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Voorwoord  
 

Beste lezer,  

2017 is het jaar van de ontwikkelingen richting behandeling-op-maat, zowel in de zorg als op weg naar 

effectieve therapieën.  Bij het ALS behandelteam UMC Utrecht zijn steeds meer patiënten gebruik gaan 

maken van de ALS thuismeten en coachen app. Hiermee monitort de revalidatiearts en verpleegkundig 

specialist hun gewicht, functioneren en hoe het met hen gaat. De afspraken in het ziekenhuis worden 

gepland op behoefte van de patiënt en als de monitoring data daar aanleiding toe geven. De patiënt kan 

ondertussen op elk moment een bericht sturen naar de verpleegkundig specialist. Zorg op maat en op 

het juiste moment.   

In de MEASURE studie naar de energiestofwisseling onderzoeken we of een bepaalde groep ALS-

patiënten baat kan hebben bij een specifiek calorierijk dieet. Voedingsadviezen gericht op een groep 

patiënten. Dat is een ontwikkeling richting personalized medicine. Ook medicijnonderzoek zal in de 

toekomst steeds meer gericht zijn op een subgroep ALS-patiënten, bijvoorbeeld met een afwijking in 

een bepaald ALS-gen. De ALS-genen gevonden in project MinE worden in het lab in celkweken 

onderzocht. Het uiteindelijke doel is om voor elk ALS-gen en voor elke subgroep ALS-patiënten een 

effectieve behandeling te vinden. Hier maken we werk van in project TryMe.  

Het is een lange tocht naar behandelingen. Soms lijkt de haven in zicht. Dankzij onze partners, Stichting 

ALS Nederland en ALS Patients Connected, hebben we de wind in de zeilen.  

Stichting ALS Nederland is de belangrijkste financier van ALS Centrum Nederland die deze 

ontwikkelingen mogelijk maakt. Het stelt ons in staat om met genetica, celonderzoek en 

medicijnonderzoek rap voort te werken richting behandelingen. Samen gaan we er komen.  

Heel hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen.  

Met vriendelijke groet,  

   Prof. dr. Leonard van den Berg 

Neuroloog UMC Utrecht, coördinator ALS Centrum Nederland 
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Doelstelling ALS Centrum Nederland 

 

Het ALS Centrum Nederland heeft als doel de diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met ALS 

(amyotrofische laterale sclerose), PSMA  (progressieve spinale musculaire atrofie) en PLS (primaire 

laterale sclerose) in Nederland te optimaliseren door:   

 Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en het ziekteproces van ALS, PSMA en PLS om zo 

snel mogelijk effectieve therapieën te vinden.  

 Wetenschappelijk onderzoek naar  verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling en 

kwaliteit van leven voor patiënten, partners en mantelzorgers.  

 De best mogelijke zorg rondom diagnose en daarna door een continuüm van zorg in 

multidisciplinaire teams  aan te  bieden in de keten van neurologie, revalidatiegeneeskunde  en 1ste 

lijn.  

 Onze kennis over ALS, PSMA en PLS te verspreiden en te delen met patiënten en hun naasten en 

behandelaars in de ALS behandelteams, huisartsen, eerstelijns fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers 

en anderen betrokken bij de zorg voor mensen met ALS. 

 

ALS Centrum Nederland: expert op het gebied van ALS  

Het ALS Centrum Nederland is dé centrale plaats waar kennis op het gebied van diagnostiek, 

behandeling, optimale zorg en wetenschappelijk onderzoek naar ALS wordt gebundeld.  

Het ALS Centrum is gevestigd in het UMC Utrecht en het AMC. In het UMC Utrecht zijn neuromusculaire 

ziekten en in het bijzonder ALS speerpunt. Dit speerpunt is ondergebracht in het UMC Utrecht 

Hersencentrum. Het Hersencentrum combineert de expertise van neurologie, revalidatiegeneeskunde, 

psychiatrie, neurowetenschappen en neurochirurgie. Er wordt daarnaast samengewerkt met het 

Centrum voor Thuisbeademing (CTB), Medische Genetica, Epidemiologie en Radiologie.  

 

Bij het AMC is de zorg voor de patiënt met ALS topreferent en ondergebracht in het neuromusculaire 

centrum van de afdeling neurologie en de afdeling revalidatiegeneeskunde. In samenwerking met het 

VUmc vindt onderzoek plaats naar cognitie en gedrag.  
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Mijlpalen van ALS Centrum Nederland 

 

Onderzoek 
 

In 2017 waren er een aantal nieuw mijlpalen en werden andere mijlpalen verder versterkt.  

 

 Het UMC Utrecht Hersencentrum en het AMC zijn erkend als Europees referentiecentra (ERN) voor 

neuromusculaire ziekten. Dit is een erkenning voor de hoge kwaliteit van zorg voor ALS, PSMA en PLS 

binnen het ALS Centrum Nederland. Het doel van de European Reference Networks (ERN) is om 

ervoor te zorgen dat patiënten met zeldzame ziekten altijd toegang hebben tot de beste zorg en 

samenwerking in Europa te stimuleren. Coördinator van het aandachtsgebied ALS is prof. Leonard 

van den Berg.  

 

• Het ALS Centrum heeft de grootste ALS Database en Biobank ter wereld met de unieke combinatie  

van zowel de DNA-profielen, als gegevens over de leefstijl en blootstelling aan schadelijke stoffen. 

Eind 2017 bevatte de ALS Database en Biobank gegevens van bijna 3.400 patiënten en nog meer 

controlepersonen.  

 

• Het Europese netwerk van ALS Centra ENCALS, opgericht door Leonard van den Berg, telde eind 2017 

46 Europese ALS Centra. Veel centra uit Oost Europa en Scandinavië hebben zich voor het eerst 

aangesloten. Op het ENCALS congres in Ljubljana, Slovenië, in mei 2017 waren maar liefst 310 

onderzoekers, waarvan de meeste uit Europa afkomstig.  

 

• Eind 2017 deden 19 landen mee aan Project MinE en waren bijna  10.000 DNA-profielen 

geanalyseerd met het innovatieve whole genome sequencing! Het in Nederland geïnitieerde Project 

MinE is de grootste studie naar de genetische oorzaken van ALS ooit. 

 

 Meer dan 650 patiënten hebben zich geregistreerd bij TRICALS, het Europese platform voor 

geneesmiddelenonderzoek. Inmiddels doen 10 ALS centra in 7 landen mee. TRICALS wil meer trials 

naar Europa halen en de uitvoering van trials versnellen.   

 

 Van 8-10 december 2017 vond het internationale ALS symposium plaats in Boston, Verenigde Staten. 

Meer dan duizend onderzoekers en neurologen wereldwijd deelden hun laatste 

onderzoeksresultaten. Een ploeg van ongeveer 20 onderzoekers van het ALS Centrum UMC Utrecht 

was aanwezig om hun eigen onderzoek te presenteren. Lees alle verslagen op de ALS Centrum 

website.  

 

 Wouter van Rheenen heeft vrijdag 13 januari 2017 de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten van het 

Prinses Beatrix Spierfonds ontvangen voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van 

spierziekten in 2016. 

 

 Perry van Doormaal heeft de ‘CU Ariëns Kappersprijs 2017’ ontvangen van de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie (NVN). Dit is een prestigieuze prijs voor het beste neurologische artikel 

https://www.als-centrum.nl/als-centrum-erkend-als-europees-referentiecentrum-neuromusculaire-ziekten/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/verslag-als-congres-boston-december-2017/
https://www.als-centrum.nl/wouter-rheenen-wint-jaarprijs-neuromusculaire-ziekten-prinses-beatrix-spierfonds/
https://www.als-centrum.nl/prijs-beste-wetenschappelijke-neurologische-artikel-perry-doormaal/
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geschreven door een arts in opleiding tot neuroloog. Perry van Doormaal is in opleiding tot 

neuroloog in het UMC Utrecht en verrichtte zijn onderzoek bij het ALS Centrum onder leiding van 

prof. Jan Veldink en prof. Leonard van den Berg. 

 

 Henk-Jan Westeneng won de prijs voor de beste wetenschappelijke voordracht van Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie (NVN) voor zijn presentatie over het predictiemodel bij ALS. 

 

In 2017 hebben acht onderzoekers succesvol hun proefschrift verdedigd.  

