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Samenvatting van het 21ste Internationale ALS symposium 
 
Zorgverlening 
1. Autonomie en Kwaliteit van leven 
R. Cohen (Canada) benadrukte in haar presentatie het belang van de keuze van de juiste 
meetinstrumenten/vragenlijsten wanneer het gaat om het meten van kwaliteit van leven. 
Aangezien kwaliteit van leven bepaald wordt door verschillende levensdomeinen is het 
belangrijk om bij de ALS patiënt vast te stellen welke domeinen bij hem/haar domineren. 
 
A. Brownlee (USA) heeft naasten van overleden ALS patiënten vragenlijsten afgenomen met 
als doel inzicht te krijgen, welke families van ALS patiënten problemen in de communicatie 
ervaren, welke communicatie onderwerpen een rol spelen in de laatste levensfase en welke 
communicatie strategieën gebruikt worden. Opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat 
mensen met ALS in de laatste fase van hun leven vaak kiezen voor ‘eenvoudige’ manieren 
van communiceren: knipperen met de ogen, gebaren en letterborden. Elektronische 
communicatiehulpmiddelen waren bij deze patiënten wel aanwezig maar werden gemiddeld 
minder dan een maand gebruikt. 
 
2. Zorg, onderwijs en praktijk 
V. Jackson (USA) ging in haar presentatie uitgebreid in op de impact die een terminale ziekte 
zoals ALS en het zorg verlenen aan mensen met deze ziekte, kan hebben op de professionele 
zorgverleners. Zelfkennis, alertheid, scholing en aandacht voor elkaar onder de zorgverleners 
is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat professionele zorgverleners hun werk kunnen blijven 
volhouden 
 
R. McConigley (Australië) en collega’s hebben een onderwijsmodule ontwikkeld voor 
zorgverleners van ALS patiënten. Doel van de module is om de kwaliteit van de zorg voor 
mensen met ALS en hun naasten te verbeteren. De module is getest en deelnemers blijken na 
deelname meer kennis over ALS te hebben en staan positiever tegenover zorg verlenen aan 
mensen met ALS. 
 
A. Calvo (Italie) heeft onderzoek gedaan naar pijn bij ALS. In dit onderzoek kwam pijn bij de 
groep ALS patiënten (53,3%) vaker voor dan bij de controlegroep (36,7%). De intensiteit van 
de pijn in beide groepen was gelijk. De pijn in de groep ALS patiënten nam toe naarmate de 
spierzwakte gedurende het ziekteproces verder toenam. De pijn had op de ondervraagde 
patiënten een negatief effect op de stemming en het plezier in het leven en in mindere mate op 
de nachtrust en de sociale relaties. 
 
Z. Simmonz (USA) heeft met zijn onderzoeksgroep onderzocht wat de verschillen zijn tussen 
ALS patiënten die begeleid worden door multidisciplinaire klinieken en ALS patiënten die 
niet door een multidisciplinair team begeleid worden. Daarbij is gekeken naar het effect op de 
kwaliteit van het leven, het gebruik van aanvullende therapieën en ondersteunende diensten en 
de Social Problem Solving Skills (SPS). SPS zijn vaardigheden die iemand heeft om 
problemen in het dagelijks leven het hoofd te kunnen bieden. De ‘multidisciplinaire’ groep 
scoorde een hogere kwaliteit van leven. De SPS scores van beide groepen kwamen overeen. 
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3. Holistische zorg 
A. Brothers (USA) begon de presentatie met de constatering dat er geen richtlijnen bestaan 
voor de behandeling en begeleiding van mensen met ALS en Fronto Temporale Dementie 
(ALS/FTD) en hun mantelzorgers. Om de mantelzorgers van deze groep ALS/FTD patiënten 
goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk om te weten wat hun behoeften aan zorg zijn. 
Daarvoor heeft de Amerikaanse onderzoeksgroep een vragenlijst ontwikkeld waarmee ze de 
zorgen en behoeften van de mantelzorgers die verband houden met de cognitieve en 
gedragsveranderingen van de ALS patiënt met FTD in kaart kunnen brengen. 
De partners van ALS/FTD patiënten bij wie de vragenlijsten zijn afgenomen noemden als 
belangrijkste twee onderwerpen m.b.t. de zorg voor hun naaste met ALS/FTD: 
slaapproblemen (patiënt en partner) en open informatie over de prognose van de ziekte en de 
problemen die ze tegenkomen door de combinatie van de ziekte ALS en FTD. 
 
