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Abstracts plenaire lezingen  
ALS Congres 30 september 2016, ReeHorst 
 

Opening, dagvoorzitter drs. Esther Kruitwagen, revalidatiearts, ALS Centrum & UMCU 

Presentatie van het ALS Zorgnetwerk, het netwerk van in ALS gespecialiseerde behandelteams 
en thuiszorgteams, waarbij in een later stadium ook eerstelijns paramedici zullen kunnen 
aansluiten. Het doel van het ALS Zorgnetwerk is dat alle mensen met ALS, PLS en PSMA de 
beste zorg krijgen die mogelijk is. 

Het ALS Zorgnetwerk biedt zorgverleners ondersteuning om de zorg in hun regio uitstekend te 
organiseren. Deze ondersteuning bestaat uit trainingen voor ALS behandelteams, 
thuiszorgteams en voor andere zorgverleners waar het behandelteam mee samenwerkt. 
Daarnaast monitort het ALS Zorgnetwerk de kwaliteitscriteria voor ALS behandelteams en biedt 
het online informatie voor alle zorgdisciplines en een consultatiefunctie en een online forum 
voor alle zorgverleners. 

Individuele prognose en nieuwe ontwikkelingen in ALS onderzoek 

Prof. dr. Leonard van den Berg, UMCU, coördinator ALS Centrum Nederland 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar ALS, PLS en PSMA behelst:  

- Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren in de omgeving en in de leefstijl  
- Onderzoek naar symptomen, waaronder cognitieve en gedragsmatige gevolgen, en 

het beloop van ALS. 
- Imaging onderzoek waarbij mbv MRI-scans beelden van de hersenen en het 

ruggenmerg van patiënten en controlepersonen worden gemaakt.  
- Genetisch onderzoek om de genetische oorzaken van familiaire en sporadische ALS 

te vinden. Er zijn inmiddels meer dan 30 ALS-genen gevonden.  
- Ziektemodellen. Voor deze genen wordt in cel modellen de functie van het gen 

onderzocht en kunnen werkzame stoffen worden getest. Er zijn ontwikkelingen in 
gentherapie. In de toekomst is het wellicht mogelijk om een mutatie in een ALS-gen 
te repareren. Het wetenschappelijke onderzoek naar de genetica van ALS biedt zo 
aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen van ALS. 

- Geneesmiddelenonderzoek. Een overzicht van recente trials zal worden besproken. 
Patiënten kunnen zich inschrijven bij TRICALS (www.tricals.org), het Europese trial 
netwerk opgezet door ALS Centrum Nederland. Zij krijgen dan een 
tweemaandelijkse nieuwsbrief en een uitnodiging om deel te nemen aan trials van 
het ALS Centrum zodra zij aan de inclusiecriteria voldoen.  

Op basis van klinische gegevens, genetische data, cognitieve testgegevens en MRI-data is een 
model ontwikkeld waarmee we op een betrouwbare manier de levensverwachting van ALS-
patiënten in kunnen schatten. De klinische karakteristieken lijken het meest van belang bij het 
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bepalen van een gunstige, matige of slechte overleving. Dit predictiemodel is belangrijk voor 
efficiënt en snel geneesmiddelenonderzoek. Ook hopen we ALS-patiënten die dit willen weten 
meer duidelijkheid te kunnen geven. Bovendien zou dit model de behandelaars in het ALS 
behandelteam kunnen helpen om de zorg nog meer op de persoon af te kunnen stemmen. Bij 
een snel voorspeld ziekteverloop zijn snel hulpmiddelen nodig en moeten snel beslissingen over 
voedingssonde en beademing worden gemaakt. Bij een langzamer beloop hoeft een patiënt de 
eerste periode wellicht minder vaak naar het team te komen. Er wordt een tool ontwikkeld die 
in de spreekkamer en in het onderzoek kan worden gebruikt om de overlevingscurve in beeld te 
brengen. 
 

ALS-genen en klinische implicaties 

Prof. dr. Jan Veldink, hoogleraar neurogenetica, ALS Centrum Nederland & UMCU 
 
In ongeveer 10 procent van de patiënten met ALS komt de ziekte in de familie voor. Dat wil 
zeggen dat er in het erfelijk materiaal, het DNA, een afwijking zit die de ziekte kan veroorzaken. 
Er zijn ongeveer 30 ALS-genen bekend, waarbij een mutatie op dat gen het risico op ALS 
aanzienlijk verhoogt. Meer dan de helft van de patiënten met familiaire ALS heeft een bekende 
mutatie die de ziekte veroorzaakt, zoals in het SOD1, ANG, VAPB, FUS, TARDBP of het C9orf72 
gen. Een afwijking in C9orf72 is in Nederland de vaakst voorkomende genetische oorzaak van 
familiaire ALS.  