Amyotrophic Lateral Sclerosis: risk factors in the genome and exposome 

Perry van Doormaal, 21 november 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Perry van Doormaal Nederlandse samenvatting 

Aerobic exercise and cognitive behavioural therapy in ALS: optimizing quality of life 

Annerieke van Groenestijn, 16 november 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting proefschrift Annerieke van Groenestijn 

Diffusion Tensor Imaging: a diagnostic tool for neuromuscular conditions 

Jos Oudeman, 11 oktober 2017, AMC Amsterdam 

 Nieuwsbericht  

 Proefschrift Jos Oudeman 

High-resolution ultrasound in diagnosis of polyneuropathies 

Stephan Goedee, 27 september 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting 

 Proefschrift Stephan Goedee 

iPSC-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties 

Oliver Härschnitz, 15 september 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting 

Cerebral changes in Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Renée Walhout, 5 september 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting 

https://www.als-centrum.nl/oorzaak-als-combinatie-omgeving-en-als-genen/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2017/11/Perry-van-Doormaal-Nederlandse-samenvatting.pdf
https://www.als-centrum.nl/conditietraining-als-blijkt-effectief/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2017/11/Annerieke-van-Groenestijn_SAMENVATTING_NLDS_ALS_Centrum.pdf
https://www.als-centrum.nl/proefschrift-jos-oudeman/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2015/05/Proefschrift-Jos-Oudeman.pdf
https://www.als-centrum.nl/diagnostiek-neuromusculaire-aandoeningen-echografie/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nederlandse-SAMENVATTING-Proefschrift-Goedee.pdf
https://www.gildeprint.nl/flippingbook/4288-high-resolution-ultrasound-in-diagnosis-of-polyneuropathies/
https://www.als-centrum.nl/onderzoek-stamcellen-umc-utrecht-hersencentrum-opent-paden-richting-nieuwe-behandelingen/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2015/05/NL-samenvatting-Oliver-Harschnitz.pdf
https://www.als-centrum.nl/veranderingen-hersenen-als/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2015/05/Nederlandse-samenvatting_ReneWalhout.pdf
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Genetic risk and architecture of Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Wouter van Rheenen, maart 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting 

ALS imprints on the brain linked to the connectome 

Ruben Schmidt, maart 2017, UMC Utrecht 

 Nieuwsbericht 

 Nederlandse samenvatting 

  

Zorg  

 ALS Centrum Nederland ziet meer dan 85% van de patiënten met ALS/PLS/PSMA in Nederland. 

 Patiënten worden binnen 2 weken na doorverwijzing op de polikliniek gezien door ALS deskundigen 

voor optimale diagnostiek op één dag.  

 In 2017 werden 638 patiënten voor een diagnosedag gezien. Na de diagnose komen veel patiënten 

ook op controlebezoeken bij de neuroloog. Patiënten met veel reistijd kiezen soms voor controles 

bij de neuroloog in een regionaal ziekenhuis.  

 

Aantal verwijzingen en diagnoses ALS Centrum Nederland 

 

 UMC 

Utrecht 

AMC Totaal ALS Centrum 

Nederland 

Totaal aantal patiënten voor diagnosedag 533 105 638 

Aantal motor neuron disease (MND) diagnoses: 366 52 418 

                 ALS 304 40 344 

                 PSMA 39 7 46 

                 PLS 14 1 15 

                 Segmentale SMA 8 2 10 

                 Distale SMA 0 0 0 

                 PBP 1 1 2 

FOSMN 0 1 1 

Andere diagnose dan MND diagnose 167 53  

https://www.als-centrum.nl/zoektocht-naar-als-genen-promotie-wouter-rheenen/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2015/05/NL-samenvatting-proefschrift_Van-Rheenen.pdf
https://www.als-centrum.nl/promotie-ruben-schmidt-mri-onderzoek-naar-als/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ruben-schmidt_Nederlandse_samenvatting.pdf
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 Een genetische test op dragerschap van ALS-gen C9orf72 wordt aangeboden alle ALS-patiënten na 

diagnose ALS. De reden hiervoor is dat deze mutatie niet alleen bij familiaire, maar ook bij sporadische 

ALS voorkomt.  

 ALS-patiënten worden na de diagnose ALS doorverwezen voor behandeling en begeleiding bij 40 – in 

ALS gespecialiseerde – behandelteams  verspreid over Nederland. In 2017 zijn Spierziekten Nederland, 

ALS Patients Connected en het ALS Centrum gestart met monitoring van de kwaliteitscriteria voor ALS 

behandelteams. Het doel is om in het hele land ALS behandelteams te hebben die optimale zorg 

kunnen leveren.  

 Vanaf april 2017 is het ALS behandelteam van het ALS Centrum gevestigd in het UMC Utrecht 

Hersencentrum. Voorheen kwamen patiënten voor hun behandeling en revalidatie op twee locaties, 

De Hoogstraat en het UMC Utrecht. Alle volwassen patiënten met een spierziekte kunnen nu voor hun 

revalidatiebehandeling terecht in het UMC Utrecht. 

 In 2017 heeft het ALS Centrum het contact met de ALS behandelteams versterkt door met toenemend 

overleg van de stuurgroep ALS Zorgnetwerk, met vertegenwoordigers uit ALS behandelteams 

verspreid over het land.  

 Op het ALS Congres op 29 september 2017 waren meer dan 350 zorgverleners aanwezig. Met 

aandacht voor erfelijkheid van ALS, gedeelde besluitvorming, trials en veel workshops was het 

wederom een zeer geslaagde dag.  

 Er is in 2017 een vragenlijstonderzoek gestart naar het levenseinde bij ALS. Nabestaanden en 

huisartsen werd gevraagd of zij een vragenlijst willen invullen. Het ALS Centrum inventariseert met dit 

onderzoek de beslissingen rondom het levenseinde en knelpunten in de palliatieve zorg. Het doel is 

om met behulp van de resultaten uiteindelijk de palliatieve zorg en begeleiding bij het levenseinde 

voor ALS-patiënten te verbeteren. 

 Samen met APC, Spierziekten Nederland en Stichting ALS Nederland is de lijst met hulpmiddelen bij 

ALS/PSMA/PLS opgeleverd. Deze lijst maakt voor WMO en zorgverzekeringsmedewerkers in één 

oogopslag duidelijk welke hulpmiddelen bij ALS/PSMA/PLS uiteindelijk nodig zullen zijn. Deze lijst is 

volop verspreid en gedeeld. www.als-centrum.nl/kennisplatform/lijst-hulpmiddelen-mensen-als-

nodig-gaan/  

 

Delen van kennis over ALS, PSMA en PLS 

 

 Project ALS Kennisplatform 

Dankzij het project ALS Kennisplatform gestart: ‘Kennis delen voor betere zorg’ gefinancierd door Stichting 

ALS Nederland kan het ALS Centrum haar kennis steeds beter verspreiden en delen met patiënten, 

familieleden, mantelzorgers, behandelaars, donateurs en anderen.  

 

Consultatiefunctie 

 

Voor de consultatiefunctie beantwoordt het ALS Centrum per email, via de website en per telefoon veel 

vragen van mensen met ALS/PSMA/PLS, hun naasten, hun zorgverleners of van anderen. In 2017 heeft het 

https://www.als-centrum.nl/350-zorgverleners-delen-kennis-en-ervaring-op-als-congres/
https://www.als-centrum.nl/onderzoek-naar-levenseinde-als/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/lijst-hulpmiddelen-mensen-als-nodig-gaan/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/lijst-hulpmiddelen-mensen-als-nodig-gaan/
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ALS Centrum Nederland 3.862 e-mails ontvangen en verstuurd. Dit zijn meer dan 160 inkomende e-mails 

per maand met inhoudelijke vragen over behandelingen, experimentele therapieën, onderzoek en zorg. In 

2017 werd er gemiddeld binnen drie dagen antwoord gegeven op alle e-mails. In 2017 hebben we de 

veelgestelde vragen op de website bijgewerkt, zie www.als-centrum.nl/kennisplatform/faq-veelgestelde-

vragen/.  

Onderwerpen van de e-mails naar info@als-centrum.nl in 2017: 

 

 Veel e-mails gingen over wetenschappelijk onderzoek. In 2017 ging dit veel over medicijnstudies en 

onderzoek naar de oorzaak van ALS, PSMA en PLS. 

 In 2017 werden er meer vragen gesteld over experimentele behandelingen ten opzichte van 2016. Deze 

vragen werden gesteld door patiënten, behandelaren en zorgverleners. Het ALS Centrum schrijft naar 

aanleiding hiervan samenvattingen over bewijs of gebrek aan bewijs voor experimentele behandelingen 

en voedingssupplementen. 

 Zorgverleners, patiënten en naasten van patiënten e-mailen ook regelmatig met zorgvragen. Dit betreft 

veel vragen over hulpmiddelen en behandelingen. 

 Patiënten en naasten van patiënten stelden vragen over de ziekten ALS, PSMA en PLS. Dit betreft vragen 

over symptomen en klachten die patiënten ervaren maar ook wat de mogelijkheden zijn voor het doen 

van genetisch onderzoek.  

 Afgelopen jaar was er ook veel behoefte aan onderwijs en training voor zorgverleners. Er werden 

meetinstrumenten opgevraagd om ziekteverloop bij patiënten beter te kunnen monitoren. Daarnaast 

informeerden zorgverleners vaak naar de mogelijkheden voor scholing.  

 Ten slotte zijn er meer dan 600 ‘overige’ e-mails met vragen beantwoord. Patiënten en zorgverleners 

gaven feedback op onze website en veel scholieren en studenten vroegen informatie op voor 

profielwerkstukken, schoolverslagen en presentaties. 

 

Naast deze vragen per email, beantwoorden onze verpleegkundig specialisten en 

onderzoeksmedewerkers meerdere telefoontjes per dag van patiënten, familieleden en zorgverleners 

door het hele land. 

