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ALS, PSMA en PLS Het betrouwbaar 

meten van spierkracht 

in de thuissituatie

Progressieve spierzwakte is een belangrijk kenmerk van ALS. Veelal wordt 

spierkracht gemeten met een Hand-Held-Dynamometer (HHD). De 

kwaliteit van HHD metingen is sterk afhankelijk van de juiste 

standaardisatie en de ervaring van de testafnemer, waardoor deze 

metingen alleen plaats vinden in een klinische setting. We zijn de 

uitdaging aangegaan om het meten van spierkracht thuis mogelijk te 

maken door de krachtopnemer in te bouwen in een draagbare en 

gebruikersvriendelijke vaste constructie. De poster beschrijft deze Fixed 

Dynamometer. Deze opstelling  zal patiënten met ALS in staat stellen om 

vanuit thuis betrouwbare en bruikbare gegevens over ziekteprogressie te 

delen met hun behandelaars en onderzoekers.  

Dr. Anita Beelen UMC Utrecht ALS centrum, afd. 

Revalidatie

CIDP Sander Bus Amsterdam 

UMC

Neurologie

CIDP Evaluatie van de 

huidige medische zorg 

voor patiënten met 

CIDP in Nederland

Drs. Merel Broers Erasmus MC Neurologie

CIDP, GBS Prof. 

dr.

Bart Jacobs Erasmus MC Neurologie

Duchenne/Becker Dr. Erik Niks LUMC Neurologie

dunnevezelneuropa

thie, myotone 

dystrofie

Prof. 

dr.

Karin Faber Maastricht 

UMC+

Neurologie

dunnevezelneuropa

thie, myotone 

dystrofie

Carla Gorissen-

Brouwers

Maastricht 

UMC+

Neurologie

erfelijke 

polyneuropathieën, 

FSHD, IBM, limb 

girdle / distale 

myopathieën, 

myositis, myotone 

dystrofie, 

postpoliosyndroom

Het verbeteren van de 

fysieke fitheid bij 

neuromusculaire 

aandoeningen 

Het betreft een poster met uitleg over de start van het I'M FINE 

onderzoek, welke vanuit het AMC wordt uitgevoerd. Deze studie betreft 

een interventie voor mensen met neuromusculaire aandoeningen gericht 

op het verbeteren van de fysieke fitheid en actievere leefstijl op lange 

termijn. In de interventie wordt fysieke training en coaching 

gecombineerd om dit doel te behalen. De achtergrond, methode en 

opzet van de studie worden toegelicht. Daarbij worden de eventuele 

implicaties bij positieve resultaten besproken. 

Sander Oorschot AMC Revalidatie



FSHD IL-6 en TNFa 

concentraties zijn hoger 

bij FSHD patiënten dan 

bij gezonde mensen 

Cytokines zijn moleculen die door ons afweersysteem worden 

aangemaakt wanneer er een ontsteking in het lichaam ontstaat. In het 

bloed van 150 patienten met facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) 

hebben wij de cytokine waardes gemeten en vergeleken met die van 480 

gezonde vrijwilligers. Uit het onderzoek blijkt dat twee bepaalde 

cytokines, genaamd IL-6 en TNFα, hoger zijn bij patiënten met FSHD dan 

bij gezonde controles. Deze data suggereert dat IL-6- en TNFα een 

mogelijke een rol spelen in het ziekteproces van FSHD door een actieve 

spierontsteking te bevorderen.

Drs. Anna Greco Radboudumc Neurologie

FSHD Nederlandse FSHD 

registratie - stand van 

zaken (onder 

voorbehoud)

Sinds 2015 is de FSHD registratie open voor registratie. Iedereen die FSHD 

heeft of vermoedt te hebben is welkom om zichzelf te registreren. 

Intussen zijn er meer dan 300 geregistreerden en we werken steeds aan 

verbeteringen van de registratie en de vragenlijsten. Ook is er steeds 

meer interesse van andere onderzoekers om gebruik te maken van de 

registratie, of om mensen voor nieuw onderzoek te benaderen, of om 

gegevens uit de registratie te gebruiken. 