H. Stephens (USA) presenteerde een onderzoek naar de behoefte aan zorg van de 
mantelzorgers en de interventies gericht op ondersteuning van de mantelzorgers bij mensen 
met ALS. Ook hiervoor bestaan geen richtlijnen. Het onderzoeksteam heeft een nieuwe 
vragenlijst ontwikkeld (Caregiver Assessment Questionnaire) waarmee ze 102 mantelzorgers 
ondervraagd hebben. Angst voor wat de toekomst brengen zal was een gemeenschappelijk 
kenmerk wat uit de vragenlijsten naar voren kwam. De belangrijkste ondersteunende 
activiteiten waren volgens de ondervraagde mantelzorgers sociale contacten/gezelligheid, een 
dagboek bijhouden/ lezen en spirituele praktijken. 
 
C. Lunetta (Italië) heeft in een studie met 16 ALS patiënten onderzoek gedaan naar het effect 
van een training op de fietsergometer. De trainingsgroep A van 5 patiënten kreeg naast de 
fietsergometer-training ook een actief en passief oefenprogramma en werd vergeleken met 
groep B van 5 patiënten die alleen een actief oefenprogramma kreeg en groep C van 6 
patiënten die alleen een passief oefenprogramma kreeg. Na 4 maanden training bleek dat de 
patiënten uit groep A minder toename van spierzwakte hadden en verbeterd waren op de 
fysieke symptomen van de kwaliteit van leven vragenlijst. 
 
4. Ademhaling en voeding 
S. Cleary (Canada) presenteerde de resultaten van een onderzoek naar het effect van long 
volume rekruterende technieken (LVR), lees air stacken, op de ademhaling, het actief 
vrijhouden van de luchtwegen en op een compenserende sliktechniek (the supra-glottic 
swallow maneuver). Daarnaast werd bestudeerd wat het effect is van LVR op het testen van 
de ademhalingsfunctie en wat de verwachtingen van de ALS patiënten zijn van LVR op hun 
ademhaling en het actief vrijhouden van de luchtwegen.  
Een meerderheid van de ALS patiënten was tevreden met LVR; er werden geen vervelende 
bijwerkingen gemeld en men gaf aan dat er een positief effect was op de hoestkracht en het 
vrijhouden van de luchtwegen. De onderzoekers melden dat deze resultaten van belangrijke 
klinische betekenis kunnen zijn in de behandeling van de symptomen t.g.v. de zwakte van de 
ademhalingsspieren, de zwakte van de ondersteunende spieren en de verminderde longfunctie. 
Door voorafgaand aan de maaltijd te air stacken vindt er een toename van de bescherming van 
de luchtwegen plaats en wordt het schoonhouden van de luchtwegen gedurende de maaltijd 
vergemakkelijkt. 
 
R. Onders (USA) heeft onderzoek gedaan naar het effect van Diafragma Pacing (DP), het 
stimuleren van het diafragma, bij mensen met ALS. De resultaten van dit onderzoek bij deze 
kleine groep ALS patiënten suggereren een positief effect van DP op de fysiologie van het 
diafragma, de ademhalingsfunctie en de levensverwachting. 
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Epidemiologie 
Er is nog maar weinig bekend over welke omgevingsfactoren het risico vergroten op het 
krijgen van ALS. Enkele resultaten van de Prospectieve ALS Studie Nederland (PAN) hebben 
wij op het congres gepresenteerd. Zo blijkt uit de PAN studie dat boeren en elektriciens een 
licht verhoogd risico hebben op het krijgen van ALS. Verdere analyses zullen moeten 
uitwijzen welke blootstellingen in deze beroepen het risico op ALS verhogen. Verder werd in 
de PAN studie gevonden dat het risico op ALS mogelijk verhoogd is wanneer de ziekte van 
Parkinson of dementie in de familie voorkomt en dat het risico op ALS verlaagd is wanneer er 
hart- en vaatziektes in de familie voorkomen. 
 
