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ALS, PSMA & PLS
patiënten en naastendag
Voorwoord
Op 21 november 2020 organiseerden het ALS
Centrum, ALS Patients Connected, Spierziekten Nederland en Stichting ALS Nederland
gezamenlijk de tweede editie van de ALS,
PSMA en PLS patiënten- en naastendag.
De bijeenkomst was speciaal bedoeld voor
alle ALS-, PSMA- en PLS-patiënten en hun
naasten. Door de maatregelen rondom het
coronavirus vond deze editie online plaats
en was ingekort tot twee lezingen: een van
prof. dr. Leonard van den Berg, hoogleraar
neurologie UMC Utrecht en coördinator ALS
Centrum, en een van drs. Esther Kruitwagen,
revalidatiearts UMC Utrecht en coördinator
ALS Zorgnetwerk.
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Voorzitter
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Directeur
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Ruim 400 mensen met ALS, PSMA en PLS
en hun naasten woonden live de uitzending
bij die te volgen was via een livestream.
Deze gezamenlijke nieuwsbrief bevat verslagen van de twee lezingen. Ook zijn handige
linkjes naar nadere informatie op de website van het ALS Centrum opgenomen: www.
als-centrum.nl.
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Gorrit-Jan Blonk

Coördinator
ALS Centrum Nederland

Directeur
Stichting ALS Nederland

Livestream terugkijken
Heeft u de uitzending gemist? Of wilt u
alles nog een keer rustig terugkijken? De
livestream is in zijn geheel terug te kijken
via de volgende link:
https://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-als-psma-pls-patienten-en-naastendag/
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De laatste stand van zaken in de zoektocht naar een
oplossing voor ALS, PSMA en PLS
Prof. dr. Leonard van den Berg

Hoogleraar Neurologie UMC Utrecht
Coördinator ALS Centrum Nederland

Aan het begin van de livestream werden de
ruim 400 deelnemers welkom geheten door
Esther Kruitwagen en Leonard van den Berg,
en via vooraf opgenomen video’s door Vincent Cornelissen, voorzitter van patiëntenvereniging ALS Patients Connected, Marcel
Timmen, directeur van patiëntenvereniging Spierziekten Nederland en Gorrit-Jan
Blonk, directeur Stichting ALS Nederland.
Hierna begon Leonard van den Berg met zijn
presentatie over de laatste stand van zaken
in de zoektocht naar een oplossing voor ALS,
PSMA en PLS. Hieronder leest u een beknopte weergave van de presentatie en vindt
u handige linkjes naar o.a. de website van het
ALS Centrum.
Aan het begin van zijn presentatie legde
Leonard van den Berg nogmaals uit wat het
ALS Centrum allemaal doet en wat de missie
van het centrum is:
•

Snelle diagnose om de tijd en onzekerheid
zo kort mogelijk te maken. Daarom wordt
er binnen 2 weken een afspraak gemaakt
na een doorverwijzing;

•
•
•
•
•

Op de diagnosedag worden alle onderzoeken in één dag gedaan en is er een uitslag
aan het einde van de dag;
Het ALS Centrum doet ook wetenschappelijk onderzoek doen naar de oorzaak en
oplossing van deze slopende ziekten;
Daarbij werken ze toe naar behandeling
en zorg op maat voor iedereen met deze
ziekte te maken heeft;
(Inter)nationale samenwerking is daarbij
essentieel;
Patiënten zelf spelen een sleutelrol in de
zoektocht naar een oplossing. In Nederland wordt veel onderzoek gedaan waarbij
patiënten zelf meedoen (patiëntgebonden
onderzoek). Leonard van den Berg bedankt
alle patiënten die meedoen aan dit onderzoek.

Verder ging Leonard nog kort in op onderzoek
ten tijde van corona. Alle inspanningen worden
geleverd om al het onderzoek en de zorg door
te laten gaan. Zo gebeurt veel online en vindt
ook onderzoek plaats op de avonden of zaterdag als het ziekenhuis ‘leeg’ is.

