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De inleidende presentatie ging over het belang van databases waarin gegevens over patiënten 
met ALS verzameld worden. Je kunt deze gebruiken voor het afleiden van epidemiologische 
gegevens, bv. hoe vaak komt ALS voor, wat is de verspreiding van ALS, wat zijn de klinische 
kenmerken, welke risicofactoren en prognostische factoren spelen een rol. In Europa zijn we 
al verder gevorderd met het opzetten en bijhouden van databases dan in Amerika. Een goed 
voorbeeld van zo’n database is de PAN database die we in Nederland hebben 
(http://www.alsonderzoek.nl/). 

Eén van de besproken onderzoek ging over het ontdekken van een verband tussen 
medicatiegebruik en overleving bij ALS. Gekeken werd naar o.a. het gebruik van diuretica, 
Cox2-inhibitors,nitraten, NSAIDs, antidepressiva. Het lijkt dat patiënten die diuretica 
gebruiken mogelijk iets langer leven. Er werden veel kanttekeningen bij het onderzoek 
geplaatst maar men hoopt met dergelijk onderzoek op het spoor te komen van een medicijn 
wat het verloop van ALS kan beïnvloeden. 

De vraag of bij patiënten met ALS vaker veneuze trombose voorkomt is geen nieuwe vraag. 
Bewijs hiervoor is nog niet gevonden maar een nieuw onderzoek werd gepresenteerd. Hieruit 
blijkt wel dat er een verhoogd risico is maar dat nog niet bekend is of dit door een 
toenemende immobiliteit komt of door de ziekte. Het advies is alert te zijn op symptomen. 
Preventief al medicatie voor te schrijven wordt niet geadviseerd. 

Vanuit het ALS centrum Nederland werd vervolgens een onderzoek gepresenteerd over de 
relatie tussen voeding en ALS. Het eten van relatief veel verzadigde vetten in een dieet is 
gerelateerd aan een hoger risico op ALS, mogelijk dat dat te maken heeft met een sneller 
energieverbruik (metabolisme) in ALS patiënten. Ook het eten van relatief weinig anti-
oxidanten, zoals bijvoorbeeld Vitamine C, lycopeen, vezels en flavonoiden, lijkt gerelateerd 
aan het risico op ALS. Deze stofjes (anti-oxidanten) hebben een beschermende werking tegen 
schadelijke processen (oxidatieve stress) die mogelijk plaats vinden in de motorische 
zenuwcellen van ALS patienten. 

Tot slot was er een presentatie over Vitamine D en het risico op ALS: mensen met een 
Vitamine D te kort zouden mogelijk een verhoogd risico op ALS hebben en een kortere 
overleving. Er werden veel kanttekeningen bij dit onderzoek geplaatst (onder andere een 
kleine studie) en er moet eerst nog meer onderzoek gedaan worden om deze bevindingen te 
bevestigen/ontkrachten.   

 