 

Figuur 1 Genetische oorzaak familiaire ALS in Nederland 

Bij familiaire ALS is bijna altijd sprake van een autosomaal dominante overerving. Bij deze vorm 
van overerving heeft één van de ouders een afwijkend ALS-gen en heeft elk kind 50 procent 
kans om drager te zijn van dit afwijkende ALS-gen. Kinderen hebben dus ook 50 procent kans 
om het afwijkende ALS-gen niet te hebben geërfd. De kans om ALS te krijgen (penetrantie) ligt 
bij een mutatie op het C9orf72-gen rond de 80%, maar het precieze percentage is nog 
onbekend. Dit kan op elke leeftijd zijn en deze leeftijd van onset kan binnen een familie 
verschillen. Er is vooralsnog geen verschil gevonden in symptomen of de progressie van ALS op 
basis van het type mutatie.  
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 Figuur 1 Autosomaal dominante overerving 

Genetische diagnostiek 
Voor ALS-patiënten waarbij ALS of het gerelateerde FTD (Frontotemporale dementie) in de 
familie bekend is, is sinds lange tijd genetische diagnostiek beschikbaar. Genetische diagnostiek 
werd tot recent bij sporadische ALS-patiënten niet gedaan. Naar aanleiding van recente 
resultaten biedt het ALS Centrum nu ook genetische diagnostiek aan alle ALS-patiënten. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat ook 10% van de sporadische ALS-
patiënten een belangrijke DNA verandering heeft in het C9orf72-gen. Het is onzeker of deze 
genafwijking direct de ziekte veroorzaakt, maar het is wel duidelijk dat het een grote rol speelt. 

ALS-patiënten die een genetische test willen aanvragen, kunnen een afspraak maken voor een 
(telefonisch) consult bij hun neuroloog. Voor uitgebreide informatie over eventuele erfelijkheid 
van ALS en om te bespreken of een genetische test gewenst is, kunnen patiënten een afspraak 
maken bij de afdeling Medische Genetica van een universitair medisch centrum (UMC Utrecht 
of AMC). 

Genetische diagnostiek bij familieleden van patiënten 
Soms willen familieleden van ALS-patiënten weten of voor hen een verhoogde kans geldt om de 
afwijking in het C9orf72-gen te hebben. Mocht een gezond familielid drager zijn van een 
afwijking in het C9orf72-gen dan is de kans op ALS of FTD hoger dan voor de gemiddelde 
Nederlander. Op dit moment kunnen we het risico nog niet exact schatten. In elk geval is het 
niet zeker dat een drager ook werkelijk ALS of FTD krijgt. Familieleden van ALS-patiënten 
kunnen een afspraak maken voor erfelijkheidsadvisering bij de afdeling Medische Genetica. 

Bij familiaire ALS waarbij de ALS-patiënt in de familie drager was van een ander ALS-gen is DNA-
diagnostiek hierop bij familieleden mogelijk. Bij minder dan de helft van de patiënten met 
familiaire ALS is het oorzakelijke gen echter (nog) niet bekend en kan er dus ook geen DNA-
diagnostiek bij familieleden plaatsvinden. 

De klinisch geneticus bespreekt alle mogelijke gevolgen van DNA-diagnostiek. Omdat bij ALS 
vooralsnog geen preventieve behandeling mogelijk is, heeft testen van gezonde familieleden, 
zoals broers, zussen en kinderen, (presymptomatisch testen) relatief weinig voordeel.  
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Sporadische ALS is een multifactoriële ziekte 
Bij sporadische ALS gaat het om een wisselwerking tussen genetische aanleg, 
omgevingsfactoren en leefstijlfactoren. Over de genetische factoren is nog weinig bekend. Deze 
genetische oorzaken zoeken we in Project MinE, het baanbrekende genetische onderzoek naar 
ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van ALS-
patiënten en controlepersonen en het “graven” (mining) in en vergelijken van die data om de 
genetische oorzaak van ALS te vinden. Inmiddels zijn binnen project MinE 4 nieuwe ALS-genen 
gevonden (TUBA4A, TBK1, NEK1 en C21orf2).  