 

http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/faq-veelgestelde-vragen/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/faq-veelgestelde-vragen/
https://www.als-centrum.nl/themas/behandeling-en-zorgverleners/experimentele-behandelingen/
https://www.als-centrum.nl/themas/behandeling-en-zorgverleners/experimentele-behandelingen/
https://www.als-centrum.nl/themas/hulpmiddelen/bewegen-hulpmiddelen-bij-als/
https://www.als-centrum.nl/onderwijs/
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Open dag en donateursdag 

Ook op de open dag en donateursdag zijn vele vragen gesteld. Het ALS Centrum verwelkomde op 24 mei 

ruim zeventig donateurs en vrijwilligers tijdens de open avond. De dag was samen met de Stichting ALS 

Nederland georganiseerd. Bezoekers kregen een overzicht van het onderzoek op het ALS Centrum. 

Daarnaast werd in samenwerking met Stichting ALS Nederland een donateursdag voor grote donateurs van 

de Stichting georganiseerd.  

 
Website als-centrum.nl: 18.000 webbezoekers per maand 
 
Het kennisplatform op www.als-centrum.nl wordt steeds beter gevonden. Op het kennisplatform staan 317 

webartikelen met overzichten over ALS, PSMA en PLS, behandeling van symptomen, experimentele 

behandelingen, leven met ALS en wetenschappelijk onderzoek. Artikelen worden jaarlijks bijgewerkt. 

Daarnaast houdt het ALS Centrum nationaal en internationaal nieuws bij publiceert meerdere 

nieuwsberichten per week.  

Het webbezoek is in vergelijking met voorgaande jaren opnieuw toegenomen. Van rond de 12.000 unieke 

gebruikers per maand in 2016 naar ongeveer 18.000 unieke gebruikers per maand in 2017. Al met al zijn er 

rond de 40.000 pagina weergaven per maand. In totaal waren er 181 duizend gebruikers (unieke 

bezoekers) op de website, met in totaal 248 duizend sessies. Zie hieronder de tabel met de meest bezochte 

artikelen. 

 

Integratie webartikelen in behandelprotocol 

Een belangrijke stap die eind 2017 is gezet, is dat de webartikelen zijn geïntegreerd in het nieuwe 

behandelprotocol van het ALS behandelteam op het UMC Utrecht. Dit protocol is opgesteld voor de app 

Thuismeten en Coachen bij ALS. In deze app houdt de patiënt zelf zijn gewicht en de ALS-FRSR bij. Op basis 

van de scores hierop krijgt de patiënt gerichte info en adviezen met daarbij links naar relevante 

webartikelen op de ALS Centrum website. Dit is een belangrijke stap om patiënten op het juiste moment 

van de juiste informatie te voorzien. Het is een belangrijke voorwaarde voor tijdige en gedeelde 

besluitvorming over hulpmiddelen, voedingssonde en beademing. Het behandelprotocol zal binnenkort 

gedeeld worden met andere ALS behandelteams voor uitwisseling en om van elkaar te leren.  

 

Nieuwsbrief  

De email nieuwsbrief is in 2017 elf keer verstuurd. Eind 2017 waren 1.570 mensen ingeschreven voor deze 

nieuwsbrief, dit zijn zowel zorgverleners, donateurs, patiënten en naasten. Gemiddeld wordt er per 

nieuwsbrief zo’n 200 keer doorgeklikt naar een pagina op de ALS Centrum website.  

 

 

  

http://www.als-centrum.nl/
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Meest bezochte webpagina’s van het ALS Centrum:  
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Social media 
Via het twitter account van prof. dr. Leonard van den Berg heeft het ALS Centrum 825 volgers. Via het 

account van ALS Centrum Nederland heeft het ALS Centrum 257 volgers. Via deze kanalen en via de 

Facebookpagina van Stichting ALS Nederland worden nieuwsberichten van het ALS Centrum uitgestuurd en 

reageren we op vragen en opmerkingen.  

De filmpjes op het YouTube kanaal van het ALS Centrum worden vaak bekeken en zijn daarmee een 

effectief middel om kennis te delen. Een aantal van de meest bekeken filmpjes zijn:   

 Filmpje over de heimlich manoeuvre bij iemand in een rolstoel: 23 duizend keer bekeken 

(www.youtube.com/watch?v=LjY-Fr-1Oe4)  

 Filmpje over verslikken: 19 duizend keer bekeken (www.youtube.com/watch?v=Eu0PIin51JY) 

 Het filmpje over de slikbeweging: 10 duizend keer bekeken 

(www.youtube.com/watch?v=YU7JB3zog5s)  

 Instructiefilmpje airstacken (slijm ophoesten met behulp van een handballon): 2.600 keer bekeken 

(www.youtube.com/watch?v=4ajSG0hE8VM)  

 

Folders  
De folder ALS Centrum en de folder ALS onderzoek worden verspreid op evenementen voor patiënten en 

naasten. In 2017 is een nieuwe folder ALS behandelteam ontwikkeld om patiënten met ALS, PSMA en PLS 

een beter beeld te geven van wat zij van een ALS behandelteam mogen verwachten. 

 

Nascholing 
 

E-cursussen 

Door het volgen van deze e-cursussen kunnen zowel paramedici als verpleegkundigen, verzorgenden en 

huisartsen hun kennis over ALS verder verruimen om de zorg voor patiënten met ALS/PSMA/PLS te 

optimaliseren. De e-cursussen zijn geëvalueerd en waar nodig inhoudelijk geüpdatet.  

o E-cursus ‘Introductie ALS’ (gratis voor iedereen!) 

o E-cursus ‘Verslikken bij ALS’  

o E-cursus ‘Herkennen van ziektepercepties bij ALS’ 

o E-cursus ‘Beïnvloeden van irreële ziektepercepties bij ALS’ 

De laatste drie van deze e-cursussen zijn geaccrediteerd door de beroepsverenigingen voor 

verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten (ADAP), 

maatschappelijk werkers (registerplein) en fysiotherapeuten (KNGF).  

In 2017 is de ontwikkeling van een nieuwe e-cursus over communicatiehulpmiddelen gestart. Doelgroep 

zijn logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen, voor hen zal accreditatie worden aangevraagd.   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LjY-Fr-1Oe4
http://www.youtube.com/watch?v=Eu0PIin51JY
http://www.youtube.com/watch?v=YU7JB3zog5s
http://www.youtube.com/watch?v=4ajSG0hE8VM
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Cursusdag spirometrie 

De cursusdag Spirometrie voor ALS behandelteams is in 2017 tweemaal gegeven. Deze nieuw ontwikkelde 

training geeft fysiotherapeuten en revalidatieartsen alle kennis, oefening en handvatten om in hun ALS 

behandelteam de longfunctie van mensen met ALS en PSMA te monitoren. Dit is belangrijk voor een tijdig 

gesprek over wensen voor beademing en doorverwijzing naar CTB. De eerste cursusdag was in maart, de 

tweede in oktober 2017. Bij beide dagen waren 35 revalidatieartsen en fysiotherapeuten van ALS 

behandelteams aanwezig. https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/cursusdag-spirometrie-als-

behandelteams/  

 

Training voor ALS behandelteams: ‘Hoe school ik thuiszorg?’ 

In november is de eerste train-the-trainer ‘Hoe school ik thuiszorg’ georganiseerd om behandelaars van de 

ALS behandelteams voor te bereiden op het trainen van thuiszorgteams van de patiënten met ALS, PSMA 

en PLS die bij hen in behandeling zijn. Thema’s zijn ademondersteuning en laatste levensfase. Voor beide 

thema’s is naast de training een handleiding ontwikkeld voor de ALS-behandelteams. Het ALS Centrum kan 

de accreditatie en evaluatie van de trainingen verzorgen en leent een cursusset met airstackmaterialen uit.  

 

ALS Congres 2017 

Het jaarlijkse ALS Congres vond plaats op 29 september 2017 wederom in de ReeHorst te Ede. Dit is hét 

congres voor alle zorgverleners van patiënten met ALS, PSMA en PLS. Meer dan 350 zorgverleners waren 

aanwezig om hun kennis te delen. Alle presentaties van dit congres staan voor iedereen toegankelijk online.  

Lees meer: www.als-centrum.nl/350-zorgverleners-delen-kennis-en-ervaring-op-als-congres/ 

Het ALS Congres 2018 zal plaatsvinden op 28 september in de ReeHorst. Het programma is op dit moment 

in voorbereiding. De ALS Congres werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines 

uit vier ALS behandelteams.  

 

ALS Zorgnetwerk 

Doel: Optimale zorg voor alle patiënten met ALS, PSMA en PLS in heel Nederland.  

 

Er zijn in Nederland ongeveer 40 gespecialiseerde ALS-behandelteams. De ALS-behandelteams (vaak 

gevestigd in revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van ziekenhuizen) zorgen voor de behandeling en 

begeleiding van patiënten met ALS/PSMA/PLS door multidisciplinaire zorg aan te bieden. Deze 

verschillende disciplines vormen samen een gespecialiseerd team. De aangescherpte kwaliteitscriteria 

houden onder andere in dat ALS-behandelteams werken volgens de landelijk erkende ALS-richtlijnen en 

hebben een behandelprogramma specifiek gericht op ALS. Daarnaast moet elk ALS-behandelteam minimaal 

15 patiënten met ALS/PSMA/PLS per jaar zien, om ervaring met de patiëntengroep te (onder-)houden.  

