
Diagnosegroep Titel poster Beschrijving poster Tit

el

Voornaam Achternaam Centrum Afdeling

Algemeen, Becker 

spierdystrofie, 

CIAP en MGUS-

polyneuropathie, 

CIDP, GBS, IBM, 

MMN, myositis, 

myotone dystrofie, 

postpoliosyndroo

m, SMA

Orthesezorg op 

maat bij 

mensen met 

zwakke 

beenspieren

In de orthese doelmatigheidsstudie onderzoeken we de 

kosteneffectiviteit van beenorthesen op maat volgens een vaststaand 

protocol verstrekt in expertise centra in vergelijking met beenorthesen 

zoals die in de gebruikelijke praktijk worden verstrekt. Hierbij kijken we 

onder andere naar de moeite die het lopen kost (energieverbruik) en in 

hoeverre de orthese aan persoonlijke doelen voor gebruik voldoet. Ook 

kijken we naar de kosten van de orthesezorg. 

drs. Elza van Duijnhoven Amsterdam UMC - 

AMC

Revalidatie

Algemeen, CIAP en 

MGUS-

polyneuropathie, 

CIDP, volwassenen 

met Duchenne, 

limb-girdle & 

overige distale 

myopathieën, 

FSHD, GBS, IBM, 

MMN, myositis, 

myotone dystrofie, 

postpoliosyndroo

m

Beweegprogra

mma gericht op 

verbetering van 

de fysieke 

fitheid bij 

spierziekten

In het I'M FINE onderzoek wordt onderzocht of het volgen van een 

persoonlijk beweegprogramma de fysieke fitheid en lange termijn actieve 

leefstijl van mensen met een langzaam progressieve spierziekte 

verbetert. Het beweegprogramma (6 maanden) is grotendeels thuis 

uitvoerbaar en bestaat uit een (1) trainingsprogramma via een trainings-

app voor verbetering van de fysieke fitheid en een (2) coaching 

programma voor het aanleren en volhouden van een actieve leefstijl op 

de lange termijn. 

drs. Sander Oorschot Amsterdam UMC - 

AMC

Revalidatie 



CIDP Overbehandelin

g met 

intraveneus 

immunoglobulin

en in CIDP 

Patiënten met CIDP worden vaak langdurig met IVIg behandeld. De ziekte 

kent een wisselend beloop en bij een deel van de patiënten is op termijn 

geen behandeling meer nodig. Helaas bestaan er geen bekende factoren 

die kunnen voorspellen of iemand de behandeling nog nodig heeft. Het 

stoppen van de behandeling is de enige manier om hier achter te komen. 

Wij hebben een studie gedaan waarbij we 60 CIDP patiënten hebben 

geloot voor het afbouwen van de IVIg of doorbehandelen van de eigen 

dosering. Dit gebeurde blind: de dokter en patiënt wisten niet welke 

behandeling er gegeven werd.  Wij zullen de resultaten van deze studie 

bespreken op het spierziektencongres in Veldhoven. 

drs. Ilse Lucke Amsterdam UMC - 

AMC

Neurologie 

CIDP Het 

behandeleffect 

meten in CIDP

CIDP is een ziekte waarbij de klachten vaak wisselen in de tijd. CIDP is te 

behandelen met verschillende medicijnen, maar helaas moeten deze 

medicijnen langdurig worden gegeven. Het meten van verbetering of 

verslechtering is soms makkelijk, maar kan ook lastig zijn. Vooral als er 

slechts geringe verandering is opgetreden. Ook kan er soms een andere 

oorzaak zijn voor de verbetering van de klachten van CIDP (bijvoorbeeld 

minder pijn door pijnmedicatie) of voor de verslechtering (bijvoorbeeld 

doormaken van de griep), zonder dat de ziekte zelf meer of minder actief 

is.  

Momenteel worden veranderingen van ziekteactiviteit vastgelegd met 

vragenlijsten over het functioneren en met het neurologisch onderzoek. 