Trials 
De resultaten van de Talampanel en de Pioglitazone studie werden gepresenteerd. Het gebruik 
van deze medicijnen blijken helaas niet effectief te zijn in het vertragen van de ziekte. 
De derde trial die werd gepresenteerd, is een studie naar een nieuw medicijn met de naam 
CK2017357. De studie liet zien dat het middel veilig is, maar de eerste resultaten laten ook 
zien dat het middel waarschijnlijk de spierkracht en uithoudingsvermogen kan verbeteren. Of 
het middel werkelijk effectief is, dient uitgezocht te worden in een vervolg studie. 
 
Cognitie en psychologische ondersteuning 
De nadruk bij dit onderdeel ligt wereldwijd op:  

1. het verder vaststellen, met verbeterde technieken, welke hersenfuncties (cognitie - het 
denken betreffend-  en gedrag) verminderd kunnen zijn bij welk deel van de ALS-
patiënten.  

2. het ontwikkelen van een korte screeningsmethode voor het vaststellen van cognitieve 
stoornissen alsook gedragsveranderingen, zoals die kunnen voorkomen bij ALS. 

3. de problemen die de partners/verzorgers kunnen ondervinden en met welke 
patiëntenkenmerken dit samenhangt. 

Uit de gepresenteerde onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de kennis over welke 
hersenfuncties aangedaan zijn bij ALS verder is toegenomen en de behoefte voor een goed 
screeningsinstrument is onderstreept. De verwachting is dat de komende jaren 
overeenstemming zal komen over welke test gebruikt moeten worden in de spreekkamer. 
 
Europese ALS consortium 
Tijdens deze bijeenkomst, waar prof. Leonard van den Berg voorzitter van was, zijn de 
resultaten besproken van een Biomarker consensus meeting en een MRI consensus meeting. 
Bij beide meetings zijn onderzoekers uit heel Europa betrokken om te kijken of er op 
Europees niveau een standaard gemaakt kan worden die iedereen kan gaan gebruiken. 
Veder werden er presentaties gegevens over cognitie bij ALS patiënten, de online genetische 
database, criteria om ALS te diagnostiseren, het verhoogde risico op ALS bij familieleden van 
ALS patiënten, medicijntrials en de risicofactoren voor ALS in Nederland en Italië.  
 
Ook werd in deze bijeenkomst besloten dat de naam van het Europese ALS consortium 
veranderd zal worden in ENCALS: European Network for the Cure of ALS. 
Daar hoort natuurlijk een nieuw logo bij en een nieuwe website, www.encals.eu. 
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Allied Professionals Forum 
Voorafgaand aan het internationale symposium werd op vrijdag 10 december 2010 het Allied 
Professionals Forum gehouden. Een internationale ontmoeting van zorgverleners vanuit alle 
werelddelen met als doel de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen in de zorg voor mensen 
met ALS te presenteren. Er waren sprekers uit de Verenigde Staten, Groot Brittannië en 
Australië. Hier volgt een selectie van de presentaties.  
 
Barbara Segal, verpleegkundige (USA) presenteerde de uitgangspunten van ‘palliatieve zorg’ 
binnen de multidisciplinaire zorg voor mensen met ALS. In haar presentatie kwamen het 
belang naar voren van het op tijd doelen stellen, wensen, voorkeuren en behoeften 
inventariseren, behandelingen bespreken en zorgen en angsten om wat gaat komen vaststellen. 
 
Bridget Taylor, verpleegkundige/antropologe (UK) heeft een kwalitatief onderzoek gedaan 
onder 13 ALS patiënten en 10 partners van ALS patiënten. Doel van het onderzoek was 
ervaringen van patiënten en partners met sexualiteit en intimiteit te beschrijven. In haar 
presentatie ging zij in op de impact van hulpmiddelen en aanpassingen op de mondelinge en 
fysieke intimiteit. 
 