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/cursusdag-spirometrie-als-behandelteams/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/cursusdag-spirometrie-als-behandelteams/
http://www.als-centrum.nl/350-zorgverleners-delen-kennis-en-ervaring-op-als-congres/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/multidisciplinaire-als-richtlijn/
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Samen met Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected is de monitoring van de aangescherpte 

kwaliteitscriteria voor ALS-behandelteams gestart. Vragenlijsten zijn gestuurd naar revalidatieartsen van de 

40 ALS behandelteams en naar alle patiënten met ALS, PSMA en PLS die bij de polikliniek neuromusculaire 

ziekten UMC Utrecht en AMC bekend zijn. De resultaten laten zien dat er verschillen zijn tussen de ALS 

behandelteams in de mate waarin zij aan de kwaliteitscriteria voldoen. De revalidatiearts van het ALS 

Centrum heeft een belangrijke rol in het contacteren van de ALS behandelteams over hun scores. Het ALS 

Centrum kan waar nodig ondersteunen bij benodigde verbeteringen, bijvoorbeeld door het verzorgen van 

trainingen. Het doel is om zoveel mogelijk teams op een goed kwaliteitsniveau te krijgen, zodat mensen 

met ALS, PSMA en PLS overal in het land kunnen rekenen op de beste zorg.  

Sinds 2017 kunnen ook thuiszorgteams aansluiten bij het ALS Zorgnetwerk als zij aan de criteria voldoen 

(met name scholingseisen). Op dit moment zijn er twee teams die hieraan voldoen en dit zullen er, naar 

verwachting, steeds meer worden.  

In 2017 heeft de stuurgroep ALS Zorgnetwerk, met daarin revalidatieartsen en paramedici uit vijf ALS 

behandelteams, viermaal vergaderd. Op de agenda stonden de samenwerking met thuiszorgteams, de app 

voor thuismeten, de brochure ALS behandelteams, een brochure over cognitieve en gedragsmatige 

veranderingen en best practices voor patiëntgerichte zorg. Door het uitwisselen van tips en ervaringen 

kunnen de ALS behandelteams hun zorg verbeteren en kan deze stuurgroep richting geven aan het 

werkveld.  

 

Onderzoeksprojecten 

 

Het ALS Centrum heeft doelgericht focusgebieden voor haar onderzoek gekozen om zo het beste bij te 

dragen aan de internationale zoektocht naar behandelingen voor ALS, PSMA en PLS. Hieronder ziet u een 

aantal onderzoeksprojecten uitgelicht. Een overzicht van de door de Stichting ALS gefinancierde 

projecten vindt u op www.als.nl/onderzoeksprojecten. Daarnaast publiceert het ALS Centrum regelmatig 

berichten over de voortgang van haar projecten op www.als-centrum.nl 
 

Onderzoek naar risicofactoren in de omgeving, symptomen en ziekteverloop 

 

 ALS Biobank en Database 

De ALS biobank en database is de basis voor al het onderzoek naar ALS, PSMA en PLS. Alle mensen met 

deze en gelieerde ziekten wordt gevraagd om bloed af te staan en vragenlijsten in te vullen voor de PAN-

studie. De gegevens worden opgeslagen in de ALS database en biobank en worden gebruikt voor genetisch 

onderzoek, onderzoek voor toekomstige nieuwe medicijnen en voor al het andere onderzoek naar deze 

ziekten. In 2017 zijn de PAN-studie en de ALS database en biobank gegroeid met gegevens van 262 

patiënten. In totaal bevat de ALS database en biobank nu gegevens van bijna 3400 patiënten.  

 

De PAN-studie loopt sinds 2006. Deze studie is het grootste population-based ALS onderzoek ter wereld, 

dankzij samenwerking met verschillende andere Europese landen die exact dezelfde vragenlijsten afnemen. 

http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/aangescherpte-kwaliteitscriteria-als-behandelteams/
http://www.als-centrum.nl/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-database-en-biobank/
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Het ALS Centrum Nederland probeert alle mensen met ALS, PSMA, PLS, segmentale SMA, distale SMA en 

PBP voor deelname aan de PAN-studie te benaderen. Om alle patiënten te vinden hebben wij nauw contact 

met alle ziekenhuizen en ALS behandelteams in Nederland. Ook stemmen wij af met Spierziekten 

Nederland. 

 

Het ALS Centrum heeft in 2017 in totaal 385 mensen met ALS, PSMA, PLS, segmentale SMA, distale SMA en 

PBP benaderd voor deelname aan de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN). Hiervan hebben 262 

patiënten aangegeven deel te willen nemen. Tot nu toe hebben hiervan 248 patiënten vragenlijsten 

ingevuld en hebben 210 patiënten bloed gegeven. 

 

Sinds de start gaven in Nederland ruim 3000 patiënten bloed voor het onderzoek. Bijna 3100 patiënten 

vulden de vragenlijsten in. Daarnaast gaven bijna 4300 controlepersonen bloed en 4400 controlepersonen 

vulden de vragenlijsten in. 

 

Daarnaast hebben 260 controlepersonen in 2017 aangegeven deel te willen nemen aan het onderzoek. 

Deze controlepersonen worden benaderd via de huisartsen van patiënten. Op deze manier kunnen op 

betrouwbare wijze de meest vergelijkbare controlepersonen worden geselecteerd. De respons onder de 

controlepersonen was hoog: maar liefst 241 van hen vulden de vragenlijsten in. 144 controlepersonen 

gaven bloed. 

 

ALS, PSMA, PLS, segmentale SMA, distale SMA en PBP zijn ingewikkelde ziekten. Mogelijk zijn er 

verschillende typen van deze ziekten te onderscheiden waarvoor misschien ook verschillende 

behandelingen nodig zijn. Om hier meer over te weten te komen blijven we gegevens van zoveel mogelijk 

patiënten verzamelen in de ALS biobank en database.  
 

 Project MRI onderzoek met Tesla 3 en Tesla 7 

 

Voor het MRI-onderzoek met 3-Tesla MRI zijn al meer dan 2000 scans gemaakt. Scans van de hersenen van 

mensen met ALS, PSMA en PLS worden vergeleken met scans van controlepersonen. Verschillen worden 

onderzocht en geven steeds meer informatie over wat de ziektes ALS, PSMA en PLS betekenen voor 

zenuwcellen in de hersenen. Dit helpt om de verspreiding van deze ziekten te begrijpen en in de toekomst 

tegen te kunnen gaan. 

Met de MRI-scans wordt onder andere gekeken naar structuur van de hersenen. Dit gebeurt door scans van 

patiënten met sporadische ALS, PSMA, PLS te vergelijken met de scans van controlepersonen. We maken 

ook scans bij patiënten met familiaire ALS en hun familieleden. Daarnaast wordt met de MRI-scans gekeken 

naar de verbindingen, de connectiviteit in de hersenen, dat wil zeggen het netwerk van alle zenuwcellen en 

de manier waarop deze zenuwcellen met elkaar verbonden zijn. 

Voor het MRI-onderzoek worden zowel patiënten als controlepersonen gevraagd om meerdere malen naar 

het UMC Utrecht te komen voor een vervolgscan. Zo kunnen onderzoekers veranderingen in de hersenen 

over de tijd volgen. 

De 7-Tesla MRI is een nieuwe MRI-scanner waarmee, door een sterker magneetveld, nog meer details op 

de scan zichtbaar worden. Met deze nieuwste scans worden de veranderingen in de stofwisseling in de 
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hersenen van ALS-patiënten onderzocht. De onderzoekers bestuderen hoe deze stofwisseling samenhangt 

met klachten die ALS-patiënten in het dagelijks leven ervaren. 

 

In Tabel 1 ziet u hoeveel scans we in 2017 hebben verzameld. In Tabel 2 en Tabel 3 ziet u hoeveel MRI scans 

zich op dit moment in de ALS databank bevinden. 

 

Tabel 1. Totaal aantal scans gemaakt in 2017. Voor zowel het 3Tesla als 7Tesla onderzoek 

2017 Totaal scans* 

3Tesla 240 

7Tesla 32 

 

Tabel 2. Totaal scans ALS databank MRI 3Tesla 

3Tesla ALS  FALS* PSMA PLS  Mimics* 
Controle-

personen 

Familiaire 

controlepersonen* 
Totaal 

Scan 1 410 33 105 81 83 262 147 1121 

Scan 2 214 21 75 50 13 103 108 584 

Scan 3 106 13 53 29 6 3 5 215 

Scan 4 72 9 38 17 5 0 0 141 

Scan 5 50 6 28 13 3 0 0 100 

Totaal 852 82 299 190 110 368 260 2161 

*FALS: ALS-patiënten waarbij ALS in de familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden 

ALS).  

*Mimics: patiënten die een neuromusculaire ziekte hebben, maar geen  ALS, PSMA of PLS. 
 

*Familiaire controlepersonen: familieleden van ALS-patiënten, waar ALS binnen de familie voorkomt (2 of 

meer familieleden hebben/hadden ALS). 
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Tabel 3. Totaal scans ALS databank MRI 7Tesla 

 

7Tesla ALS FALS* 
Controle-

personen 
Familiaire controlepersonen* Totaal 

Scan 1 27 2 14 34 77 

*FALS: ALS-patiënten waarbij ALS in de familie voorkomt (2 of meer familieleden 

hebben/hadden ALS). 