Door deze vorderingen zal bij steeds meer families met familiaire ALS de genetische oorzaak 
bekend worden. Ook bij sporadische ALS zal de genetische achtergrond duidelijker worden.  

 

Prioriteiten in het verbeteren van kwaliteit van zorg voor ALS volgens Europese 
experts 

Drs. Astrid Janssens, Research Fellow, Health Services Research Group, KU Leuven 

De huidige zorg voor ALS is suboptimaal; literatuur beschrijft (en klinische praktijk illustreert) 
variatie in patiëntenzorg tussen individuele artsen, zorginstellingen en landen. Sommige 
variatie is gerechtvaardigd wanneer deze kan verklaard worden door type of ernst van de ziekte 
of door patiënten voorkeuren. Andere variatie is echter ongegrond en wordt gedreven door 
verschillen in individuele praktijk die vaak nog wordt versterkt door verschillen in wetgeving, 
organisaties en gezondheidszorgsystemen. In navolging van het bovenstaande werd het 
Europese ALS-CarE project gelanceerd. Dit project heeft tot doel om de kwaliteit van zorg voor 
patiënten met ALS binnen Europa te verbeteren door het ontwikkelen van een zorgpad (ZP) 
voor ALS. Zorgpaden zijn een strategie om zorgprocessen beter te organiseren. De klinische 
inhoud (sleutelinterventies en uitkomsten/ kwaliteitsindicatoren) van ZP is gebaseerd op drie 
pijlers: de beste beschikbare wetenschappelijke evidentie; klinische expertise, oordeel en 
overeenstemming; en de waarden en overtuigingen van de patiënten. Om de klinische inhoud 
van een ZP voor ALS te definiëren werd, in eerste instantie, een mapping review van bestaande 
ALS-richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en op evidentie gebaseerde klinische samenvattingen (vb. 
UpToDate) uitgevoerd. Deze mapping review beoogde de beschikbare evidentie voor ALS in 
kaart te brengen en interventies en uitkomsten die gebruikt worden in de zorg voor ALS te 
identificeren. In tweede instantie werd een Delphi-studie bij 48 multidisciplinaire ALS experten, 
afkomstig uit zes Europese landen uitgevoerd. Deze deskundigen werden gevraagd om aan te 
geven welke interventies en uitkomsten het belangrijkste zijn om te includeren/ op te volgen in 
een zorgpad voor ALS. Op deze manier werd getracht om interventies en uitkomsten, 
geïdentificeerd in de literatuur, te prioriteren en tot consensus te komen over waar een 
zorgpad voor ALS zich op moet richten. Dezelfde (Delphi) studie wordt momenteel herhaald bij 
Europese patiënten met ALS en hun primaire mantelzorgers. 
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De presentatie voor deze conferentie zal zich richten op de resultaten op de Delphi studie bij 
Europese multidisciplinaire ALS experten en vergelijkt de resultaten van de verschillende 
Europese landen. 

 

Resultaten van een enquête naar het meten van ademspierzwakte bij ALS-
patiënten 

Dr. Joost Raaphorst, neuroloog, Radboudumc  

De zorg voor ALS/PSMA patiënten in Nederland is van een hoog niveau, zoals aangetoond in 
onderzoek naar de multidisciplinaire zorg vanuit de ALS-behandelteams (proefschrift Creemers, 
2016). Leidraad voor de zorg vanuit de ALS behandelteams is de multidisciplinaire richtlijn ALS, 
waar de richtlijn Fysiotherapie bij ALS deel van uitmaakt. Hierin is vastgelegd dat deze teams de 
longfunctie/ademspierzwakte bij ALS en PSMA-patiënten regelmatig, in principe eens per drie 
maanden, monitoren door middel van longfunctietesten. Dit is belangrijk in verband met de 
vaak snelle progressie van ALS en de noodzaak om tijdige beslissingen te maken over 
voedingssonde en beademing. Het regulier meten van ademspierzwakte (welke test, hoe vaak) 
en criteria voor verwijzing naar een CTB (wanneer, welke patiënten wel/niet) zijn nog altijd 
punten van discussie. Om inzicht te krijgen in de respiratoire zorg voor ALS/PSMA patiënten in 
Nederland hebben we een enquête gemaakt voor alle revalidatieartsen van de ALS-
behandelteams in Nederland. De resultaten van deze vragenlijst zullen worden gepresenteerd.  