Deze vragenlijsten kunnen veranderingen goed meten, maar gebruiken 

een wiskundige formule om te bepalen welke mate van verandering 

relevant is voor de patiënt. Het blijft echter de vraag of deze benadering 

overeenkomt met wat de individuele patiënt zelf belangrijk vindt. In deze 

studie vergelijken we de huidige methode met de door de patiënt 

ervaren relevante verandering.  

drs. Robin van Veen Amsterdam UMC - 

AMC

Neurologie

CIDP International 

CIDP Outcome 

Study (ICOS) - 

Resultaten 

Behandeling 

Veel patiënten met CIDP worden behandeld met medicijnen waardoor ze 

goed kunnen herstellen. Immunoglobulines of corticosteoriden is de 

eerste keus behandeling van CIDP en zijn beiden bewezen effectief. De 

gedachte is dat immunoglobulines sneller werken en dat mensen die 

corticosteroiden krijgen mogelijk eerder met de behandeling kunnen 

stoppen. Deze hypothese hebben wij onderzocht bij patiënten met CIDP 

die mee doen aan de International CIDP Outcome Study (ICOS). Wij zullen 

de resultaten tijdens het spierziektencongres presenteren op onzer 

poster.

drs. Merel Broers Erasmus MC Neurologie



Duchenne Genetische 

correctie van 

DMD patiënt 

cellen via 

genoom 

chirurgie

DNA editing biedt een nieuw perspectief voor de behandeling van 

genetische aandoeningen, zoals Duchenne spierdystrofie (DMD). We 

hebben aangetoond dat “moleculaire scharen” voor DNA editing kunnen 

worden afgeleverd in spiervoorlopercellen van DMD-patiënten via 

adenovirale vectoren. Omdat deze vectoren geen virale genen bevatten, 

kunnen hogere doses worden gebruikt dan bij oudere adenovirale 

vectorsystemen. Via deze DMD-editingexperimenten hebben we bewijs 

verzameld voor de expressie van Becker-like dystrofine in 

gedifferentieerde menselijke spiercellen. Belangrijk is dat de DMD-

bewerkte spiervoorlopercellen vergelijkbaar goed differentieerde als de 

onbewerkte tegenhangers. Verder is ons onderzoek gericht op het 

ontwikkelen van een strategie die de precisie van DMD gen-reparatie 

verbetert.

dr. Marcella Dias Brescia LUMC Cel en 

Chemische 

Biologie

Duchenne Kim Janssen LUMC Cel en 

Chemische 

Biologie

Duchenne dr. Manuel Goncalves LUMC Cel en 

Chemische 

Biologie

Duchenne, Becker Deelname aan 

Duchenne en 

Becker 

natuurlijk 

beloop studies

Veel medicijn onderzoeken en natuurlijk beloop onderzoeken voor 

Duchenne spierdystrofie zoeken deelnemers. Er zijn ook een aantal 

onderzoeken voor Becker spierdystrofie die deelnemers zoeken. Het is 

belangrijk te weten wie in het verleden mee heft gedaan aan onderzoek, 

en waarom, zodat we hier in toekomstige onderzoeken rekening mee 

kunnen houden. Ook willen we voor jongens en mannen die mee konden 

doen met onderzoeken, kijken of er verschillen te vinden zijn tussen wie 

uiteindelijk wel of niet mee heeft gedaan. Dit is belangrijk om te weten of 

er sprake was van een selectie bij deze onderzoeken. We hebben van vier 

Duchenne en Becker natuurlijk beloop studies van de afgelopen jaren 

deze gegevens op een rij gezet. 

drs. Karin Naarding LUMC Neurologie

dunnevezelneurop

athie

dr. Bianca de Greef Maastricht UMC+ Neurologie



dunnevezelneurop

athie

Verbeteren van 

de diagnostiek 

voor 

dunnevezelneur

opathie

De diagnose dunnevezelneuropathie wordt momenteel gesteld op basis 

van de symptomen en bepaalde testen, zoals het 

temperatuurdrempelonderzoek en een huidbiopt. Soms hebben 

patiënten klachten die passen bij een dunnevezelneuropathie, maar zijn 

het huidbiopt en het temperatuurdrempelonderzoek niet afwijkend. We 

willen onderzoeken of andere testen kunnen bijdragen aan het stellen 

van de diagnose dunnevezelneuropathie.