*Familiaire controlepersonen: familieleden van ALS-patiënten, waar ALS binnen de 

familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden ALS). 

  

 MEASURE studie 

Eind 2016 is de MEASURE studie gestart. Er zijn diverse aanwijzingen dat een verhoogde stofwisseling 

een rol speelt bij het ontstaan en beloop van ALS. Een behoorlijk deel van de ALS-patiënten verliezen 

gewicht nog voordat ze spierzwakte krijgen. ALS-patiënten eten, voordat ze ziek worden, meer calorieën 

en vetten terwijl ze een juist lager lichaamsgewicht hebben. Dit wijst op een verhoogde stofwisseling. 

Een lager lichaamsgewicht en een gewichtsverlies tijdens de ziekte leiden tot een slechtere prognose en 

kortere overleving. Met calorierijke diëten kan de stofwisseling mogelijk positief worden beïnvloed, met 

mogelijk een gunstig effect op de overleving.  

In 2017 zijn meer dan tien ALS-patiënten en controlepersonen gemeten in de nieuwe Bodpod. Dit is een 

apparaat dat de lichaamssamenstelling meet in het kader van deze Measure studie. Daarnaast wordt de 

Quark meting verricht, een meting naar de snelheid van calorieverbranding. Het doel is om de 

stofwisseling van ALS-patiënten en gezonde controlepersonen te vergelijken en heel specifiek patiënten 

te selecteren die baat kunnen hebben bij therapeutisch ingrijpen op de stofwisseling door middel van 

een calorierijk dieet. 

 

 Project FTD – Dit onderzoek vindt plaats onder leiding van Prof. dr. Marianne de Visser, Prof. dr. 

Kees Stam 

       

Samen met het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum (VUmc) wordt in het AMC onderzoek 

gedaan naar hersennetwerken bij ALS-patiënten. In deze studie worden de hersenfuncties met de 
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nieuwste technieken onderzocht om meer te weten te komen over de oorzaak van ALS. Deelnemers uit 

de geheugen- en taalstudie werd gevraagd om in het VUmc een magnetoencefalogram (MEG, dit is een 

geavanceerd hersenfilmpje) te ondergaan. Daarnaast werd hen gevraagd om in het AMC een MRI-scan 

van de hersenen te ondergaan. De inclusie van dit onderzoek en de follow-up na 6 maanden is in 2017 

afgerond en momenteel worden de data geanalyseerd. 

 

Op zoek naar risico-genen voor ALS 

 

Onderzoek naar de genetische achtergrond van familiaire ALS vindt al vele jaren plaats op het ALS 

Centrum. Hiermee wordt gezocht naar de genen die familiare ALS veroorzaken. In ongeveer 10 procent 

van de patiënten met ALS komt de ziekte in de familie voor. Echter ook bij de niet familiaire vorm, de 

sporadische ALS, is er deels sprake van genetische oorzaken. Het gaat dan om een wisselwerking tussen 

genetische aanleg, omgevingsfactoren en leefstijlfactoren. Deze genetische oorzaken zoeken we in 

Project MinE, het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal.  

 

Het genetische onderzoek vindt plaats onder leiding van prof. dr. Jan Veldink 

 

  Project MinE - het grootse onderzoek naar de genetische oorzaak van ALS wereldwijd.  

 

      

De teller van het wereldwijde project MinE stond eind 2017 op 46%. Het einddoel is het sequencen van 

22.500 DNA-profielen van ALS-patiënten en controlepersonen. Eind 2017 waren er bijna 10.000 DNA-

profielen afgelezen met whole genome sequencing. Dit creëert de grootste genetische dataset voor ALS 

ooit. Door de profielen van ALS-patiënten en controlepersonen te vergelijken vinden onderzoekers de 

genetische oorzaken van ALS. In 2017 zijn Canada, Rusland en Slovenië toegetreden tot het project MinE 

consortium van ALS stichtingen en onderzoekers. In totaal zijn er nu 19 landen betrokken bij het project.  

Dankzij Project MinE zijn al meerdere nieuwe ALS-genen gevonden. In 2017 is dankzij Project MInE ook een 

overlap ontdekt in genetische risicofactoren tussen ALS en schizofrenie.  Deze kennis over ALS-genen maakt 

gericht onderzoek naar toekomstige therapieën mogelijk.  

 

 

  Deep resequencing of ALS genes using the MiSeq platform 

 

In 2016 werd het Miseq apparaat aanschaft. Hiermee kan het ALS Centrum zelf whole genome sequencing 

toepassen op een deel van het DNA-profiel. In 2017 is aanvullend de Fluid X tube picker aangeschaft, een 

http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/studie-naar-geheugen-en-taalstoornissen-bij-als/
https://www.projectmine.com/nl/project-mine-meeting-boston-10000-dna-profiles/
https://www.projectmine.com/nl/project-mine-meeting-boston-10000-dna-profiles/
https://www.als-centrum.nl/overlap-ontdekt-genetische-risicofactoren-als-en-schizofrenie-umc-utrecht/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-deep-resequencing-als-genes/
https://www.als-centrum.nl/nieuw-apparaat-op-laboratorium-als-centrum/
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robot die de juiste buisjes met DNA-samples selecteert voor elke analyse. Dit apparaat maakt het mogelijk 

om sneller en veiliger te werken. Deze apparatuur maakt veel analyses in het laboratorium op het ALS 

Centrum UMC Utrecht mogelijk. Met de ingebruikname van deze apparatuur is dit project in 2017 

afgerond.  

 

 

 Project Itwin  

 

Project Itwin betreft onderzoek onder eeneiige tweelingen waarbij een van de tweeling ALS heeft. De 

meeste DNA veranderingen zijn van ouders overgeërfd en zijn hetzelfde bij eeneiige tweelingen. Echter er 

zijn ook nieuw ontstane veranderingen in het DNA mogelijk, deze noemen we de novo mutaties. Deze 

kunnen dus bij een persoon van de tweeling zijn ontstaan, waardoor het DNA van de tweeling niet meer 

volledig hetzelfde is. Inmiddels zijn er in deze studie van 21 paar tweelingen DNA in kaart gebracht middels 

whole-genome sequencing en wordt dit aantal uitgebreid naar een totaal van 28 tweelingen. De 

uitkomsten hiervan zullen gebruikt worden om te onderzoeken of in deze gevonden de novo mutaties ook 

daadwerkelijk een verklaring gevonden kan worden voor ALS. 

 

 

 Project ALS Grid 

Project ALS Grid is in 2017 gestart. Het doel van dit project is het identificeren van specifieke plekken in het 

DNA die de mate van expressie van het afwijkende C9orf72 gen bij ALS kunnen verminderen. Dit kan 

concrete nieuwe aanknopingspunten bieden voor de behandeling van patiënten met deze genetische 

afwijkingen, die bij ongeveer 10% van alle patiënten met ALS voorkomt. 

 

Translationeel onderzoek: Van gen naar functie 

 

ALS wordt veroorzaakt door verlies van motorische zenuwcellen. We weten nog niet goed waarom deze 

zenuwcellen afsterven. Uit huidcellen van patiënten kweken we stamcellen die uitgroeien tot motorische 

zenuwcellen. In deze gekweekte zenuwcellen bekijken we wat er mis gaat bij ALS. Ook proberen we op 

deze cellen verschillende behandelingen uit.  

 Het translationele onderzoek vindt plaats op het UMC Utrecht ALS Centrum en 

Hersencentrum onder leiding van prof. dr. Jeroen Pasterkamp.  

 

 Project Totals 

Project TOTALS richt zich op het vertalen van genetische defecten die worden gevonden bij ALS-patiënten 

naar ziektemechanismen en therapie, met als doel om een behandeling voor ALS te vinden. Onderzoek 

richt zich onder andere op de rol van het C9orf72-eiwit. Het team van Prof. Jeroen Pasterkamp in het UMC 

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/itwin-tweelingenonderzoek/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-totals-onderzoek-voor-de-ontwikkeling-van-een-therapie-voor-als/
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Utrecht Hersencentrum heeft binnen het project TOTALS onderzocht of een gebrek aan C9orf72-eiwit de 

ziekte ALS in gang zet. 

 

 

  Project ALS interactoom 

In Project ALS interactoom bestuderen onderzoekers aan welke eiwitten de ALS-eiwitten zich binden in de 

motorische zenuwcel. Dit kan belangrijke aanwijzingen geven voor toekomstige 

behandelingsmogelijkheden. Terwijl de kennis van de genetica van ALS snel toeneemt, weten we eigenlijk 

nog vrij weinig van ALS-eiwitten. Bij een afwijking in een ALS-gen, wordt in de zenuwcel te weinig, te veel of 

een afwijkend ALS-eiwit gemaakt. In dit project ‘ALS interactoom’ onderzoeken we de eiwitten waaraan 

ALS-eiwitten zich binden. Alle eiwitten die zich aan een specifiek ander eiwit binden vormen het 

‘interactoom’. Bij ALS zijn er aggregaten, klonteringen of ophopingen van samengeplakte eiwitten in de 

zenuwcel. Deze eiwitten horen hun taken in de cel uit te voeren, maar zijn in plaats daarvan in het 

aggregaat vastgeplakt. In de analyses van deze studie zijn verschillende eiwitten gevonden waarvan nog 

niet bekend was dat deze betrokken zijn bij het ziekteproces bij ALS. Meer kennis over deze ALS-eiwitten en 

hoe zij zich binden kan belangrijke aanwijzingen geven voor toekomstige behandelingsmogelijkheden voor 

ALS. 

