
Deze presentatie is door het ALS Centrum gemaakt om een volledig en up-to-date 
beeld over ALS te geven. De presentatie gaat over de ziekte ALS, zorg en onderzoek. 
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De Stichting heeft andere doelen dan het ALS Centrum. De fondsenwerving is o.a. 
bestemd voor onderzoeks- en zorgprojecten van het ALS Centrum Nederland. 
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Het ALS Centrum Nederland is een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht 
en AMC. Er worden afspraken gemaakt over diagnostiek, zorg en onderzoek. 
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Adres film: https://www.youtube.com/watch?v=so6kThavjjs 
Een internetverbinding is nodig om het filmpje te laten zien. 
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Het eerste plaatje geeft de zenuwbaan weer van hersenen naar de spier. 
Het tweede plaatje laat zien dat een aangetaste zenuwcel ook leidt tot een 
aangetaste zenuw en spier. 
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- Bij 90% van de ALS-patiënten is er geen ander familielid met ALS/PLS of PSMA 
bekend. Dit noemen we sporadische ALS (de niet familiaire vorm van ALS).  De 
oorzaak van ALS is niet bekend. Het onderzoek hiernaar richt zich op zowel 
genetische aanleg als omgevingsbepaalde factoren zoals bv. toxische stoffen, voeding. 
ALS is een multifactoriële ziekte. Er is niet één oorzaak. De ziekte wordt veroorzaakt 
door combinaties van een bepaalde mate van genetische aanleg en een aantal 
risicofactoren in de omgeving en leefstijl.  
 
- Bij familiaire ALS zijn er meerdere personen in de familie die ALS/PLS/PSMA hebben 
(gehad). Ook FrontoTemporale Dementie (FTD) kan verwant zijn aan ALS. Als in een 
familie beide aandoeningen voorkomen wordt de diagnose familiaire ALS gesteld. 
Vaak is dan een afwijking (mutatie) in het ALS-gen C9ORF72 aantoonbaar. Binnen 
families kan een afwijkend C9ORF72-gen tot verschillende uitingsvormen leiden; ALS, 
FTD en ALS+FTD. 
Het onderscheid tussen erfelijke ALS en sporadische ALS is niet scherp afgebakend. 
Waarschijnlijk is er sprake van diverse genetische afwijkingen waarbij de ene 
afwijking een hogere kans geeft op het daadwerkelijk krijgen van ALS dan de andere. 
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Het onderzoek naar ALS richt zich op de genetische factoren, omgevings- en 
leefstijlfactoren. De onderzoeken zijn van landelijk nu Europees en 
wereldwijd. Het DNA-onderzoek is explosief gegroeid. Aan het wereldwijde 
Project MinE, dat vanuit het ALS Centrum is opgestart, doen 17 landen mee.  
In het epidemiologische onderzoek (PAN-studie) worden risicofactoren in de 
omgeving en leefstijl onderzocht. Tot nu toe zijn er slechts kleine effecten van 
maar twee risicofactoren herhaaldelijk in wetenschappelijk onderzoek 
bevestigd: Roken verhoogt het risico op ALS en het eten van vette vis verkleint 
het risico op ALS.  Matig alcoholgebruik lijkt het risico op ALS te verlagen. 
Blootstelling aan luchtverontreiniging lijkt het risico op ALS te verhogen. Veel 
andere risicofactoren zijn ook onderzocht, zoals het wonen in de omgeving 
van hoogspanningsmasten. Hiervan was geen relatie met het risico op ALS. 
  
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de verschillende uitingsvormen van 
ALS (fenotype) en naar afwijkingen in de hersenen bij ALS bij diagnostiek en in 
het verloop van de ziekte (neuro-imaging / onderzoek met MRI-scans).  
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Het is onbekend waardoor ALS op jongere leeftijd vaker bij mannen voorkomt dan bij 
vrouwen. 
Er wordt vaak gezegd dat ALS zeldzaam is. De incidentie is echter niet veel lager dan 
bij andere bekende neurologische aandoeningen zoals MS. ALS komt dus bijna even 
vaak voor als MS. De levensverwachting is echter korter (3 jaar), waardoor de 
prevalentie van ALS lager is: Er zijn minder ALS-patiënten in leven.  
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Familiaire ALS wordt veroorzaakt door een afwijkend gen en erft vaak dominant over. 
Meerdere familieleden hebben/krijgen ALS. Er zijn een aantal genen bekend waarbij 
een afwijking op dat gen familiaire ALS kan veroorzaken. Binnen een familie is er 
sprake van dezelfde genetische afwijking, tussen families kan deze afwijking 
verschillen. Op dit moment kan bij ongeveer 60% van de patiënten met ALS een 
afwijkend gen gevonden worden. In totaal zijn er zo’n 20 ALS-genen waarop getest 
kan worden als er meerdere familieleden met ALS/PSMA/PLS of FTD zijn.  
Bij 30% van de patiënten met familiaire ALS en bij ong. 8% van de patiënten met 
sporadische ALS wordt het een afwijking in het C9ORF72-gen gevonden. Patiënten 
met sporadische ALS kunnen zich daarom ook op het C9ORF72-gen laten testen. Lees 
voor meer informatie:  
 