Drs. Hanneke Deenen Radboudumc Neurologie

FSHD Dr. Jessica de Greef LUMC Humane Genetica

FSHD Dr. Tim Schreuder Radboudumc Neurologie

FSHD Afweercellen in FSHD 

spieren

Erfelijke spierziektes worden vaak gekenmerkt door de infiltratie van 

afweercellen in de spieren, zo ook facioscapulohumerale spierdystrofie 

(FSHD). Afweercellen zijn in gezonde spieren bijna niet aanwezig en 

kunnen veel schade veroorzaken. In dit onderzoek zal de rol van 

afweercellen in de spieren van FSHD patiënten en in een muismodel voor 

FSHD worden bekeken. We zullen in kaart brengen welke afweercellen 

aanwezig zijn in de spieren, of deze afweercellen de spierschade 

verergeren, en of het blokkeren van afweercellen het ontstaan van 

spierschade kan vertragen. Het blokkeren van afweercellen is een 

mogelijke behandeling om het ziekteproces in FSHD patiënten te 

remmen.

Drs. Linde Bouwman LUMC Humane Genetica

metabole 

spierziekten

Prof. 

dr.

Bert Smeets Maastricht 

UMC+

Genetica en 

Celbiologie
myasthenieën Dr. Martijn Tannemaat LUMC Neurologie

myasthenieën Prof. 

dr.

Jan Verschuuren LUMC Neurologie

myasthenieën Repetitive Ocular 

Vestibular Evoked 

Myogenic Potentials in 

Myasthenia Gravis

De Repetitive Ocular Vestibular Evoked Myogenic Potentials (roVEMP) 

test is een nieuwe diagnostische test voor myasthenie. De eerste 

bevindingen van deze test zullen gepresenteerd worden. 

Drs. Robert de Meel LUMC Neurologie



myotone dystrofie CRISPR/Cas9: knippen 

en plakken in het 

myotone-dystrofie-gen. 

De verlenging van de CTG-herhaling in het DNA van patiënten zorgt voor 

het ontstaan van myotone dystrofie, wat onder andere een toxisch effect 

heeft op de spieren. Wij onderzoeken of we uit voorlopercellen 

(stamcellen) deze ongewenste mutatie kunnen verwijderen. De 

CRISPR/Cas9 techniek maakt het mogelijk om specifiek een bewuste DNA 

sequentie te veranderen. Wanneer we uit patiënten- of muizencellen de 

verlengde CTG-herhaling geknipt hebben, vergelijken we de 

gecorrigeerde cellen met originele repeat-bevattende cellen en met 

gezonde cellen. In de toekomst hopen we lichaamseigen gecorrigeerde 

cellen, zonder de herhaling, te kunnen gebruiken als celtherapie tegen 

spierafbraak. 

Drs. Rosanne Ausems Radboudumc Humane genetica 

en Celbiologie

myotone dystrofie 1) MYODRAFT studie: 

de landelijke registratie 

naar myotone 

dystrofie. 2) Myotone 

Dystrofie, PrOteiNe en 

Dieet (MD-POuND)

1) Myotone dystrofie (afgekort MD of DM1) is een relatief veel 

voorkomende erfelijke spierziekte. Een goed registratiesysteem is de 

basis voor verder onderzoek naar deze ziekte, zoals onderzoek naar 

nieuwe behandelingen. Eind 2017 werd de eerste patiënt geïncludeerd in 

de MYODRAFT studie, een landelijke registratiestudie voor MD, waarbij 

tevens een BIOBANK werd opgezet. Op het Spierziektecongres 2018 

geven we aan de hand van de poster een update over de stand van 

zaken.

2) Bij patiënten met myotone dystrofie type 1 (MD) bestaan er vaak 

gewichtsproblemen en zijn er aanwijzingen voor verlaagde 

energiebehoeften. MD patiënten hebben tevens via het Prinses Beatrix 

Spierfonds aangegeven veel vragen te hebben over de mogelijke rol van 

voeding op hun spierziekte. Op de poster zal de MD-POuND studie 

worden gepresenteerd. 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 

Drs. Isis Joosten Maastricht 

UMC+

Neurologie

SMA Dr. Renske Wadman UMC Utrecht Neurologie

SMA Fay-Lynn Asselman UMC Utrecht SMA 

Expertisecentrum