 

 

 Project PSMA 

Project PSMA richt zich op de rol van het immuunsysteem bij de ziekte PSMA (progressieve spinale 

musculaire atrofie). Bij PSMA zijn er problemen met de perifere motorische neuronen. PSMA uit zich in 

slapper en dunner wordende spieren en leidt uiteindelijk tot volledige verlamming en overlijden door 

aantasting van de ademhalingsspieren. Er zijn aanwijzingen dat bij een klein deel van de PSMA-patiënten de 

oorzaak van de ziekte gevonden kan worden in auto-immuunreacties. Met behulp van IPS-cellen 

(stamcellen die zijn gegroeid vanuit huidcellen van patiënten) zullen we de invloed van antistoffen op de 

motorische zenuwcellen testen. Lees ook de update van project PSMA.  

 

ALS on a chip 

In 2017 is het project ‘ALS on a chip’ opgestart. Om de juiste diagnose te kunnen stellen en een gerichte 

therapie te kunnen geven, gaat de groep van prof. Jeroen Pasterkamp samen met een bedrijf een chip 

ontwikkelen. Dit wordt ‘ALS on a chip’ genoemd. Via de iPSC-techniek worden op zo’n chip motorische 

zenuwcellen van een patiënt gekweekt, waarmee in een keer een serie ALS-medicijnen getest kunnen 

worden op hun werkzaamheid. Pasterkamp: ‘De volgende stap is dat we zelfs hele stukken hersenweefsel 

kweken. Dan zijn we nog beter in staat om ALS tot in detail te ontrafelen.’ 

 

Geneesmiddelenonderzoek 

 

  Project TryMe: Versnellen van de zoektocht naar behandelingen voor ALS, www.projecttryme.eu  

Project TryMe is een overkoepelend project om de zoektocht naar een oplossing voor ALS te versnellen. 

Het project zal met efficiënt opgezette medicijnonderzoeken (trials) nieuwe behandelingen zoeken. Deze 

behandelingen zijn gericht op verschillende genetische oorzaken van ALS. Het doel van Project TryMe is dat 

http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-totals-onderzoek-voor-de-ontwikkeling-van-een-therapie-voor-als/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-functionele-analyse-van-het-als-interactoom/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-psma/
https://www.als-centrum.nl/update-project-psma/
http://www.projecttryme.eu/
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25% van de ALS-patiënten kan deelnemen aan deze trials. 

 

In 2017 zijn in dit project veel werkzaamheden verricht:  

 Een bloedtest kan in medicijnonderzoek mogelijk aangeven of een experimenteel middel werkt tegen 

ALS. 

 Als onderdeel van project TryMe werd gewerkt aan een nieuwe apparaat voor het meten van 

spierkracht voor medicijnonderzoek. 

 Meer dan 10 patiënten hebben deelgenomen aan de Actigraph studie waarbij patiënten een 

stappenteller dragen. Onderzoekers bekijken of de stappenteller in de toekomst gebruikt kan worden 

voor beter medicijnonderzoek.   

 Een publicatie van het ALS Centrum over genetica in medicijnonderzoek heeft internationaal veel 

aandacht gekregen. Onderzoekers ontdekten dat er mogelijk een effect van lithium, een medicijn 

tegen stemmingswisselingen, is bij een groep ALS-patiënten met een specifieke erfelijke aanleg 

(UNC13A). Dit is een eerste ontwikkeling richting behandeling-op-maat voor ALS. 

 Uiteindelijk wil het ALS Centrum binnen project TryMe ook veel stamcellijnen gaan kweken. In 

gekweekte zenuwcellen kunnen onderzoekers kijken wat er mis gaat bij ALS. Dit ziekteproces geeft 

aanwijzingen voor nieuwe behandelingen.  

 

 

  TRICALS voor meer en efficiënter geneesmiddelenonderzoek www.tricals.org 

Inmiddels doen 10 ALS centra in 7 landen mee en dit aantal groeit voortdurend. Meer dan 650 patiënten 

zijn op dit moment aangemeld bij TRICALS (www.tricals.org). Deze patiënten worden geïnformeerd over 

nieuw geneesmiddelenonderzoek, zodat zij grotere mogelijkheid hebben om deel te nemen aan trials ter 

behandeling van ALS. Dankzij deze actieve inzet van patiënten is een succesvol platform opgezet om 

patiënten met ALS en de gelieerde zeldzame ziektes PSMA en PLS te verenigen met de farmaceutische 

industrie en academische centra. 

In juni 2017 kwamen de artsen en onderzoeksverpleegkundigen voor de derde keer bijeen voor een 

tweedaagse workshop Outcome measures, om de betrouwbaarheid van het meten van uitkomsten in 

medicijnonderzoek te verhogen.  

Meer dan 60 neurologen en onderzoeksverpleegkundigen van Europese ALS Centra aangesloten bij het 

Europese trial netwerk TRICALS waren aanwezig. Zij zijn getraind in het afnemen van de verschillende tests 

die bij medicijnonderzoek worden gebruikt. De workshop richtte zich op het meten van spierkracht, 

longvolume (FVC en SNIP), de ALS-FRS-R vragenlijst voor het functioneren, ALS staging en cognitief 

functioneren (ECAS). Voor al deze uitkomsten (behalve de ECAS) is ook een TRICALS emodule ontwikkeld. 

Alle deelnemers zijn gevraagd om voorafgaand aan de workshop deze emodules te doorlopen. Op deze 

manier kon tijdens de workshop meer worden gediscussieerd en geoefend. 

Het doel van deze jaarlijkse workshop is dat Europese ALS centra verenigd binnen het trial netwerk TRICALS 

op dezelfde manier metingen verrichten. Dit is belangrijk om betrouwbare resultaten te krijgen en snel 

voortgang te maken in medicijnonderzoek voor ALS. 

 

 

 

https://www.als-centrum.nl/sneller-en-beter-als-medicijnonderzoek-bloedtest/
https://www.projecttryme.eu/project-tryme-versnelt-zoektocht-naar-behandelingen-op-maat-als/
https://www.als-centrum.nl/actigraph-studie-als-patienten-gevraagd-studie-stappenteller/
https://www.projecttryme.eu/eerste-ontwikkeling-naar-behandeling-op-maat-als/
https://www.projecttryme.eu/prof-jeroen-pasterkamp-vertelt-project-tryme/
http://www.tricals.org/
https://www.als-centrum.nl/tricals-workshop-metingen-medicijnonderzoek/
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  PHALS, onderzoek naar experimentele behandeling met penicilline en hydrocortison bij ALS 

Het ALS Centrum is in 2017 gestart met het medicijnonderzoek naar een behandeling bij ALS-patiënten 

waarbij penicilline wordt gecombineerd met hydrocortison. Deze medicijnstudie heeft de naam PHALS. De 

aanleiding voor deze studie is de experimentele off-label toepassing van deze middelen elders. Er zijn 

wisselende signalen over de ervaringen met deze experimentele behandeling. Daarom is zorgvuldig 

onderzoek naar de werkzaamheid nodig.  

De opzet van PHALS bestaat uit vier behandelperioden van elk 21 dagen. Tijdens de behandeldagen en 

daarbuiten vinden metingen plaats om het ziektebeloop goed in de gaten te houden. Elke behandelperiode 

start met de plaatsing van een infuuslijn waardoor dagelijks de intraveneuze behandeling wordt 

toegediend. De vier behandelperioden vinden met tussenpozen van 12 weken plaats. Dit onderzoek is 

placebo-gecontroleerd en geblindeerd: De patiënt noch het behandelend team weet of de patiënt een 

actieve behandeling krijgt of de placebo.  

 

Methodologie studie 

De farmaceut Biogen wil meer medicijnonderzoek doen naar ALS. Om medicijnonderzoek beter op te 

kunnen zetten, doen zij eerst een methodologiestudie. Deze studie wordt in verschillende ALS centra 

wereldwijd uitgevoerd. Het ALS Centrum in het UMC Utrecht is een van de deelnemende centra. De 

dataverzameling voor de methodologiestudie is in 2017 afgerond. In deze studie bekijken onderzoekers wat 

de beste maten zijn om het verloop van ALS te meten. Dit is belangrijk voor de opzet van nieuw 

medicijnonderzoek voor ALS. 

 

Samenwerking met farma en biotech bedrijven  

In 2017 was het ALS Centrum deelnemend centrum in verschillende geneesmiddelenstudies. Deze studies 

worden gefinancierd door de betreffende farmaceutische bedrijven. Van de volgende studies werden de 

resultaten bekend gemaakt:  

 Vitality-ALS –  fase 3 onderzoek  

 CHDR1417 studie – fase 1 onderzoek  

 Levals studie – fase 2a onderzoek  

 Masitinib trial van ABscience (AB10015)  

 

 

Internationale samenwerkingsverbanden 
 

Het ALS Centrum is de trekker en samenwerkingspartner in veel internationale 

samenwerkingsverbanden, waaronder het bovengenoemde project MinE.  