drs. Amir Far Maastricht UMC+ Neurologie

dunnevezelneurop

athie

Intraveneuze 

immunoglobulin

en voor de 

behandeling 

van 

dunnevezelneur

opathie

De afgelopen jaren heeft een medicijnstudie plaatsgevonden waarbij de 

effectiviteit en veiligheid van intraveneuze immunoglobulines bij 

patiënten met dunnevezelneuropathie zonder bekende oorzaak is 

onderzocht. Immunoglobulinen zijn eiwitten in het bloed en onderdeel 

van het afweersysteem (het immuunsysteem). Intraveneus betekent dat 

de toediening via een infuus in een bloedvat verloopt. Aan de studie 

hebben 60 patiënten meegedaan, waarvan de helft gedurende 12 weken 

werd behandeld met immunoglobulinen en de andere helft met een 

placebo (infuus zonder werkzame stof). De dosering werd bepaald op 

basis van het lichaamsgewicht. De patiënten werden tot 3 maanden na 

de behandeling opgevolgd.

Margot Geerts Maastricht UMC+ Neurologie

dunnevezelneurop

athie

drs. Celine Goijen Maastricht UMC+ Neurologie

dunnevezelneurop

athie

Dunnevezelneur

opathie: van 

symptomen tot 

behandeling

Dunnevezelneuropathie is een aandoening waarbij de dunne 

zenuwvezels niet goed functioneren. Deze zenuwvezels zijn de eindtakjes 

van de zenuwen, vlak onder de huid, die zorgen voor het voelen van pijn 

en temperatuur. Daarnaast vormen bepaalde dunne zenuwvezels een 

verbinding tussen de hersenen en verschillende organen. Patiënten met 

dunnevezelneuropathie hebben gevoelsklachten en verstoorde 

autonome functies: lichaamsfuncties de plaatsvinden buiten het 

bewustzijn om, zoals de regeling van de bloeddruk, de werking van maag 

en darmen en het zweten. Er wordt onderzoek gedaan om het stellen van 

de diagnose te verbeteren, de oorzaak te ontrafelen en een betere 

behandeling te ontwikkelen.

dr. Janneke Hoeijmakers Maastricht UMC+ Neurologie



dunnevezelneurop

athie

Psychologische 

aanpak van pijn 

bij 

dunnevezelneur

opathie: stand 

van zaken

Dunnevezelneuropathie (DVN) wordt gekarakteriseerd door 

invaliderende zenuwpijn. De pijn heeft een grote impact op de kwaliteit 

van leven. Huidige behandeling is gericht op de symptoombestrijding. De 

medicatie die wordt gebruikt tegen de pijn, werkt echter meestal 

onvoldoende en heeft veel bijwerkingen. Bij chronische 

pijnaandoeningen komt vaak angst en catastroferende gedachten voor. 

Met gedragstherapieën binnen een revalidatieprogramma, zoals 

exposure in vivo of mindfulness, kan getracht worden om deze genoemde 

factoren te beïnvloeden. Voor patiënten met DVN ontbreekt een 

pijnrevalidatieprogramma tot op heden. Met deze studie wordt gestreefd 

om een dergelijke behandelingstraject te ontwikkelen. 

drs. Aysun Damci MUMC+ Neurologie

dunnevezelneurop

athie, myotone 

dystrofie

pro

f. 

dr.

Karin Faber Maastricht UMC+ Neurologie

FSHD De ontwikkeling 

van 3D 

spierweefsel 

voor onderzoek 

naar FSHD 

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) wordt veroorzaakt door de 

foutieve aanmaak van het DUX4 eiwit in de spieren van FSHD patiënten. 

Dit DUX4 eiwit is toxisch voor spierweefsel en veroorzaakt spierschade. 

