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Onderwerp: Prospectieve ALS studie Nederland (PAN) 

 
“Risicofactoren voor het ontstaan en beloop van ALS”  

 
Geachte meneer/ mevrouw, 
 
De oorzaak van amyotrofische laterale sclerose (ALS) is nog onbekend. Door wetenschappelijk 
onderzoek willen wij hier meer over te weten komen. Dit doen wij onder andere door te onderzoeken 
of bepaalde mensen misschien iets vatbaarder zijn voor het krijgen van ALS door een specifieke 
opbouw van het erfelijk materiaal, het DNA. Er lijkt niet één bepaalde afwijking in het DNA te zijn 
die de ziekte veroorzaakt, maar wel een groot aantal die gezamenlijk het risico voor het krijgen van 
ALS iets verhogen. Het is belangrijk deze variaties op te sporen omdat wij aan de hand van die 
informatie meer te weten komen over welke ziektemechanismen bij ALS betrokken zijn. Dit is 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van een effectieve behandeling. 
 
Het ALS Centrum Nederland, een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het AMC verricht 
onderzoek naar deze risicofactoren in het DNA van mensen met ALS. Omdat u meedoet met 
bovengenoemde studie willen wij u vragen mee te doen met een nieuw onderdeel van deze studie. Om 
veel voorkomende variaties in dit DNA goed te kunnen interpreteren willen wij het vergelijken met 
het DNA van één of beide ouders. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar patiënten met ALS van wie 
één of beide ouders nog leven en bereid zijn bloed af te laten nemen.  
 
Wij zouden u willen vragen of u aan deze voorwaarde voldoet en of uw vader en/of moeder 
medewerking zouden willen verlenen aan dit onderzoek. Dit betekent dat wij u en uw ouders vragen 
eenmalig bloed te willen afgeven via een prik. Dit kan in het UMC Utrecht maar ook kan onze 
prikdienst bij u en uw ouders thuis langskomen. Sommige patiënten hebben reeds eerder bloed 
gegeven, toch willen wij ook hen vragen nogmaals bloed te geven wegens nieuwe DNA analyse 
methodes.  
Omdat wij in het DNA gericht kijken naar risicofactoren en niet naar directe oorzaken van ziekten 
kunnen wij geen uitspraak doen over uw specifieke kans op verschillende andere ziekten. Wij hopen 
door de gemeenschappelijke informatie van meerdere patiënten meer inzicht te krijgen in de 
risicofactoren van de ziekte ALS. U krijgt dan ook geen individuele test-uitslag omdat de gegevens 
alleen betekenis hebben samen met de gegevens van alle andere patiënten. 
 
Vragen aan uw vader en/of moeder of ze benaderd mogen worden 
Om privacy redenen is het niet toegestaan dat uw ouders direct door medewerkers van het ziekenhuis 
voor dit onderzoek benaderd worden. Daarom is het gebruikelijk dat ouders in dergelijke onderzoeken 
door patiënten of nabestaanden zelf benaderd worden.   
Wij willen u dan ook verzoeken uw vader en/of moeder te vragen of zij eventueel bereid zijn mee te 
werken aan dit onderzoek. Indien zij bereid zijn om mee te werken, verzoeken wij u de 
contactgegevens van uw vader en/of moeder aan ons door te geven. Zij zullen van ons vervolgens 
informatie ontvangen en zal er door ons gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek. 
Familieleden worden dus alleen benaderd nadat via u daartoe een blijk van toestemming is gegeven.  
 
Bewaren van uw bloed en uw erfelijk materiaal  
Het erfelijk materiaal van u en uw ouder(s) zullen in het kader van dit onderzoek worden onderzocht. 
Wij willen uw gegevens uit uw erfelijk materiaal bewaren, want misschien kunnen wij daar later een 
ander onderzoek naar ALS mee uitvoeren. Wij bewaren dit alleen als u daar toestemming voor geeft 
op het toestemmingsformulier. Als u dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze op 
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het toestemmingsformulier aangeven. Wij zullen uw bloed en dat van uw ouders dan na afloop van het 
onderzoek vernietigen. 
 
Hoe te handelen bij klachten? 
Als u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit melden aan de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, 
dan kunt u contact opnemen met Bureau Patiëntenservice (Bureau Patiëntenservice locatie UMC 
Utrecht is te vinden in de centrale hal naast de centrale opname balie, tel. 088-7555555). 
 
Ook kunt u zich, als u dat wilt, voor inlichtingen en advies wenden tot een arts, die niet direct bij de 
uitvoering van het onderzoek betrokken is. U kunt daarvoor contact opnemen met Dr. N. Notermans, 
tevens werkzaam als neuroloog in het UMC Utrecht (tel: 088-7555555, sein 1612). 
 
Algemeen 
Voor dit onderzoek is toestemming verkregen van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht na een 
positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht. 
De opdrachtgever van dit onderzoek heeft van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC 
Utrecht ontheffing gekregen van de verplichting een verzekering af te sluiten die de door de studie 
veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. De commissie is van oordeel dat dit onderzoek voor de 
proefpersoon naar zijn aard zonder enig risico is. 
 
Samenvattend 
Doel: Om variaties in het DNA te vinden die het risico op de ziekte ALS verhogen. 
Doelgroep: Patiënten bij wie één of beide ouders in leven zijn en die mee willen doen. 
Wat te doen: Vragen of uw vader en/of moeder het goed vinden dat wij hen benaderen voor dit 
onderzoek. Indien dit mag kunt u hun contactgegeven naar ons opsturen. Indien uw ouders meedoen 
aan de studie vragen we ook u eenmalig bloed te willen geven. 
 
Aanmelden 
Indien uw ouders toestemming geven om door ons benaderd te worden vragen wij u het bijgevoegde 
contactformulier in te vullen en op te sturen met bijgeleverde enveloppe. Ook is het mogelijk om de 
contactgegevens door te geven en eventuele vragen te stellen via e-mail. Dit kan via 
p.vandoormaal@umcutrecht.nl. Als uw ouders mee doen aan het onderzoek vragen we ook aan u om 
eenmalig bloed af te geven via een prik. Als u dit goed vindt kunt u het bijgevoegde 
toestemmingsformulier getekend meesturen of ten tijde van het bloedprikken afgeven. 
Mocht u niet aan het onderzoek willen deelnemen of niet kunnen deelnemen vanwege het overlijden 
van de ouders, dan mag u dit ook via dit e-mailadres melden. Indien u wilt meedoen, zal er telefonisch 
contact met u opgenomen worden. Deelname is geheel vrijwillig. U kunt te allen tijde uw deelname 
aan het onderzoek zonder opgave van reden intrekken. Het meedoen of weigeren van deelname heeft 
geen consequenties voor uw eventuele behandeling. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs P.T.C. van Doormaal, arts-onderzoeker 
Prof. Dr. Leonard H. van den Berg, neuroloog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