 

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/penicilline-g-en-hydrocortison-bij-als/
https://www.als-centrum.nl/negatieve-resultaten-vitality-als-studie/
https://www.als-centrum.nl/negatieve-resultaten-vitality-als-studie/
https://www.als-centrum.nl/chdr1417-studie-uitkomsten-studie-naar-effecten-twee-bestaande-geneesmiddelen-op-zenuwgeleiding-als-patienten/
https://www.als-centrum.nl/resultaten-levals-studie-fase-2a-geneesmiddelenonderzoek/
https://www.als-centrum.nl/positieve-resultaten-eindanalyse-masitinib-studie-als/
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  Europees netwerk van ALS centra www.encals.eu  

Het European Network to Cure of ALS (ENCALS), netwerk van Europese ALS centra, heeft in 2017 MT 

Pharma uitgenodigd voor een trial naar Radicava in Europa. Dit verzoek is niet succesvol geweest. ENCALS 

blijft benadrukken dat Europese centra aantrekkelijke partners zijn voor medicijnonderzoek, vanwege de 

goede zorgsystemen en goede ALS Centra binnen TRICALS. Het aantal centra dat lid is van ENCALS is weer 

verder uitgebreid, waarbij we zoveel mogelijk SOPs (Standardized Operating Procedures) delen om zorg en 

onderzoek door heel Europa te verbeteren.  

 

NISALS (Neuro Imaging Society in ALS) 

ALS Centrum Nederland participeert in NISALS. Het doel van NISALS is om internationale samenwerking te 

bevorderen op het gebied van beeldonderzoek in ALS. Veel ALS centra wereldwijd hebben MRI-scans van 

ALS-patiënten en gezonde controlepersonen. Deze centra werken dankzij NISALS internationaal steeds 

meer samen en delen hun onderzoeksdata. Dit versnelt de bevindingen over het verloop en de verspreiding 

van ALS in de motor neuronen in de hersenen en het ruggenmerg. 

STRENGTH 

Het  ALS centrum UMC Utrecht is deelnemer van het internationale project STRENGTH. Dit project is in 

2017 afgerond. STRENGTH is een samenwerkingsproject van 11 Europese ALS Centra, gefinancierd vanuit 

het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), een initiatief van de Europese 

Commissie. ALS-centra uit Ierland, Groot-Brittannië, België, Italië, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Frankrijk 

en Nederland doen mee. ALS Centrum Nederland leidde het onderdeel ‘genetica’ binnen het project. De 

Nederlandse deelname aan het project werd gesubsidieerd door ZonMw. 

 

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg 

 
Het ALS Centrum doet samen met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht onderzoek naar 

de kwaliteit van zorg, participatie (zolang mogelijk mee doen) en kwaliteit van leven van mensen met 

ALS en hun mantelzorgers. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van zorg en hebben we continu 

projecten om de kwaliteit van zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS in Nederland te verbeteren.  

 

Prof. dr. Anne Visser, revalidatiearts, leidt het onderzoek naar kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg 

 

 

http://www.encals.eu/
https://www.als-centrum.nl/encals-nodigt-mt-pharma-radicava-trial-europa/
https://www.encals.eu/outcome-measures/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/strength-onderzoek-naar-het-ziekteproces-van-als/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/closed-calls/risk-factors-2012/call-results/strength/
http://www.zonmw.nl/
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  Project ALS CarE  

De zorg en begeleiding moet zo goed mogelijk georganiseerd zijn en aangepast aan de wensen van de 

individuele patiënt. Binnen het project ALS CarE inventariseren Europese landen de organisatie en kwaliteit 

van zorg en leven. Door middel van uitgebreide vragenlijsten zal er meer inzicht komen in de zorgverlening 

in verschillende Europese landen en dit genereert aandachtspunten voor verbetering. Op de ENCALS 

bijeenkomst die vooraf ging aan het ALS symposium in Boston, Verenigde Staten, werden onder andere de 

stand van zaken van ALS CarE besproken. In de deelnemende landen, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, 

Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zijn de vragenlijsten op verschillende momenten afgenomen. 

Inmiddels zijn bijna alle gegevens verzameld.  

 

Alle gegevens die patiënten en mantelzorgers in de vragenlijsten op de verschillende meetmomenten 

hebben ingevuld komen in één database te staan. De gegevens van alle deelnemende landen worden 

toegevoegd. Dit proces wordt gecoördineerd door Nederland. In deze database (progeny) beheert ALS 

Centrum Nederland Europese ALS data uit verschillende internationale projecten. De samenwerkende 

onderzoekers kunnen vervolgens starten met de analyses. 

 

 

  Project Informal Caregivers  

In dit project onderzoeken we hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Mantelzorgers 

zijn partners of familieleden van mensen met ALS die veel zorg op zich nemen. Zij zijn heel belangrijk voor 

het welzijn van patiënten. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het ALS Centrum en 

Universiteit Twente hebben, met financiële steun van Stichting ALS Nederland een 

ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met ALS of PSMA ontwikkeld. Dit 

ondersteuningsprogramma biedt informatie en steun om het beste te halen uit deze moeilijke tijd.   

 

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit: 1 gesprek thuis, 6 online begeleide modules en 1 afsluitend 

telefoongesprek. In het onderzoek krijgen de deelnemers gratis toegang tot het 

ondersteuningsprogramma, en vragen we hen om een aantal keer een vragenlijst in te vullen. Om te 

kunnen nagaan hoe effectief het ondersteuningsprogramma is, krijgen sommige deelnemers meteen 

toegang tot het programma, en anderen pas na 6 maanden. Dit wordt door loting bepaald. 

Inmiddels zijn er voldoende deelnemers aan dit onderzoek. De resultaten worden eind 2018 verwacht.  

 

 

  Project Innovatie van ALS-zorg: eHealth 

In 2017 zijn steeds meer cliënten van het ALS behandelteam UMC Utrecht gebruik gaan maken van de ALS 

app thuismeten en coachen, waarbij ALS-patiënten via een app bijhouden hoe het met ze gaat. Patiënt en 

zorgverlener hebben contact op het moment wanneer dat nodig is. Doel is dat patiënten meer regie krijgen 

over hun zorg door betere timing van informatie en begeleiding. Door gebruik te maken van de nieuwste 

zorgtechnologie kunnen we de zorg beter toespitsen op de individuele patiënt.   

 

In de app vult de patiënt zijn gewicht, hoe het met hem gaat en informatie over het fysieke functioneren, 

zoals lopen, slikken of aankleden, in. Door ALS Thuismeten krijgt de zorgverlener real-time informatie over 

de gezondheid van de patiënt en als het nodig is extra alerts. Hierdoor kan er bijvoorbeeld actie worden 

ondernomen als er opvallende waarden te zien zijn, zoals gewichtsverlies of verminderde spraak. Alle 

http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-care-een-zorgsysteem-voor-als-patienten/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-mantelzorgers/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/ondersteuningsprogramma-partners-mensen-als-psma/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-innovatie-als-zorg-e-health/
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afspraken over wanneer een zorgverlener contact opneemt en wanneer je welke informatie geeft, zijn 

opgenomen in een protocol. 

 

De eerste resultaten zijn heel positief. De ALS thuismeten app wordt medio 2018 door meer dan 40 ALS-

patiënten van het ALS behandelteam van het UMC Utrecht gebruikt. De app is positief geëvalueerd door 

zowel patiënten als behandelaars. Gebleken is dat thuismonitoring met de ALS app de behandeling en 

begeleiding vanuit het ALS behandelteam verandert. De zorg wordt meer gericht op de vraag van de 

patiënt en de noodzaak gezien het tempo van ziekteverloop. In de komende jaren zal de ALS app 

thuismeten en coachen ook worden aangeboden aan andere ALS behandelteams en zal er onderzoek lopen 

naar verbreding van de ALS app thuismeten en coachen. Er zal oa gekeken worden hoe 

ademhalingsklachten kunnen worden uitgevraagd en opgenomen kunnen worden in de app. Ook zal 

gekeken worden of het mogelijk en zinvol is om een activiteiten monitor aan de app te koppelen. 

 

 

Facts-2-ALS studie – ZonMw en Spierfonds 

Het project "Aerobic exercise and cognitive behavioural therapy in ALS: optimizing quality of life", 

gefinancierd door ZonMw is in 2017 afgerond. Dit onderzoek richtte zicht op a) determinanten van 

participatie beperkingen bij ALS. Er wordt  een overzicht gegeven van het bewijs voor psychologische 

factoren gerelateerd aan kwaliteit van leven bij ALS  en b) wordt het effect van twee behandelingen 

geanalyseerd: aerobe fysieke training en cognitieve gedragstherapie, die beide beogen de mate van 

functioneren en de kwaliteit van leven bij patiënten met ALS te optimaliseren. Conditietraining bij ALS bleek 

niet effectief en moet bij ALS dus niet worden aangeraden. Bij ALS-patiënten met een relatief trage 

ziekteprogressie, die in staat waren 75% van de trainingssessies te volbrengen zijn wél aanwijzingen 

gevonden dat conditietraining kan leiden tot het behoud van de longfunctie en de kwaliteit van leven. 

Daarmee kunnen patiënten met ALS die willen deelnemen aan conditietraining in ieder geval gerustgesteld 

worden dat conditietraining veilig is en niet zal leiden tot bijwerkingen of een snellere ziekteprogressie. 

