een looptest moeten doen, dan ga ik echt niet 2 dagen stoppen 

met Fampyra. Dan los ik het wel op met hulp van ziekenhuis (of zelf). 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 53. 13 september 2020 

 

u vroeg om zoveel mogelijk reacties over Fampyra en wat het doet. Ik heb al 

vanaf 2004 ms. 

Ik slik Fampyra vanaf April 2016 en ben gelukkig nog niet opgeroepen voor de 

looptest. Het ging in April 2016 helaas heel erg slecht met mij door een paar 

schubs achterelkaar kon ik helaas nog maar een heel klein stukje lopen en 

praten ging mij ook heel moeilijk af. Ik ging in een rolstoel het Z-H in voor de 

eerste looptest en na 3 weken Fampyra liep ik aan mijn man zijn arm het Z-H in 

. Met al die nieuwe energie van onze wonderpil ben ik 2x in de week naar de 

fysiotherapeut gegaan om te trainen iets wat ik voor de Fampyra amper 1x per 

week kon .En iets wat ik nooit meer durfde te hopen is gebeurd ik heb zelfs weer 

een baan gevonden  ik werk zelfs weer voor het eerst in 16 jaar ik sta 2 hele 

dagen soms zelfs 3 hele dagen in de supermarkt produkten te promoten ik doe 

dit werk nu al bijna een jaar. Ik ben ontzettend bang voor die looptest niemand 

weet of ik weer net zo goed wordt als ik nu ben na 48 uur stoppen niemand kan 

mij garanderen hoe mijn lichaam hier op reageert want elk mens is anders en 

sommige mensen komen niet meer terug op het oude niveau soms kan het een 

tijd duren voor je lichaam weer terug is op het niveau van voor het stoppen als 

dat überhaupt gebeurd. Er zijn zelfs mensen die in deze periode zonder Fampyra 

lelijk gevallen zijn .Ik heb van de week mijn huisarts geraadpleegd om mijn 

angst hiervoor te bespreken het kan zelfs zijn dat ik en niet alleen ik maar al 

mijn lotgenoten hier lichamelijk schade door ondervinden. En hij opperde het 

volgende idee, Misschien zijn jullie hier al mee bezig maar als dat gebeurd bijv 

dat we onze baan kwijtraken door die onzinnige regel van ZIN of lichamelijk 
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letsel oplopen door een val of iets dergelijks die te wijten zou zijn aan het 

stoppen met Fampyra. Wie gaat dat aan ons betalen? Ik denk niet dat ZIN  zit te 

wachten op schade claims van ons dus Misschien kunnen we een advocaat of iets 

in die richting inschakelen. Misschien dat het ons op die manier gaat lukken om 

van die belachelijke looptest af te komen. Wat mijn huisarts mij vertelde klonk 

mij heel logisch in de oren vandaar mijn uitgebreide mail. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 54. 15 september 2020 

 

• wat fampyra voor je doet. (loopvermogen/evenwicht/motoriek 

vingers/spierspanning lijf) 

- beter (trap-) lopen 

- minder 'slepen' met de voet 

• welk effect 1 vergeten /te late pil heeft 

- in bijna 4 jaar gebruik een heel enkele maal een pil vergeten 

- ik merk wel dat na enkele uren het 'slepen' erger wordt 

• red je het 12 uur op 1 pil of is het al eerder ‘uitgewerkt’ 

- nog niet voorgekomen 

- er zijn momenten (drukke bezigheden, veel moet lopen/staan) ..... een 

onbehaaglijk gevoel ontstaat. 

- vrijwel altijd 's-avonds spierkrampen in been en arm 

• welk effect had het verplicht stoppen (ben je gevallen/verminderde je 

zelfredzaamheid qua huishouden en persoonlijke verzorging/transfers) 

- eenmaal (2 dagen) moeten stoppen i.v.m. verplichte looptest (najaar 2019), 

gaf onbehaaglijk gevoel, veel 'slepen' 

- eenmaal 1,5 maand (januari - medio maart 2019) gestopt i.v.m. overgang 

fampyra  >>  amino-fampyridine (later weer terug naar fampyra). 

- gaf veel 'slepen', door goed gebruik van EVO-spalk redelijk uit de voeten 

gekund. 

• hoe lang duurde het voordat je terug op je oude niveau was 

- terug op 'oude' vorm/niveau enkele dagen tot een week 

• hoe staat jouw neuroloog/MS-verpleegkunde tegenover het verplicht stoppen 

en de momenten waarop je de looptest moet doen. Houden ze zich aan de eis of 

knijpen ze een oogje dicht? 