 

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt 

Drs. Jan Kramer ALS Patients Connected en Esther Kruitwagen, revalidatiearts 

Patiëntenvereniging ALS Patients Connected heeft als een van haar doelen dat zorg en 
ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van patiënten. Dit doet de vereniging 
door ALS, PLS en PSMA-patiënten te verenigen, te verbinden en te vertegenwoordigen. ALS 
Patients Connected werkt samen met Spierziekten Nederland, Stichting ALS Nederland en ALS 
Centrum Nederland.  

Vanuit het ALS Centrum Nederland en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is 
afgelopen mei een vragenlijst over de kwaliteit van zorg gestuurd aan ALS-patiënten. Deze 
vragenlijst gaat over de ervaringen van patiënten met de behandeling en begeleiding van de 
ALS behandelteams. Hiermee willen deze partijen in kaart brengen op welke gebieden we deze 
ALS zorg (indien nodig) kunnen verbeteren. De resultaten van de vragenlijst worden 
gepresenteerd door Esther Kruitwagen. Jan Kramer zal op deze resultaten reageren vanuit zijn 
kennis over knelpunten in de zorg op basis van ervaringen van leden van ALS Patients 
Connected. Beide sprekers zullen suggesties doen voor verbetering en de samenwerking en 
patiëntenparticipatie die gewenst is bij deze verbeteringen. 

 

http://www.als-centrum.nl/


                                                                                          

www.als-centrum.nl  6 

 

Is beademing echt effectief bij patiënten met ALS? 

Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist en PhD student Centrum voor Thuisbeademing 
UMCG 

Naar aanleiding van de resultaten van de studie van Bourke in 2006 in de Lancet Neurology, 
heeft het beademen van patiënten met ALS ook in Nederland een enorme vlucht genomen.  

De resultaten van onze recente studie laten zien dat de bloedgassen verbeteren na het starten 
met beademing, maar dat de kwaliteit van leven achteruit gaat. Mogelijk dat de progressie van 
de ziekte een oorzaak is, ook kan de timing van wanneer te starten met beademing een 
belangrijke factor zijn.  

We willen tijdens deze presentatie dit in detail met jullie delen, maar bovenal duidelijk maken 
dat meer wetenschappelijk onderzoek in dit specifieke gebied noodzakelijk is.   

 

Cognitive and Behavioural Changes in ALS: 

What do they mean for patients, caregivers and healthcare professionals? 

Orla Hardiman BSc, MD FRCPI, FTCD, MRIA, Professor of Neurology, Trinity College Dublin 

Much is now known of the heterogeneous cognitive and behavioural impairments in ALS and 
their overlap with Frontotemporal Dementia. Executive dysfunction has been well categorised 
as a cognitive syndrome, is a negative prognostic indicator in ALS  and occurs in up to 40-50% 
patients with ALS. Behavioural symptoms occur alongside cognitive symptoms and can precede 
motor features of ALS.  Behavioural changes can be clustered into 5 different domains that 
roughly map onto neuroanatomical structures. The most commonly reported behavioural 
changes in ALS patients are apathy, present in up to 60% of ALS patients, followed by 
disinhibition.  Other changes include hypersensitivity to sensory stimuli, perseveration, 
obsessive-compulsive behaviour,  aggression and reduced concern for personal hygiene. It in 
some families of people with ALS/MND, and especially those with personality changes, there 
are higher rates of other psychological and psychiatric conditions such as schizophrenia and 
bipolar disease, suggesting a genetic predisposition that links some psychiatric conditions with 
ALS/MND.  

The presence of cognitive /behavioural changes in ALS patients is often under-recognized by 
healthcare professionals, and the burden of care associated with these changes accordingly not 
addressed.  Caregiver burden increases as physical impairment worsens. Behavioural and 
neuropsychiatric symptoms, rather than cognitive symptoms,  are significant factors that 
contribute to caregiver burden, and there is evolving evidence that caregivers’ psychological 
status may also influence the mental and physical outcome of patients.  
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Zorg en ondersteuning vanuit de ZVW, WLZ of WMO; wat zijn de 
mogelijkheden? 
Ricardo Bronsgeest, Beleidsmedewerker, Project passende zorg, Spierziekten Nederland 
 
De financiering van zorg en ondersteuning is de afgelopen jaren veranderd door veranderingen in het 

Nederlandse zorgstelsel. Welke zorg hoort nu waar thuis en welke mogelijkheden zijn er om passende 

zorg te vinden binnen de huidige wettelijke kaders? Van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? 