Om meer inzicht in FSHD te krijgen en medicijnen te ontwikkelen en te 

testen, is het van belang om de gevolgen van de aanmaak van het DUX4 

eiwit in spierweefsel te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om 

3D spierweefsel te ontwikkelen met behulp van geïnduceerde 

pluripotente stamcellen die de situatie in het spierweefsel van de FSHD 

patiënt kunnen nabootsen. 

dr. Jessica de Greef LUMC Humane 

Genetica

FSHD Nog nader te 

bepalen, maar 

over de FSHD 

registratie

Informatie over de FSHD registratie, presentatie van uitkomsten en 

vervolgplannen

drs. Hanneke Deenen Radboudumc Neurologie



FSHD Oogafwijkingen 

bij FSHD

Het is bekend dat er netvliesafwijkingen (erg kronkelend verloop van de 

vaten op de retina) bestaan bij FSHD. Dat is voor het eerst beschreven in 

1987 door Fitzsimmons en sindsdien niet meer wat opmerkelijk is als je 

de zorg voor patiënten wil verbeteren. Met nieuwste technieken zijn in 

dit onderzoek de oogheelkundige afwijkingen bij FSHD in kaart gebracht. 

Geen van de patiënten hadden visuele klachten en gedurende de 2 jaars 

follow-up werden de afwijkingen gelukkig niet erger. Wij concluderen dat 

de kenmerkende oogafwijkingen passen bij de genetische fout van FSHD 

zelf; in die zin is er dus sprake van een duidelijk oogfenotype van FSHD.

dr. Corrie Erasmus Radboudumc Kinderneurolog

ie

FSHD Ontsteking in 

FSHD: oorzaak 

of gevolg? 

Hoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het 

ontrafelen van het ziekteproces is er nog geen behandeling voor FSHD. Zo 

zien wij ontsteking in de spieren met behulp van de MRI, maar het is niet 

duidelijk of het een consequentie is of de oorzaak zelf van de ziekte. De 

MRI kan actieve ontsteking detecteren voordat er klachten ontstaan. Het 

doel van dit onderzoek is om specifiek naar de rol van ontsteking in de 

spieren te kijken, om zo het ziekteproces beter te kunnen begrijpen en in 

de toekomst een behandeling te kunnen vinden. Hiervoor hebben wij 

bloedmonsters en spierweefsel van FSHD patiënten en gezonde 

vrijwilligers vergeleken om ontstekingsindicatoren te onderzoeken.

drs. Anna Greco Radboudumc Neurologie

FSHD Fase 2 

medicijnonderz

oek in FHSD

We gaan in het Radboudumc een fase 2 onderzoek doen naar een 

mogelijk nieuw medicijn genaamd losmapimod. In samenwerkingen met 

het farmaceutische bedrijf 'Fulcrum Therapeutics' hebben we dit 

onderzoek opgezet. De poster geeft informatie over de werking van 

losmapimod, de verschillende fases van medicijnonderzoek en de 

planning van ons onderzoek. Aangezien het onderzoek nog moet starten, 

hebben we nog geen resultaten om te laten zien.

drs. Joost Kools Radboudumc Neurologie

FSHD Automatische 

score van 

spierzwakte in 

het gezicht bij 

FSHD

Ontwikkeling van een automatisch systeem voor de objectieve en 

gestandaardiseerde gradering van spierzwakte in het gezicht

drs. Tom Loonen Radboudumc Neurologie

FSHD FSHD-FOCUS2 De onderzoeksopzet van de FOCUS2 studie, een grote cohort studie met 

follow up periode van 5 jaar. 

drs. Sanne Vincenten Radboudumc Neurologie 



FSHD, metabole 

spierziekten

Vermoeidheid, 

energie en 

lifebalance

De Life Balance studie is gestart met een behandeling van vermoeidheid 

bij spierziekten. Specifiek voor de aandoeningen FSHD en Mitochondriële 

Myopathie zoeken we deelnemers die mee willen doen aan 

wetenschappelijk onderzoek naar vermoeidheid en life balance.

drs. Jacqueline Leenders Radboudumc Revalidatie

GBS Het Guillain-

Barré 

syndroom: 

onderzoek naar 

de afweer

De poster geeft een update over het onderzoek naar de afweer tegen 

ziekteverwekkers die het Guillain-Barré syndroom veroorzaken.

dr. Ruth Huizinga Erasmus MC Immunologie

GBS Tien 

stappenplan 

voor het 

Guillain-Barré 

syndroom

Er is geen internationale richtlijn voor de diagnose en de behandeling van 

het Guillain-Barré syndrome (GBS). GBS kan echter een moeilijk te 

diagnostiseren en behandelen ziekte kan zijn, omdat er veel variatie is 

tussen patienten in klachten en ziektebeloop. 