ALS, PSMA en PLS
Leonard van den Berg legde vervolgens uit wat
er ook alweer misgaat in het lichaam bij mensen
met ALS, PSMA en PLS. De ziekten [https://
www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-pls-enpsma/] worden ook wel ‘Motor Neuron Disease’
(MND) genoemd, vertaald ‘motorneuronziekten’. De meer gebruikelijke Nederlandse term
voor deze ziekten is neuromusculaire aandoeningen, oftewel zenuw-spierziekten.
ALS komt in Nederland bij 1500-1600 mensen
voor, PSMA bij 100-200 mensen, evenals PLS.
Oorzaak van alledrie de ziekten is bij 10% van
de mensen een afwijkend gen (in het geval
van ALS wordt dit ‘familiaire ALS’ [https://
www.als-centrum.nl/kennisplatform/erfelijkheid-van-als] genoemd.
Als ALS niet verder in de familie voorkomt,
wordt het ‘sporadische ALS’ [https://www.
als-centrum.nl/kennisplatform/oorzaak-vanals/] genoemd. De oorzaak bij deze vorm van
ALS is een combinatie van omgevingsfactoren
en genetische factoren.

Steun onderzoek naar ALS
Door Corona zijn dit jaar veel van onze
sportieve evenementen afgelast. Hierdoor
missen wij ontzettend veel inkomsten.
Inkomsten die noodzakelijk zijn om onderzoek
naar ALS, PSMA en PLS te financieren.
Help jij ons hoopgevende onderzoeken een
vervolg te geven? Doneer eenvoudig via
onderstaande QR-code of
www.als.nl/doneren.

Tegenwoordig wordt genetisch onderzoek
aangeboden aan iedereen na de diagnose. Dit
wordt ook gedaan i.v.m. toekomstige therapieën bij een specifieke genafwijking.
ALS Centrum probeert wereldwijd vooraan te
staan bij onderzoek om zoveel mogelijk studie
naar Nederland te halen. Gelukkig is dit vaak
succesvol, zoals bij een recente studie naar een
gentherapie voor de meest voorkomende genetische afwijking C9orf72 [https://www.als-centrum.nl/als-centrum-doet-mee-met-onderzoek-naar-gentherapie-c9orf72-mutatie/].
Onderzoek naar omgevingsfactoren
De Prospectieve ALS studie Nederland (PAN)
[https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/
prospectieve-als-studie-nederland-pan/] is een
grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor ALS, PSMA en PLS. Leefstijl, voeding
en blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden
vergeleken tussen patiënten en controlepersonen om de risicofactoren te vinden. De PANstudie gaat vanaf januari 2020 verder als de Biobank Neuromusculaire ziekten [https://www.
als-centrum.nl/kennisplatform/biobank-neuromusculaire-ziekten-nmz/]. Dankzij dit onderzoek zijn al veer verschillende risicofactoren
gevonden.
Onderzoek naar genetische factoren
Project MinE verzamelt genetische data
[https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/
project-mine-genetisch-onderzoek-naar-deoorzaak-van-als/] van ALS-patiënten en controlepersonen en vergelijkt die data om de genetische oorzaak van de ziekte te vinden. Het
project is werd vanuit Nederland gestart door
twee ALS-patiënten en is nu een wereldwijd
project.

Doneer direct

Alvast veel dank voor jouw steun!
Figuur 1: Dankzij Project MinE is het aantal nieuw ontdekte genen enorm toegenomen de afgelopen jaren
Stichting ALS Nederland | info@als.nl | www.als.nl

TRICALS
Binnen TRICALS [https://www.als-centrum.nl/
kennisplatform/tricals/] werken ALS-experts,
patiëntenverenigingen, mensen met ALS,
PSMA en PLS, en ALS stichtingen uit 14 verschillende landen samen om meer medicijnonderzoeken naar Europa te halen en om zo snel
mogelijk een oplossing te vinden voor ALS,
PSMA en PLS. Door slimme innovaties kunnen
meer mensen straks meedoen aan medicijnstudies, wordt de kans dat ze placebo krijgen
sterk verminderd, en zijn de medicijnstudies
beter op elkaar afgestemd. TRICALS heeft met
alle ALS centra in Europa een ‘Roadmap’ afgesproken. Op TRICALS kunnen alle mensen
met ALS, PSMA en PLS zich eenvoudig inschrijven via het registratieformulier op www.
tricals.org.
Vraag: Is in het geval van een ontdekking van
een behandeling ook herstel van organen en
functies mogelijk?
Dit is niet met zekerheid te zeggen, omdat
we dat gewoon nog niet weten. Bij muizen is
wel een zekere mate van herstel gebleken,

maar wat dit betekent voor mensen en in welke mate dit uiteindelijk mogelijk is valt nu nog
weinig te zeggen
Medicijnonderzoeken (trials)
In het ALS Centrum vond en vindt veel onderzoek naar geneesmiddelen plaats [https://
www.als-centrum.nl/kennisplatform/geneesmiddelonderzoek-in-als-centrum-nederland/]. Er komen ook een aantal nieuwe trials
aan, bijvoorbeeld de Lithium trial die waarschijnlijk begin 2021 start. Via TRICALS hopen
we nog meer trials naar Nederland te kunnen
halen.
Gentherapie
Een belangrijke ontwikkeling in de zoektocht
naar een geneesmiddel zijn de gentherapieën.
[https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2012930] Een voorbeeldstrategie daarvan is de antisense therapie. Deze therapie
wordt in andere ziektebeelden ook al toegepast. Wereldwijd zijn er verschillende studies
die deze therapie toepassen. Van een antisense therapie naar SOD1 (een genmutatie die