- laatste looptest was najaar 2019.... kreeg 3 dagen vóór de looptest telefoon 

van polikliniek dat de andere dag/ochtend moest worden gestopt met fampyra. 

 

MS - algemeen: 

- thans 61 jaar 

- eerste signalen MS: zomer 2013 

- definitieve diagnose: april 2015 (PPMS) 

- fampyra m.i.v. december 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 55. 15 september 2020 

 

Sinds juli dit jaar gebruik ik fampyra, daar voor moest ik eerst de loop test doen, 

na drie dagen gebruik kon ik al verschil merken ik ging beter lopen, minder snel 

moe en de must in mijn hoofd trok iets weg, 

Toen weer de looptest dat was een stuk beter. Ik ben erg secuur met in nemen 

maar het is een keer gebeurd dat ik ben vergeten en dat kon ik de andere 

ochtend gelijk merken dat ik slechter liep. Ik mag een jaar gebruiken en dan 

weer de loop test . 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 56. 15 september 2020 
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Loopvermogen ontzettend verbeterd evenwicht ook plus motoriek vingers, pil 

vergeten merk je gelijk je voelt je dan raar, na het stoppen voor de looptest 

duurt het dagen voordat je weer in de regelmaat zit ,rare benen en geen energie 

om het huishouden te doen. Mijn neuroloog vond het belangrijk om te stoppen 

en de twee looptesten te doen. En een bijkomstigheid is ik kan het niet anders 

verwoorden de mist verdwijnt uit je hoofd .  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 57. 16 september 2020 

 

Hier even mijn ervaring met fampyra. 

Ik gebruik het nu ongeveer 7 jaar met goede resultaten. Ik heb fampyra echt 

nodig voor mijn balans en minder spasmen in  mijn benen en rug. 

Als ik het niet gebruik kan ik heel moeilijk rechtop zitten en zijn mijn armen en 

benen heel zwaar. 

Doordat ik het  nu niet vergoed krijg door de zorgverzekering ben ik 

genoodzaakt dit zelf te financieren. De vereiste looptest lukt helaas niet meer. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 58. 19 september 2020 

 

Onderstaand kort mijn ervaring met Fampyra: 

 

Wat doet Fampyra bij mij: 

- verbetering loopvermogen (verder en sneller lopen) 

- beter evenwicht en coördinatie (minder snel vallen) 

- aanzienlijk minder spierspanning in armen en benen 

- betere coördinatie vingers en fijne motoriek  

 

Bij mij is uiteraard het loopvermogen beter bij gebruik van Fampyra. 

Voor mij is echter de verbetering van de motoriek en coördinatie veel 

belangrijker! 

Met Fampyra kan ik nog goed uit de voeten met het toetsenbord en de 

(roller)muis van de computer. 

Wel zeker zo belangrijk aangezien ik nog steeds full-time aan het werk ben als 

electronic engineer. 

Zonder Fampyra is voor mij het werken met muis en toetsenbord veel 

moeilijker/langzamer en moet ik eerder stoppen. 

 

Ik (maar ook mijn vrouw) merk direct wanneer ik 1 pil vergeet of over sla 

(i.v.m. tijdstip eten en innemen pil) 

Bovengenoemde dingen gaan direct slechter. 

Mijn fysiotherapeut merkt ook direct (op zaterdagmorgen) wanneer ik de pil van 

vrijdagavond overgeslagen heb of vergeten ben. 

2x overslaan heb ik nog niet geprobeerd omdat ik zonder Fampyra niet 

fatsoenlijk kan functioneren. 

 

Ik kan het nog redelijk redden met de 12 uur, al denk ik wel dat een iets kortere 

tijd misschien beter is. 

 

Ik moet dit jaar nog 'stoppen' met de Fampyra voor het komende bezoek aan de 

neuroloog (nog niet eerder gestopt). 

Mijn verwachting van 48 uur geen Fampyra:  

- Tijdelijk niet meer in staat zijn om te werken 

- Tijdelijk niet in staat zijn om auto te rijden 

- Nog meer afhankelijk zijn van mijn vrouw's hulp 
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Mijn neuroloog en MS-verpleegkundige staat volgens mij sceptisch tegenover de 

looptest. 