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2016/08/informatiebrief-DNA-
diagnostiek-bij-ALS.pdf  
 
Onderzoek bij familieleden heeft veel kanttekeningen. Wanneer familieleden 
genetisch onderzoek overwegen, dan wordt verwezen naar een klinisch geneticus. 
Deze bespreekt de mogelijkheden en voors en tegens van het genetisch onderzoek op 
grond waarvan familieleden kunnen besluiten of ze dit onderzoek wensen. 
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Veel patiënten die de diagnose krijgen verkeren al lange tijd in onzekerheid. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de onzekerheid als erger ervaren wordt dan het 
weten wat er aan de hand is, hoe ernstig dit ook is. 
De periode tot het stellen van de diagnose was gemiddeld 15 maanden en is nu 
gemiddeld 9 maanden. Doordat er dankzij het ALS Centrum meer kennis is bij 
neurologen worden patiënten sneller verwezen. 
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Bij ruim 30% van de patiënten beginnen de klachten met het spreken en slikken en bij 
ruim 60% met zwakte in armen of benen. Bij een heel kleine groep met zwakte van 
de ademhalingsspieren. 
Er bestaan geen verschillende vormen van ALS, de vaak gelezen term bulbaire en 
spinale ALS heeft te maken met waar de ALS begonnen is. 
 

13 



Er zijn ruim 40 ALS-teams in Nederland. Patiënten worden direct na de diagnose 
verwezen en binnen 2 weken opgeroepen. 
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Een overzicht van de ALS behandelteams in Nederland. De contactgegevens staan 
vermeld op www.als-centrum.nl/zorg/  
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Riluzole is het enige wetenschappelijk bewezen medicijn. Het heeft een bescheiden 
vertragend effect op het ziekteverloop. 
Het ALS Centrum heeft meestal meerdere trials naar experimentele medicijnen 
lopen. Dit zijn altijd een dubbelblinde, placebogecontroleerde studies. Onderzoek 
naar het effect van een experimenteel medicijn op ALS is alleen op deze wijze 
mogelijk. 
Het optimaliseren van de kwaliteit van leven, een goede hulpmiddelenvoorziening en 
de symptoombehandeling zijn doelen van het ALS-behandelteam. In de presentatie 
kan niet op al deze items uitgebreid ingegaan worden. Veel over 
symptoombehandeling is te lezen op de site van het ALS Centrum: http://www.als-
centrum.nl/themas/behandelen-van-klachten/bewegen/ 
In deze presentatie wordt wel ingegaan op de bulbaire  en ademhalingsproblematiek. 
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Klik op de link. Bekijk vooral de subtab ‘Alles over ALS’. Informatie is hieronder 
gerangschikt op thema en op achtergrond. De informatie is verdeeld in artikelen; 
korte stukjes informatie per onderwerp 
Adreslink: http://www.als-centrum.nl/themas/wat-is-als-nl/de-ziekte/ 
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Doelgroep voor de e-cursussen zijn alle zorgverleners. De cursussen zijn ook 
toegankelijk voor mantelzorgers en belangstellenden.  
De introductiecursus is uitgebreider dan deze basispresentatie. De cursus sluit af met 
een toets waarna u uw persoonlijke certificaat kunt downloaden.  
De andere e-cursussen geven verdieping in zorg rond slikken en verslikken en in het 
omgaan met patiënten waarbij een discrepantie ervaren wordt door 
aangeboden/nodige zorg/hulpmiddelen en de wensen/behoeften van patiënt of 
mantelzorger.  
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Voor meer informatie over deze symptomen: http://www.als-
centrum.nl/themas/behandelen-van-klachten/bewegen/  
 