 

Daarnaast bleek dat cognitieve gedragstherapie mogelijk zinvol is bij ALS en met name bij mantelzorgers. 

Vooral mantelzorgers gaven een grote behoefte aan psychosociale ondersteuning aan. Vanuit patiënten 

was er minder belangstelling voor de Cognitieve gedragstherapie. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgers 

een betere kwaliteit van leven en minder overbelasting ervaren na de interventie. Tevens willen 

mantelzorgers graag individuele gesprekken met een psycholoog voeren, zonder aanwezigheid van de 

patiënt. Deze onderzoeksgegevens zijn gebruikt voor de ontwikkeling van een ondersteuningsprogramma 

in het bovenstaande project ‘Informal Caregivers’.  

 

 

  Richtlijnproject ALS 

Het Richtlijnproject ALS richt zich op de update van de multidisciplinaire behandelrichtlijn fysiotherapie, 

ergotherapie en logopedie. In 2017 is en knelpunteninventarisatie onder zorgverleners en onder patiënten 

afgerond en is veel literatuuronderzoek naar de laatste evidence verricht. In samenwerking met een 

bibliothecaris van het AMC is op systematische wijze in de literatuur gezocht naar nieuw wetenschappelijk 

bewijs. De relevante literatuur is geselecteerd (afgerond in sept 2017). Het samenvatten van het 

belangrijkste wetenschappelijk bewijs (uit literatuur, aangevuld met informatie uit buitenlandse richtlijnen) 

en het opstellen van de conceptteksten voor de aanbeveling was eind 2017 in volle gang. De nieuwe 

https://www.als-centrum.nl/conditietraining-als-blijkt-niet-effectief/
https://www.als-centrum.nl/cognitieve-gedragstherapie-mogelijk-zinvol-als-en-name-mantelzorgers/
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/richtlijnproject/
https://www.als-centrum.nl/stand-zaken-richtlijnproject-als-multidisciplinaire-behandelrichtlijn/
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richtlijn die hieruit voortvloeit zal halverwege 2018 worden opgeleverd. Daarnaast zal ook een 

patiëntversie van de multidisciplinaire richtlijn ALS opgeleverd worden.  

 

 

  Project ALS Mantelzorg app 

Binnen het project ALS Mantelzorg app is in 2017 de app ‘ALS naasten tips en info’ ontwikkeld. 

Mantelzorgers raken tijdens het ziekteverloop vaak overbelast. Doel van de mantelzorgapp is om expliciet 

aandacht te besteden aan hoe het gaat met mantelzorgers en hen te steunen in het vormgeven van hun 

zorgtaken. Uniek aan deze app is dat het informatie ‘van naasten voor naasten’ is; mensen die hetzelfde 

hebben meegemaakt delen via videoboodschappen hun kennis en ervaring.  

 

Doel van de app ‘ALS Naasten tips & info’ is om nadrukkelijk aandacht te besteden aan hoe het gaat met de 

naasten van ALS-patiënten en hen tips te geven om hen te helpen bij het vormgeven van hun zorgtaken. 

Met de app krijgt de naaste op een makkelijke manier toegang tot kennis en ervaring van mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt. Het gaat om praktische tips over steun die beschikbaar is, zoals (medische) 

hulpmiddelen en hulpverleners, maar ook om tips hoe je met je gevoelens om kan gaan en hoe je goed 

voor jezelf kunt blijven zorgen terwijl de zorgtaken toenemen. 

 

De app biedt ook de mogelijkheid voor zelfmonitoring. In de app kan de naaste met behulp van een score 

dagelijks bijhouden hoe het met hem of haar gaat. Als de naaste regelmatig invult hoe het gaat, krijgt deze 

inzicht in het verloop van zijn gemoedstoestand en wat daar invloed op heeft. Dit geeft meer gevoel van 

regie over de situatie. Vanaf begin 2018 is de app ‘ALS naasten, tips en info’gratis beschikbaar in de play en 

app store. 

 

 

  Project Virtueel huis 

In april 2017 is het project Virtueel huis gestart. Binnen dit project ontwikkelt het ALS Centrum een 

website/ virtuele omgeving met hulpmiddelen. Het doel is om patiënten en naasten een betere indruk te 

geven van de mogelijkheden om met hulpmiddelen te functioneren. In 2017 zijn veel filmpjes voor het 

virtuele huis gemaakt, waarin te zien is hoe iemand in zijn eigen huis een hulpmiddel gebruikt. En hoe het 

hulpmiddel hem/haar helpt om te doen wat hij/zij wil doen. Voorafgaand aan de start van dit project is een 

behoeftepeiling gedaan onder patiënten, naasten en zorgverleners. Aan de hand daarvan is het project 

opgezet.  

 

Omdat de aanvraag van hulpmiddelen vaak een tijd duurt, is het belangrijk om op tijd de aanvragen in te 

dienen. Maar het is helemaal niet gemakkelijk om te accepteren dat een hulpmiddel je zou kunnen helpen 

omdat het zelf niet zo goed meer lukt. En ook voor partners en familieleden kunnen hulpmiddelen 

confronterend zijn. Als mensen zich dan gaan oriënteren op hulpmiddelen is het soms lastig om een 

voorstelling te maken van de rol van een hulpmiddel in het dagelijks leven en om de voordelen te zien en 

verder te kijken dan het ‘stigma’ van het hulpmiddel. Het doel van het virtuele huis genaamd ThuisAlsThuis 

is om mensen een betere indruk te geven van hoe een huis aangepast kan worden en welke impact 

hulpmiddelen hebben. ThuisAlsThuis moet op die manier bijdragen in de besluitvorming over 

hulpmiddelen.  

 

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-mantelzorgapp/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-virtuele-huis-hulpmiddelen/
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Publicaties 
 

In 2017 werden de volgende artikelen gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke 

tijdschriften. Steeds meer wetenschappelijke tijdschriften zijn ‘open acces’. Dat betekent dat er geen 

abonnementsgelden nodig zijn om artikelen te kunnen lezen. Van deze tijdschriften kunt u via 

www.pubmed.com het volledige artikel lezen. Pubmed is de database van alle medische publicaties 

wereldwijd. Van alle andere artikelen staat op Pubmed de Engelstalige samenvatting (abstract). U kunt ook 

full-text artikelen vinden via de profielen van onze onderzoekers op Researchgate. Bekijk bijvoorbeeld de 

profielen van dr. Michael van Es en prof. Jeroen Pasterkamp. 

Is een artikel full-text niet beschikbaar? Mail naar info@als-centrum.nl voor de pdf. 

UMC Utrecht: 

Ziekteverloop, diagnose, kwaliteit van leven en trials 

1. Monitoring disease progression with plasma creatinine in amyotrophic lateral sclerosis clinical 

trials.van Eijk RPA, Eijkemans MJC, Ferguson TA, Nikolakopoulos S, Veldink JH, van den Berg LH. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 2017 [Epub ahead of print] 

2. Amyotrophic lateral sclerosis.Hardiman O, Al-Chalabi A, Chio A, Corr EM, Logroscino G, Robberecht W, 

Shaw PJ, Simmons Z, van den Berg LH.Nat Rev Dis Primers 2017;3:17085. 

3. Meta-analysis of pharmacogenetic interactions in amyotrophic lateral sclerosis clinical trials.van Eijk 

RPA, Jones AR, Sproviero W, Shatunov A, Shaw PJ, Leigh PN, Young CA, Shaw CE, Mora G, Mandrioli J, 

Borghero G, Volanti P, Diekstra FP, van Rheenen W, Verstraete E, Eijkemans MJC, Veldink JH, Chio A, Al-

Chalabi A, van den Berg LH, van Es MA; For UKMND-LiCALS and LITALS Study Group. Neurology 

2017;89:1915-1922. 

4. July 2017 ENCALS statement on edaravone.Al-Chalabi A, Andersen PM, Chandran S, Chio A, Corcia P, 

Couratier P, Danielsson O, de Carvalho M, Desnuelle C, Grehl T, Grosskreutz J, Holmøy T, Ingre C, 

Karlsborg M, Kleveland G, Koch JC, Koritnik B, KuzmaKozakiewicz M, Laaksovirta H, Ludolph A, 

McDermott C, Meyer T, Mitre Ropero B, Mora Pardina J, Nygren I, Petri S, Povedano Panades M, 

Salachas F, Shaw P, Silani V, Staaf G, Svenstrup K, Talbot K, Tysnes OB, Van Damme P, van der Kooi A, 

Weber M, Weydt P, Wolf J, Hardiman O, van den Berg LH. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal 

Degener 2017;18:471-474. 

5. Maximizing the Potential of Longitudinal Cohorts for Research in Neurodegenerative Diseases: A 

Community Perspective. Moody CJ, Mitchell D, Kiser G, Aarsland D, Berg D, Brayne C, Costa A, Ikram MA, 

Mountain G, Rohrer JD, Teunissen CE, van den Berg LH, Wardlaw JM. Front Neurosci 2017;11:467. 

6. A case series of PLS patients with frontotemporal dementia and overview of the literature. de Vries 

BS, Rustemeijer LMM, van der Kooi AJ, Raaphorst J, Schröder CD, Nijboer TCW, Hendrikse J, Veldink JH, 
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