Bij het vorige bezoek vermeldde de neuroloog dat ik de looptest zonder Fampyra 

nog moet doen dit jaar. 

Maar hij zei ook "we zien wel wat we er mee gaan doen". 

De laatste looptest is toch al meer dan 3 jaar geleden.... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 59. 21 september 2020 

 

Daarnet belde de MS-verpleegkundige van Erasmus MC voor een herhaling van 

de looptest voor dit jaar. Mijn vraag om dit zo lang mogelijk uit te stellen 

vanwege de slechte ervaringen vorig jaar werd niet gehonoreerd, omdat het 

ziekenhuis zegt dat op het uitvoeren van de test wordt gecontroleerd. Ik zie er 

erg tegenop. 

 

Mijn ervaringen vorig jaar. Na 2 dagen stoppen 1,20 minuten over 7 meter lopen 

met steun (zeer instabiel), na 2 weken gebruik 20 seconden over 7 meter lopen 

met steun. Een winst van een paar 100%. 

Maar: het verplicht stoppen leidde er vorig jaar aanvankelijk toe dat ik eigenlijk 

niet meer kon lopen en dat ik me daarom twee weken moest ziekmelden op mijn 

werk. Ik werd ernstig beperkt in mijn functioneren, zowel op het gebied van 

persoonlijke verzorging als mijn verplaatsing (een auto kwam ik niet meer in). 

Het gehele herstel duurde overigens langer (4 weken). Het ging erg langzaam. 

 

Wel merkte ik op dat mijn slapende vinger rechts na het stoppen met Fampyra 

weer tot leven kwam. Maar dit ongemak heb ik er graag voor over. 

 

Nadat in de loop van het jaar mijn nierfunctie zorgelijk werd gevonden, werd me 

toch aangeraden door te gaan met de Fampyra vanwege het grote effect. Daar 

ben ik heel blij mee. 

 

Aangezien mijn MS progressief is en de achteruitgang doorgaat, ben ik bang met 

een hertest mijn recht op Fampyra te verliezen. Terwijl dit het enige medicijn is, 

dat me nog enigszins doet lopen. Een pil vergeten leidt op dit moment direct tot 

verergerde stijfheid en nog minder mobiliteit dan ik al heb. 

 

Ik hoop dat ik hiermee al uw vragen heb beantwoord.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 60. 22 september 2020 

 

30-06-1963  

Diagnose: 1995 (mogelijk,) 2000 (zeker) 

ebruik fampyra: sinds maart/april 2015 

EDDS 4 - 4.5 

  

Loopproblemen: sinds 2013 a.g.v. MS, m.n. krampen en spasmen in voeten en 

dientengevolge niet kunnen lopen of instabiliteit in lopen. Daarbij ook alle 

aandacht in voeten om te kunnen lopen (ook a.g.v. volledige gevoelsuitval sinds 

2000 van nek tot en met voeten.)  

Testperiode t.b.v. vergoeding fampyra : 27-9-2020 - 22-10-2020 
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Ziekenhuis 

eerste looptest zonder fampyra: 31 augustus (gestopt op vrijdag 28 augustus)  

maandagavond 31 augustus weer begonnen met fampyra 

tweede looptest met fampyra: maandag 21 september 

  

Stopdagen:  

Vrijdag: leek aardig te gaan, in de avond wel meer moe dan normaal, vaker 

plassen 

  

Zaterdag: loop van mijn schoenen af (letterlijk), instabieler lopen, meer 

spasmen onder linkervoet,  

vermoeid, doe wel liggend aangepaste oefeningen in sportschool. Tijdens het 8 

minuten  

fietsen daarnaartoe en terug  (fiets zonder handremmen i.v.m. spasmen in 

handen) gaat het moeizaam en traag; moet handen nu plat leggen op stuur 

omdat pengreep/vuist niet meer gaat, voeten krampen niet alleen onder de bal 

en in de tenen, maar nu ook in de holling van de voet en in linkerbil (diepe 

bilspieren; gemellus, obturator.)   Bij inschrijving aanwezigheidslijst is mijn 

handschrift onleesbaar geworden -word mij gezegd. - Concentratie- en 

aandachtsproblemen (Wat ik normaal doe: Britse tv kijken met subtitles voor 

slechthorenden i.g.v. ik iets mis in het luisteren kan ik niet meer. Kan spraak en 

tekst niet koppelen, begrijp 2 keer niks.) Raak van alles kwijt in huis, laat veel 

vallen, gestopt met koken (schillen, snijden, bereiden, bakken etc. want gaat 

helemaal niet meer.) Vermoeidheid heel groot.  