Word lid, abonnee of volger
Ontvang het laatste nieuws over uw
diagnose, neem deel aan onze
(online) bijeenkomsten of praat
mee op het Myocafé.

www.spierziekten.nl

in Nederland nagenoeg niet voorkomt) heeft al
goede resultaten laten zien in een kleine fase 1
studie. Een studie gericht op het C9orf72-gen
loopt momenteel. Hier doet het ALS Centrum
ook al aan mee. Inschrijving voor deze trial is
gesloten. Er is ook een trial naar het ATXN2gen in voorbereiding. Een afwijking in het
ATXN2-gen komt voor bij alle ALS-patiënten.

Betrouwbare informatie over onbewezen
medicijnen
Het is voor veel mensen vaak lastig om te bepalen of informatie op internet juist is als het
gaat om experimentele behandelingen. Daarom gaf Leonard van den Berg een aantal voorbeelden van websites die betrouwbare en genuanceerde informatie aanbieden.

Trials naar PLS en PSMA
PLS en PSMA hebben vaak een langzaam beloop. Hierdoor is het lastig om in een medicijnstudie moeilijk om een effect te meten. Het is
wel waarschijnlijk dat als er een medicijn voor
ALS wordt gevonden, dit ook bij deze ziekten is
toe te passen (net als Riluzol).

•

Stamceltherapie
Wereldwijd vinden er meerdere studies met
stamcellen plaats. Tot nu toe is er geen wetenschappelijk bewijs dat stamceltherapie ALS
vertraagt of stopt.
Een fase 3 stamcelstudie met het middel
NurOwn is onlangs afgerond waarvan eerste
resultaten bekend zijn gemaakt. Er was geen
effect van de behandeling te zien in deze trial
[https://www.als-centrum.nl/geen-vertragend-effect-van-nurown/]. De volledige details van de trial zijn nog niet bekend gemaakt.
Er wordt verwacht dat de resultaten te horen zijn tijdens het aankomende internationale
MNDA congres.
AMX0035
Een fase 2 studie is onlangs naar het middel
AMX0035 afgerond. Dit onderzoek is gefinancierd door het ALS Investment Fund waar
Stichting ALS ook een belangrijke rol in heeft
gespeeld. De resultaten lieten een verschil
zien in beloop, maar omdat het een vrij kleine
studie was, is nog niet te zeggen of dat effect
ook in een grotere fase 3 studie terug te zien is.
Hoewel de eerste resultaten dus wellicht hoop
geven moet het daadwerkelijke effect van de
behandeling nog beter worden onderzocht.
Het ALS Centrum is via TRICALS in gesprek
met het bedrijf dat dit medicijn ontwikkelt om
een grotere fase 3 studie op te zetten.

•

•

•

Website ALS Centrum heeft veel informatie
over de ziekte, maar ook over experimentele behandelingen [www.als-centrum.nl]
ALS Untangled is een internationale onderzoeksgroep die potentiele behandelingen
onderzoekt en de resultaten hiervan publiceert in een voor iedereen toegankelijk
wetenschappelijk tijdschrift [www.alsuntangled.com]
De clinicaltrials.gov website heeft een
overzicht van alle trials wereldwijd, dus
ook naar ALS. Alle resultaten van de trials
worden hierop ook gepubliceerd [www.clinicaltrials.gov]
International MND/ALS Alliance heeft een
internationale Scientific Advisory Board
die over een aantal klinische trials onafhankelijke informatie geeft [www.alsmndalliance.org]

Wat als er een duidelijk bewezen effect is?
Het is belangrijk om goede trials te doen, om
te zorgen dat een medicijn veilig is, en dat
een duidelijk effect van de behandeling aan
te tonen is. Dat is ook nodig om een medicijn voor iedereen beschikbaar te maken.
Daarvoor is vergoeding door zorgverzekeraar nodig. Registratie bij de EMA is daarom
ontzettend belangrijk. We moeten dus ook
studies doen die aan deze eisen voldoen.
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De laatste stand van zaken van de ontwikkelingen in
de zorg voor mensen met ALS, PSMA, PLS en hun
naasten
Drs. Esther Kruitwagen