In deze presentatie worden de symptomen slikproblemen en ademhalingsproblemen 
kort besproken. Daarnaast wordt ingegaan op het laryngospasme.  
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Bulbaire zwakte leidt tot spreek- en slikproblemen. Op de behandeling van en 
hulpmiddelen voor spreekproblemen wordt niet verder ingegaan.  
Uit onderzoek is gebleken dat een goede voedingsintake de kwaliteit van leven 
bevordert. Aanpassingen aan de voeding en logopedische adviezen zijn meestal enige 
tijd voldoende om op gewicht te blijven en veilig te slikken. In de loop van de ziekte is 
een PEG/PRG-sonde nodig om voldoende intake te behouden en op gewicht te 
blijven. Een besluit tot het plaatsen van een PEG/PRG-sonde is ingrijpend. De 
mogelijkheid van een PEG/PRG-sonde wordt al bij beginnende slikproblemen 
besproken zodat patiënten voldoende bedenktijd hebben en toe kunnen groeien naar 
dit besluit.  
De PRG-sonde is een Percutane Radiologische Sonde, een ballonsonde. Een 
belangrijke reden om deze te plaatsen is als de PEG-sonde niet meer veilig geplaatst 
kan worden vanwege onvoldoende ademhalingsvermogen.  
Overmatige speekselvloed is een gevolg van onvoldoende lipsluiting en niet goed 
meer kunnen slikken. Indien medicatie (betreft medicatie met andere indicatie maar 
met als veel voorkomende bijwerking een droge mond) onvoldoende effect heeft, 
wordt bekeken of radiotherapie of botuline-injecties in de speekselklieren mogelijk is.  
Taai slijm kan een gevolg zijn van verminderde vochtintake maar de oorzaak is niet 
altijd bekend. Het is een veel voorkomend probleem. Het wordt hier genoemd omdat 
het onderscheid tussen speekselvloed en taai slijm belangrijk is voor de behandeling.  
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Er zijn PRG-sondes met verschillende diktematen. Meestal wordt Ch 16 ingebracht, 
met een oranje aansluiting (zie dia 23)  
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Uit recente onderzoeken blijkt dat bij ongeveer 5% van de patiënten ernstige 
cognitieve en gedragsveranderingen voorkomen, passend bij ALS. Bij ongeveer 50% 
komen deze veranderingen in meer of mindere mate voor. Het is belangrijk voor de 
zorg en begeleiding om mogelijke cognitieve veranderingen te onderkennen en in 
kaart te brengen. 
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Deze symptomen in combinatie met het fysieke functieverlies maken de zorg thuis 
voor zowel mantelzorgers als thuiszorg erg zwaar.  
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De snelheid van toename van zwakte van de ademhalingsspieren verschilt per 
patiënt. Niet iedere patiënt krijgt klachten hiervan (zie volgende dia).  
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Behandeling van zwakte van de ademhalingsspieren kan met beademing en/of 
symptoombehandeling.  
Meest belastende symptomen zijn kortademigheid en angst.  Zuurstof in een lage 
dosering! En/of morfine kunnen de kortademigheid verlichten. Bij angst kan een 
anxiolyticum voorgeschreven worden. 
Airstacken is een techniek waarbij lucht via een masker of een mondstukje met 
behulp van een beademingsballon in de longen wordt geblazen. Het voornaamste 
doel van deze techniek is het verbeteren van de hoestkracht. Door het airstacken 
wordt de borstkas mogelijk soepeler gehouden. 
Niet-invasieve beademing is effectief voor een aantal patiënten. Invasieve beademing 
wordt afgeraden omdat de nodige zorg hierbij vaak thuis niet mogelijk is en deze 
vorm voor veel patiënten de kwaliteit van leven vermindert.  
Niet-invasieve beademing kan thuis plaatsvinden. Het leidt vaak wel tot een grotere 
mantelzorgbelasting, zeker als de patiënt onvoldoende handfunctie heeft om de kap 
zelf op en af te doen en het apparaat te bedienen. 
Niet-invasieve beademing wordt wel eens verward met zuurstoftoediening. Het 
betreft echter een vorm van beademing. De patiënt moet opgenomen worden om 
ingesteld te worden op beademing door het CTB (Centrum voor Thuisbeademing) en 
krijgt een beademingsapparaat mee naar huis.  
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Airstacken kan door de patiënt zelf gedaan worden indien er voldoende handfunctie 
is. Ook de mantelzorger en/of thuiszorg kunnen dit leren en toepassen. Bij de meeste 
patiënten is een frequentie van 3-4x daags voldoende.  
 
Adres film: https://www.youtube.com/watch?v=pp983akYgyM 
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Een voorbeeld van niet-invasieve beademing, de mond-neuskapbeademing 
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Voorbeelden van niet-invasieve beademing. De beademing via neuspillows 
(rechtsboven) kan alleen bij goede mondsluiting. De beademing met een mondstukje 
(rechtsonder) wordt gebruikt als patiënten ook overdag beademing nodig hebben.  
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Een voorbeeld van invasieve beademing. 
Een enkele patiënt met invasieve beademing kan thuis verzorgd worden. De meeste 
patiënten verblijven in een verpleeghuis met een speciale afdeling. Hier zijn er een 
beperkt aantal van in Nederland. 
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Brochures:  
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/praktische-adviezen-voor-
thuiszorgmedewerkers/ 
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/informatie-voor-managers-in-de-
thuiszorg-over-de-zorg-bij-als/ 
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