Karen Cross, arts en directeur van een hospice- en zorgcentrum (USA) ging in haar 
presentatie in op het belang van het samenvoegen van palliatieve en multidisciplinaire zorg 
voor mensen met ALS en hun families. Zij beschreef de samenwerking tussen een ALS 
medisch centrum en hospice zorg in Amerika. Ook in Nederland staat het gebruik van het 
model ‘palliatieve zorg’ in de zorg voor mensen met ALS volop in de belangstelling.  
 
Linda Cates, fysiotherapeut (USA) ging in haar presentatie in op drie symptomen: 
schouderpijn, contracturen in de hals en duizeligheid/draaierigheid. Zij benadrukte het belang 
van preventie (juiste zithouding en –ondersteuning) en toonde fysiotherapeutische 
behandelopties. 
 
David Oliver, arts en hospice-directeur (UK) gaf een lezing over cognitieve- en 
gedragsproblemen bij mensen met ALS en wat dit betekent voor de zorg voor deze mensen en 
hun families. Onderzoekers en clinici kunnen ervoor zorgen dat de kennis over en het inzicht 
in cognitieve en gedragproblemen bij mensen met ALS goed verspreid wordt. Daarmee zal 
ook het besef en de acceptatie bij de naasten en andere zorgverleners toenemen. 
 
Sharon Schillerstrom, ontwikkelaar van zorginformatie ( UK) gaf een PowerPoint presentatie 
over het interactieve werkboek ‘When someone close has MND’ voor kinderen van 4-10 jaar. 
Het boek is ontwikkeld om kinderen met een vader of moeder die ALS heeft te ondersteunen 
en om de ouders een mogelijkheid te geven om met hun kind te steunen.  
 
Amy Roman, logopedist (USA), hield een zeer interessante presentatie van de resultaten van 
haar onderzoek naar het gebruik van drie ‘low-tech’ communicatiehulpmiddelen. Alle drie de 
methoden zijn voor mensen met ALS die alleen de oogbewegingen kunnen gebruiken in de 
communicatie. Zij liet met haar onderzoek nog eens het belang zien van relatief eenvoudige 
communicatiehulpmiddelen die in sommige situaties een zeer adequate manier van 
communiceren mogelijk maken.  
 
Lakshmi Joshi Boyle, logopedist (USA), werkt in een ALS team en heeft onderzocht wat het 
voordeel voor de patiënt en het ALS team is wanneer je het consult bij de logopedist en de 
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diëtist samenvoegt tot een gezamenlijke afspraak. De gezamenlijke afspraken kunnen leiden 
tot een grotere patiënttevredenheid, energie- en tijdbesparing en een efficiëntere behandeling.  
 
Lee Guion, ‘ademhalingsverpleegkundige’ (USA) had als uitgangspunt van de presentatie het 
belang van een goede nachtrust en het effect daarvan op het fysieke, mentale en emotionele 
welzijn. Zij concludeerde dat een slaaponderzoek in specifieke situaties extra informatie kan 
opleveren die gebruikt kan worden bij de bepaling van de juiste ademhalingsinterventie(-s). 
 
Carol Birks, verpleegkundige en manager bij MND Australië, presenteerde hoe in Australië 
een informatieve website over ALS tot stand is gekomen: www.mndcare.net.au. 
 
Melanie Lord, logopedist en onderzoeksassistent (UK), presenteerde de ‘Oxford ALS 
Nutrition Clinic’. In de praktijk bleek dat de informatieverstrekking naar de patiënten en 
mantelzorgers in ten minste 50% van de ondervraagden niet volledig of niet consistent bleek. 
Doel van de ‘Voedingskliniek’ was om effectiever te communiceren met de patiënt en de 
mantelzorger, de planning van de PEG plaatsing procedure te verbeteren en de nazorg te 
verbeteren. 
 
 