Revalidatiearts UMC Utrecht
Coördinator ALS Zorgnetwerk

Na een korte pauze gaf Esther Kruitwagen een
presentatie over de laatste stand van zaken in
de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS
en hun naasten.
Ze begint haar verhaal met de uitleg waarom
patiënten en hun naasten eigenlijk naar de revalidatie gaan na hun diagnose: Revalidatiegeneeskunde heeft als doel dat patiënten zo lang
mogelijk hun functies behouden en mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. In
de revalidatiezorg voor ALS, PSMA en PLS is
daarnaast nadrukkelijk ook plek voor naasten.
Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren
heeft het ALS Centrum het ALS Zorgnetwerk
opgericht. Het ALS Zorgnetwerk [https://
www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-zorgnetwerk/] is een netwerk van zorgverleners
van mensen met ALS, PSMA en PLS. Het doel
van het ALS Zorgnetwerk is dat alle mensen
met ALS, PSMA en PLS de beste zorg krijgen
die mogelijk is, waar je ook woont.

Alle ALS-revalidatieteams oftewel ALS-behandelteams
[https://www.als-centrum.nl/
kennisplatform/als-behandelteam/] zijn multidisciplinaire teams en teams die persoonlijke
zorg bieden die op elke patiënt individueel is
afgestemd; dus zorg op maat.
Esther Kruitwagen gaf een overzicht van alle
expertises die in een ALS-behandelteam aanwezig zijn en met welke hulpvragen je bij elke
discipline terecht kunt. Het overzicht hiervan
is op de volgende pagina te zien.
Vervolgens stond ze nadrukkelijk stil bij de
belangrijke rol van de naasten en de speciale
aandacht die zij nodig hebben. Ze sprak alle
naasten direct aan om op tijd aan de bel te
trekken, ook bij zorgen over de kinderen.
Daarvoor hoeft niet gewacht te worden op een
afspraak. Houdt dus goed contact met uw revalidatieteam.

Figuur 2: Een overzicht van de verschillende disciplines en hulpvragen waarmee je er bij terecht kunt

Innovatieprojecten
Esther Kruitwagen gaf daarna een overzicht
van alle innovatieprojecten en onderzoeken
voor de verbetering van de zorg waar het ALS
Centrum mee bezig is:
•

•

De thuismeetapp ‘ALS Thuismeten &
Coachen’ is in het UMC Utrecht ontwikkeld
en wordt nu uitgerold bij 10 ALS-behandelteams in het land. Het doel is om deze
manier van zorg verlenen in heel Nederland aan te bieden [https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-thuismeten-coachen-e-health-platform/]
Het ALS Centrum heeft ook een speciale
website ontwikkeld met hulpmiddelen Thuis-ALS-Thuis.nl. Hier kan op een laagdrempelige manier worden gekeken naar de verschillende hulpmiddelen die er zijn en wat
het betekent om een dergelijk hulpmiddel
in huis te hebben. [https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/project-virtuele-huis-hulpmiddelen/]

•

•

•

Naasten ondersteuning; hier heeft Jessica
de Wit onderzoek naar gedaan en daarbij
een ‘blended care’ programma ontwikkeld.
Hier werden bijvoorbeeld speciale naastenavonden georganiseerd bij het ALS
team. Ook is er een speciale app voor naasten beschikbaar [https://www.als-centrum.
nl/kennisplatform/alsnaasten/].
Het afgelopen jaar is een heel scala aan
materiaal ontwikkeld over veranderingen
in het denken en gedrag bij mensen met
ALS, PSMA en PLS. Hiervoor zijn onder andere filmpjes met een ervaringsdeskundige opgenomen. [https://www.als-centrum.
nl/kennisplatform/adviezen-voor-naastenvan-patienten-met-problemen-in-het-denken-en-gedrag/]
Ook de invoering van het een model om
individuele ziekteverloop te voorspellen
(predictiemodel) en de betekenis voor
de zorg is een belangrijke ontwikkeling.
[https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/encals-survival-model-een-betrouwbare-manier-om-het-individuele-ziekteverloop-te-voorspellen-bij-als-patienten/]
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ONS DOEL

