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Verhuisd
Het ErasusMC is verhuisd naar een mooie 
nieuwe locatie. Neuroloog Esther Brusse 
werkt vanuit hier.

Wat zijn de meest gestelde vragen 
in de spreekkamer van Esther?
•	Wat is er aan de hand?
•	Wat hoort er allemaal bij deze ziekte?
•	Zijn er medicijnen voor?
•	Hoe vind ik iemand die verstand heeft 

van deze ziekte.
•	Hoe blijf ik op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen.

Vraag 1. Wat is er aan de hand?
Om dit vast te stellen wordt gebruikt 
gemaakt van de ‘’Richtlijn niet-acute 
cerebellaire ataxie’’, ontwikkeld door 
een Nederlandse werkgroep waar ook 
Esther aan deelneemt. Cerebellaire 
ataxie behoort tot de verzameling van 
zeldzame ziektebeelden. Er zijn zeer 
veel verschillende soorten en wel meer 

dan 50 verschillende oorzaken, al dan 
niet erfelijk, al dan niet behandelbaar. In 
Nederland zijn ongeveer 2.000 mensen 
met een cerebellaire ataxie. De kleine 
hersenen, het cerebellum, zijn aangetast 
door de ziekte.
Wat speelt een rol bij de diagnostiek?
Belangrijk hierbij zijn beginleeftijd, het 
ziektebeloop, familiegeschiedenis en 
specifieke	kenmerken	die	gevonden	
worden bij lichamelijk onderzoek en een 
MRI scan van de hersenen. De Richtlijn 
wijst de weg naar de uiteindelijke 
diagnose!

Scan links: gezond persoon
Scan rechts: met cerebellaire ataxie/
atrofie	in	de	kleine	hersenen.

Nieuwe ontwikkelingen in de 
diagnostiek
•	Het DNA onderzoek wordt uitgevoerd 

met genpanels. Dit betekent dat 
niet meer elk gen afzonderlijk wordt 
onderzocht, maar een geselecteerde 
groep genen, passend bij de klinische 
indicatie.

•	Er worden steeds meer genen ontdekt, 
die ataxie kunnen geven: SCA 1-47. 
In het ErasmusMC is er een panel met 
180 genen.
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•	Toch is nog steeds niet altijd een DNA 
diagnose te stellen.

•	Bij 1/3 van de ADCA patiënten is er 
geen genetische diagnose. Maar dan 
heb je nog steeds ADCA/cerebellaire 
ataxie.

Er zijn 3 mogelijke uitslagen van 
een genpanel:
•	Genetische oorzaak gevonden.
•	Geen afwijkingen.
•	Onbekende varianten zijn mogelijk de 

oorzaak voor de ataxie.
In het laatste geval is verder (familie)
onderzoek nodig, maar soms blijft het 
onzeker.

Vraag 2. Wat hoort er allemaal bij 
de ziekte?
Ataxie: verstoorde coördinatie:
•	Spraak; slikken.
•	(dubbel)zien.
•	Lopen; handcoördinatie.

Er zijn niet alleen motorische problemen. 
De kleine hersenen hebben ook een rol 
bij cognitieve taken en emotieregulatie: 
•	Cognitieve taken: Geheugen, 

aandacht, concentratie, oriëntatie, 
executief functioneren (plannen, 
overzicht houden) en taal.

•	Deze klachten treden meestal niet op 
de voorgrond en worden steeds meer 
onderzocht.

Effecten op andere neurologische 
systemen:
•	Centrale motorische banen: 

spasticiteit. Perifere zenuwen: 
polyneuropathie.

•	Ogen: afwijkingen aan het 
netvlies (SCA7). Slaapstoornissen. 
Vermoeidheid.

Wat is vermoeidheid?
•	Het is een alledaags verschijnsel.
•	Het staat op de derde plaats van 

klachten in de huisartsenpraktijk.
•	Het is subjectief, een ‘ervaring’.
•	Definitie:	moeite	met	inzetten/

volhouden willekeurige mentale en 
fysieke activiteiten.

Conclusies:
•	Vermoeidheid is een frequent en 

beperkend symptoom bij ADCA.
•	Vermoeidheid kan een vroeg 

symptoom zijn.
•	Fysieke beperkingen en depressie 

zijn de belangrijkste voorspellers van 
ernstige vermoeidheid:
 - evenals bij andere neurologische 
aandoeningen;

 - ook bepalende factoren voor 
gezondheidsbeleving bij ADCA;

 - Vermoeidheid ook gerelateerd 
aan visuele symptomen en 
slaapstoornissen.

Vraag 3. Zijn er medicijnen voor?
Moeilijkheden bij de zoektocht naar een 
geneesmiddel wordt veroorzaakt door:
•	Zeldzaamheid van de ziekte.
•	Grote verschillen tussen de 

verschillende soorten ataxie.
•	Tegen de tijd dat symptomen ontstaan 

is er al veel schade aan neuronen.
•	Geen goede test om effectiviteit 

behandeling te meten. 
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•	Tot nu toe is er geen geneesmiddel 
ontwikkeld. Er zijn wel diverse 
medicijnen en stoffen getest.

•	Mogelijk zijn er enige aanwijzingen 
voor effect van riluzole, amantadine 
en varencicline, maar er is verder 
onderzoek nodig.

•	Caballetta ofwel Trehalose is een 
natuurlijk diglucose (suiker). Cabaletta 
beschermt onder andere cellen tegen 
stress zoals uitdroging en kan schade 
door klontering van eiwitten in de 
cel tegengaan. Eiwitklontering wordt 
gevonden bij de zogeheten polyQ-
eiwitten, die worden gevormd bij SCA 
1,2,3,6,7 en 17. Cabaletta is in een 
Fase II onderzoek getest op 14 SCA3 
patiënten en werd veilig en goed 
verdragen (persbericht Bioblast januari 
2017). Er is echter geen update over 
een Fase III studie.

Zijn er medicijnen voor? 
Nee, nog niet!
Er is wel symptomatische behandeling 
mogelijk tegen:
•	klachten van nystagmus 

(ongecontroleerde en onvrijwillige 
beweging van de ogen); 

•	spasticiteit; (zenuw)pijn; 
slaapstoornissen etc.

 
Vraag 4. Hoe vind ik iemand die 
verstand heeft van deze ziekte?
Afhankelijk van de vragen die er spelen:
•	Diagnose:

 - neuroloog (gespecialiseerd in 
bewegingsstoornissen);

 - neuroloog uit expertisecentrum 
bewegingsstoornissen (UMCG en 
RadboudMC).

•	Erfelijkheidsadvies: 
 - Klinisch geneticus.

•	Advies over dagelijks functioneren:
 - Team revalidatiegeneeskunde;
 - Huisarts: vaak ook regiefuctie.

•	Meer informatie is er te vinden in 
de Zorgstandaard van de ADCA 
Vereniging en VSOP.

•	U heeft zelf veel verstand van uw 
(zeldzame) ziekte!

•	Zorgstandaard en huisartsenbrochure 
kunnen uw behandelaars helpen om er 
verstand van te krijgen.

Vraag 5. Hoe blijf ik op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen?
Via informatie die u via allerlei wegen 
wordt aangeboden door ADCA Vereniging 
Nederland.