Om neurologen over de hele wereld te helpen bij het diagnostiseren en 

behandelen van GBS, hebben wij een internationale richtlijn voor GBS 

ontworpen. Deze richtlijn is gemaakt in samenwerking met een grote 

groep internationale GBS experts en is gebaseerd op expertise en de 

meest recente onderzoeken. De richtlijn bestaat uit een tien stappenplan, 

is simpel en makkelijk hanteerbaar, en toepasbaar over de hele wereld. 



Met deze richtlijn hopen we de internationale diagnose en behandeling 

van GBS te verbeteren. Om te zorgen dat deze richtlijn bij zoveel mogelijk 

neurologen wereldwijd terecht komt, werken we bovendien aan een 

online module die wereldwijd beschikbaar zal worden gemaakt.

drs. Sonja Leonhard Erasmus MC Neurologie



HSP Gezocht: 

mensen met 

HSP die 

stapaanpassing

en willen 

trainen

Mensen met HSP hebben moeite om het looppatroon aan te passen, 

bijvoorbeeld aan een obstakel op de grond. Het is momenteel onduidelijk 

of het aanpassen van het lopen bij mensen met HSP verbetert door 

training. Dit gaan we onderzoeken met behulp van de C-mill. De C-mill is 

een innovatieve loopband, waarop door middel van 'augmented reality' 

obstakels en stapdoelen geprojecteerd worden. Naast de effectiviteit van 

C-mill training onderzoeken we welke patiëntkenmerken voorspellend 

zijn voor problemen in het aanpassen van het lopen, en voor het succes 

van C-mill training.

drs. Bas van Lith Radboudumc Revalidatie

IBM drs. Saskia Lassche Radboudumc Neurologie

myositis Myositis drs. Hannah Walter Amsterdam UMC - 

AMC

Neurologie

myotone dystrofie 1) Myotone 

Dystrofie, 

PrOteiNe en 

Dieet (MD-

POunD) 

2) MYODRAFT 

studie: de 

landelijke 

registratie naar 

myotone 

dystrofie

1) In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de rol van voeding bij 

myotone dystrofie type 1 (MD). Het doel van het onderzoek is om te 

bepalen of er een verschil bestaat tussen de energiebehoefte en 

lichaamssamenstelling van patiënten MD en gezonde volwassenen. Met 

deze informatie, zouden we in de toekomst een beter advies kunnen 

geven ten aanzien van voeding. Aan de hand van de poster, wordt er een 

update gegeven over de voortgang van de studie. 

2) In 2017 zijn we gestart met een landelijke registratiestudie voor 

myotone dystrofie type 1 (ook wel de MYODRAFT studie genoemd) en 

hebben we een BIOBANK opgezet. In de registratiestudie willen we zoveel 

mogelijk Nederlandse patiënten met MD includeren,  zodat we van al 

deze patiënten jaarlijks dezelfde informatie kunnen vastleggen. De 

doelen van de studie bestaan uit: (1) het beter in kaart brengen van het 

natuurlijk ziekteverloop van MD en (2) het bepalen van uitkomstmaten 

voor toekomstige studies. Aan de hand van de poster, wordt er een 

update gegeven over de voortgang van de studie. 

drs. Isis Joosten Maastricht UMC+ Neurologie



myotone dystrofie CRISPR/Cas9 en 

Myotone 

Dystrofie

Bij myotone dystrofie leidt het kopiëren van een lange herhaling van C, T 

en G DNA-bouwstenen op chromosoom 19 tot vorming van schadelijke 

kopieën, de RNA's. Deze RNA’s sturen processen in de war, waardoor de 

cellen niet meer goed functioneren en eerder sterven. Met behulp van de 

nieuwe CRISPR/Cas9 technologie willen we spiercellen van een patiënt 

behandelen om te onderzoeken wat korter of langer en meer of minder 

schadelijk RNA voor effect heeft. Dit project zal inzicht geven in 

verschillen tussen patiënten met myotone dystrofie en in de vereiste 

verlaging van het schadelijke RNA tijdens het testen van behandelingen.