We streven naar behoud van kwaliteit van leven door hulpmiddelen aan te bieden
die anders niet zo snel beschikbaar zijn. Zo kunnen mensen toch nog meedoen en
vaak zelfs nog hun passie en/of hobby uitoefenen
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HELPT MENSEN MET ALS NU!
Stichting ALS op de weg heeft de missie om mensen,
waar mogelijk en waar verzekeringen en WMO niet toereikend zijn, te helpen met
het behouden en verhogen van de kwaliteit van leven
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•

Met het project ALS Parents & Kids Support is het ALS Centrum bezig om de ondersteuning van (jonge) kinderen van mensen
met ALS beter te kunnen ondersteunen.
[https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/ondersteuning-voor-ouders-en-kinderen/]

Kwaliteitsprojecten
Wat het ALS Centrum verder doet is zorgen
dat alle teams werken aan kwaliteit van de
geleverde zorg. Daarom zijn er verschillende
kwaliteitsprojecten:
•

•

Er zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor
ALS-behandelteams en deze zijn ook getoetst in samenwerking met patiëntenverenigingen
[https://www.als-centrum.
nl/project-kwalitatief-goede-als-behandelteams/].
Er zijn ook drie nieuwe multidisciplinaire
richtlijnen ontwikkeld. Momenteel zijn die
geschreven voor zorgprofessionals, maar er
wordt ook gewerkt aan een speciale versie
voor patiënten [https://www.als-centrum.
nl/kennisplatform/richtlijnproject/

VOOR EEN BETER
LEVEN MET JE
ZIEKTE

•

Vervolgprojecten
Waar het ALS Centrum momenteel nog mee
bezig is zijn de ontwikkeling van de mogelijk om thuis het meten van longfunctie en van
spierkracht in de ‘ALS Thuismeten & Coachen’
app mogelijk te maken.
Nuedexta
Nuedexta
[https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/alternatief-voor-nuedexta/],
een medicijn bestaande uit kinidine en dextromethorfan, is een middel dat kan worden
gebruikt voor het behandelen van dwanghuilen, -lachen of -gapen. Daarnaast geeft het
voor ongeveer de helft van alle patiënten die
het gebruiken tijdelijke verbeteringen in spreken, slikken en speekselvloed. Het ALS Centrum
verzamelt patiëntengegevens voor onderzoek naar welk effect Nuedexta heeft bij welke
patiënten.
Voeding
Daarnaast loopt er in het ALS Centrum ook
veel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gewichtsverlies en BMI op het verloop
van ALS. Ook is het centrum bezig om de een
aantal richtlijnen te vernieuwen:
•
•
•

WWW.TOPSPORTFORLIFE.NL

Een andere belangrijke pilaar voor de kwaliteit van zorg is scholing. Patiënten en naasten moeten worden geschoold, maar ook
hulpverleners en WMO-ambtenaren moeten goed weten wat ze kunnen verwachten
en waarmee ze in aanraking gaan komen.
Daarom heeft het ALS Centrum het ALS,
PSMA en PLS Kennisplatform en een symposium voor hulpverleners.

Palliatieve ALS-richtlijn
PEG-richtlijn
Nieuwe veldnorm Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

Stichting
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Sinds 2007 maken we individuele gratis
dagtochten met mensen die
in hun laatste levensfase verkeren.
“Mensen als jullie
maken mij blij.
Als zoenen
water waren,
gaf ik jullie de zee!”

Aanvragen kan via
www.stichtingvaarwens.nl
of bel voor meer info
020-2441092

Stichting Vaarwens is een
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mogen hun giften aftrekken
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Evaluatie

Vermeldingen

We horen graag van iedereen de de uitzending
heeft bijgewoond of bekeken hoe zij dit hebben
ervaren. Hierdoor kunnen wij het programma voor
volgend jaar nog beter maken. Laat van u horen en
vul de evaluatie in via onderstaande link. Invullen
van de evaluatie is mogelijk tot 20 december 2020

Deze bijeenkomst werd georganiseerd
door:
ALS Patients Connected
Spierziekten Nederland
ALS Centrum Nederland
Stichting ALS Nederland

https://forms.gle/P9R4HcKJqTSfFX4f8
Leden van de organisatie:
Conny van der Meijden (ALS Patients
Connected), Margo Peters (Spierziekten Nederland), Michael van der Linde
(ALS Centrum Nederland), Kelly Melssen (Stichting ALS Nederland), Juliette
Arts (Stichting ALS Nederland)
Met dank aan presentaties van:
Prof. dr. Leonard van den Berg (UMC
Utrecht) & Drs. Esther Kruitwagen
(UMC Utrecht)