Deelnemers kunnen voorafgaand aan het congres casuïstiek indienen over problemen in de financiering 

van ondersteuning, waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Deze zullen tijdens de sessie worden 

toegelicht met adviezen over de mogelijkheden en hoe de professional kan handelen om het probleem 

aan te pakken.  

Een van de aandachtspunten die zal worden uitgelicht is de aanvraag- en indicatieprocedure voor 

palliatieve zorg. De indicatie voor palliatief terminale zorg kan worden verstrekt wanneer een huisarts of 

andere arts vaststelt dat de levensverwachting minder is dan drie maanden. De indicatie echter is niet 

beperkt tot drie maanden maar geldt tot het overlijden van de patiënt.  

Er kan voor zorg (care) een beroep worden gedaan op de Zvw of de Wlz, afhankelijk van de situatie van 

de zorgvrager. Bij beide regelingen is palliatieve zorg mogelijk. Palliatieve thuiszorg valt onder de Wlz als 

iemand al Wlz zorg heeft en in iedere andere situatie onder de Zvw. Bij ALS-patiënten met een relatief 

snel ziekteverloop, wordt palliatieve zorg daarom vaak georganiseerd vanuit de Zvw. In dat geval kan de 

thuiszorg in gesprek met de zorgverzekeraar over het benodigd aantal uren zorg en op welke wijze dit in 

de praktijk beantwoordt kan worden. Verzekeraars maken voor ALS-patiënten niet standaard een 

uitzondering in het aantal beschikbare uren. 

Als bij ALS-patiënten tijdig aandacht is voor aanvullende zorg naast de mantelzorg, kan er oog zijn voor 

voldoende passende zorg en de belasting van de mantelzorgers. Binnen de Zvw kan op maat geïndiceerd 

worden waarbij oog kan zijn voor het tijdig bijstellen van de indicatie, zodat er voldoende ondersteuning 

aanwezig is. 
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Rondetafeldiscussie  
o.l.v. drs. Hepke Grupstra, revalidatiearts AMC 

Discussie over klinimetrie, evidence-based werken en patiëntgericht werken, onder andere 
n.a.v. ingezonden discussiepunten.  

Tafelgasten Prof. dr. Jan Veldink, drs. Reinout van Vliet, revalidatiearts Revalidatiecentrum 
Roessingh, dr. Carin Schröder, psycholoog UMCU, dr. Mike Kampelmacher, internist CTB UMCU, 
drs. Jan Kramer (ALS Patients Connected) en Karin de Jager, zelfstandig verpleegkundige 
ZorgThuis 

Onderwerpen die sowieso de revue zullen passeren zijn de afstemming tussen de thuiszorg/ 
wijkverpleegkundige en de revalidatiearts en paramedici van het regionale gespecialiseerde 
ALS-behandelteam en het CTB. De signalerende rol van de thuiszorg en de cruciale positie van 
deze zorg voor de kwaliteit van leven van de patiënt en mantelzorger staat centraal.  

 

Samen op weg naar nog betere zorg voor alle mensen met ALS, PLS en PSMA 
Gorrit-Jan Blonk, directeur Stichting ALS Nederland  

Stichting ALS Nederland overlegt met ALS Patients Connected, Spierziekten Nederland en ALS 
Centrum Nederland over de kwaliteit van zorg aan alle mensen met ALS, PLS en PSMA in  

Nederland. De stichting is verheugd over de vorderingen in het ALS Zorgnetwerk om 
zorgverleners te ondersteunen bij het geven van de beste zorg. De samenwerking tussen alle 
zorgverleners in de keten en het centraal stellen van de wensen van de patiënt en mantelzorger 
is hierbij cruciaal. 

Samenwerken binnen het ALS Zorgnetwerk  

Drs. Esther Kruitwagen, revalidatiearts 

Esther Kruitwagen zal het doel en de criteria voor lidmaatschap van het ALS Zorgnetwerk 
toelichten.  

Er zijn in Nederland meer dan 40 gespecialiseerde ALS behandelteams bij revalidatiecentra en 
revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. Deze ALS behandelteams zijn de kern van het ALS 
Zorgnetwerk. Zij hebben de aangescherpte kwaliteitscriteria voor ALS behandelteams van 
Spierziekten Nederland en het ALS Centrum onderschreven. 

Vanaf medio 2016 kunnen thuiszorgteams officieel lid worden van het ALS Zorgnetwerk als zij 
voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder regelmatige afstemming over de zorg voor de 
individuele patiënt met het ALS behandelteam in de regio en het hebben gevolgd van (e-
)cursussen over ALS. 
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