Lise Ripken Radboudumc Celbiologie

postpoliosyndroo

m

Aanpassingsver

mogen van het 

lopen bij 

mensen met 

polio

Mensen met polio vallen vaak. Door het aanpassingsvermogen van het 

lopen te meten hopen we het valrisico binnen deze doelgroep beter in te 

kunnen schatten. Voor de metingen gebruiken we een interactieve 

loopband met visuele context: de C-Mill. 

drs. Jana Tuijtelaars Amsterdam UMC - 

AMC

Revalidatie 

SMA het SMA 

basisonderzoek

mw

.

Fay-Lynn Asselman UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA 1. Spieren, 2. 

Ademspiertraini

ng, 3. IMPACT

drs. Bart Bartels UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA De effecten van 

behandeling 

met Spinraza

dr. Inge Cuppen UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA Laboratoriumon

derzoek

dr. Ewout Groen UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA SPACE Trial drs. Marloes Stam UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA dr. Ludo van der Pol UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um



SMA mw

.

Christa van Ekris UMC Utrecht SMA 

Expertisecentr

um

SMA De zorgopgave 

en ervaringen 

van ouders van 

een kind met 

SMA

Er komt veel af op ouders die zorgen voor een kind met SMA. Maar hoe 

ervaren ouders van kinderen met SMA de zorg voor hun kind precies? 

Welke taken van zorg nemen ouders op zich en hoe ervaren ouders het 

om al die taken uit te voeren? En ook belangrijk: hoe kunnen en willen 

ouders ondersteund worden bij het zorgen voor hun kind?

drs. Mette van Kruijsbergen UMC Utrecht Kenniscentrum 

Revalidatiegen

eeskunde

SMA drs. Annette van der Geest UMC Utrecht-

WKZ

Revalidatiegen

eeskunde

ziekte van Pompe Behandeling 

van klassiek 

infantiele 

Pompe in 

verschillende 

Europese 

landen

De behandeling voor de klassiek infantiele vorm van de ziekte van Pompe 

is enzym vervangende therapie. Het Europese Pompe Consortium werkt 

samen om zo inzicht te krijgen in verschillende behandelmethoden die in 

Europa worden gebruikt voor de ziekte van Pompe. Hierbij kijken wij 

bijvoorbeeld naar de dosering van enzymtherapie en immunomodulatie 

(het bijsturen van het afweersysteem). Ook hebben wij gegevens 

verzameld over de leeftijd van patiënten, genetische mutaties, 

ziektebeloop en overleving. Met behulp hiervan kunnen we de 

behandeling voor de ziekte van Pompe voor patiënten in Europa 

verbeteren. Tevens leggen we zo de uitgangssituatie vast voor nieuwe 

innovatieve therapieën!

drs. Imke Ditters Erasmus MC Kindergeneesk

unde, centrum 

voor 

lysosomale en 

metabole 

ziekten

ziekte van Pompe Gentherapie 

voor de ziekte 

van Pompe 

voorkomt 

antilichaam 

vorming 

De huidige behandeling voor patiënten met de ziekte van Pompe is 

enzymtherapie. Eén van de nadelen van deze behandeling is dat er een 

reactie van het afweersysteem kan optreden, waardoor de behandeling 

minder goed werkt en soms vroegtijdig gestopt moet worden. 

Momenteel wordt lentivirale gentherapie onderzocht als een mogelijke 

nieuwe behandeling. In deze studie tonen wij aan dat gentherapie, als 

bijkomend voordeel, de afweerreactie tegen GAA kan voorkomen. 

Hierdoor stijgt de kans dat gentherapie effectief werkt, en zou het 

mogelijk gecombineerd kunnen worden met enzymtherapie wanneer het 

niet de gewenste resultaten geeft.

Eva Vlaar Erasmus MC Centrum voor 

Lysosomale en 

Metabole 

Ziekten