  

Zondag: Al het bovenstaande, maar ook zwabberen op en vallen van fiets. 

Spasmen onder beide voetzolen, pijn in voetzolen bij opstaan en lopen, 

emotionele flexibiliteit slecht. Extreem moe (en dus voor de buitenwacht 

extreem chagrijnig.) Frustatietolerantie en incasseringsvermogen beneden elke 

peil. Ontlasting moeizaam door overspannen kringspier. 

  

Maandag: Al het bovenstaande, kom 10’ te laat op de afspraak voor de looptest 

(fietsen volgens normale timing lukte niet.) In het gesprek met de neurologen 

(in opleiding,) ben ik extreem grof in de mond. Ik merk dit toch bij mezelf op na 

15 minuten en begin te huilen omdat ik mezelf niet herken. Ik verontschuldig me 

dan ook, maar het lukt me niet goed mijn primitieve ik te temperen. Emotionele 

zelfregulering is bijna onmogelijk (en ik was hier ooit een ster in: gaf ruim 25 

jaar les op o.a. een VMBO (Nederlands, Drama, Kunst en alles wat er verder nog 

langs kwam, mijn geduld was legendarisch onder collega’s; ) Ik loop klotsend en 

golvend leeg, bij wijze van spreken. Naar huis en “rusten,” me niet meer buiten 

vertonen, ook niet voor een boodschap, geen tv kijken, niet lekker kunnen zitten 

of liggen, weinig kunnen. Toetsenbordgebruik, sms en app zoveel mogelijk 

beperkt tot  ‘ja’ en ‘nee,’ 😊 en ☹ - en dan nog misslaan/ - typen- Gestopt met 

sporten. 

  

In het algemeen, heb ik gevoeld dat ik ‘verschaduwde,’ een verlaten schim die 

nergens meer bij kon zowel fysiek, mentaal als emotioneel, een marginaal 

‘iets/niets.’ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patiënt 61. 29 september 2020 

 

Ik las op Facebook dat je op zoek bent naar ervaringen van Fampyra gebruikers. 
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Eerst zal ik je zeggen dat Fampyra van mijn leven van een 5 een 7 maakt. 

En dat is nogal wat! 

 

Ik kreeg de diagnose PPMS juli 2017. Ik was toen net 39. Ik ging snel achteruit. 

Oktober 2018 kwam ik definitief in een rolstoel terecht. November 2018 kon ik 

beginnen met Ocrevus. Dat sloeg aan en progressie lijkt vertraagd. 

Begin dit jaar heb ik gevraagd of ik Fampyra mocht proberen en mijn neuroloog 

heeft  2 weken 4 AP voor geschreven en dit werkt eigenlijk meteen. 

Ik kan een heel verhaal schrijven en dat wil ook wel doen maar vooral het effect 

op mijn spierspanning is groot. Minder spierspanning betekent makkelijker 

kunnen staan, minder spasmes, minder clonus. Zolang ik nog kan staan heb ik 

doorbloeding en minder belasting op pezen en gewrichten. 

Omdat het zo goed werkte heeft mijn neuroloog mij een jaar Fampyra 

voorgeschreven en dat werkt goed. De looptest was een formaliteit omdat ik niet 

kan lopen.  

 

Nog meer positieve werkingen: 

 

Betere mictie: i.p.v. 10 keer per dag een halve blaas plas ik 5 keer per dag mijn 

blaas leeg. 

Meer energie en kracht en motoriek in mijn handen.  

Mentaal voordeel omdat waar me verteld is dat ik niks kan doen aan mijn PPMS 

mijn situatie niet meer helemaal uitzichtloos is. 

 

Soms heb ik een stopmoment (laatst een buikgiepje) en dan merk ik snel dat ik 

het niet gebruik. Het voordeel treed snel weer in als ik het weer neem. 

 

Kwa bijwerkingen heb ik alleen soms ‘s ochtends een lichte misselijkheid. 

 

Ik ben blij dat ik Fampyra kan gebruiken en zolang ik er voordeel aan heb wil ik 

dit blijven doen. 

 

Ik hoop dat je iets hebt aan mijn verhaal. Ik heb het zo zakelijk mogelijk 

opgeschreven. Maar ik hoop dat je begrijpt dat het best emotioneel is.  

 

Als je meer wilt weten hoor ik het graag! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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