
4    VSN CONTACT | februari 2011

Onderzoek

Hoogleraar neuromusculaire ziekten Jan verschuuren:

‘Voor�het�eerst�kunnen�
we�therapieën�op�maat�
gaan�ontwerpen’
‘Men denkt wel eens dat je straks je vinger in een apparaat kunt steken om te horen hoe je 

toekomst eruit ziet. Het tegendeel is waar. Juist om die onmetelijke zee aan nieuwe gegevens 

te kunnen interpreteren moeten we ook in de kliniek eerder nauwkeuriger dan oppervlakkiger 

gaan kijken’, aldus professor Jan Verschuuren.
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Vroeger ontstonden therapieën min of 
meer lukraak. ‘Men probeerde eens iets 
uit, via trial and error,’ zegt de Leidse 
hoogleraar spierziektenonderzoek prof. 
dr. Jan Verschuuren. ‘Het mooie aan onze 
tijd is dat we nu voor het eerst therapieën 
systematisch kunnen gaan ontwerpen, 
bijvoorbeeld voor de ziekte van Duchenne.’ 
Te midden van de dagelijkse hectiek in 
het Leids Universitair Medisch Centrum 
maakt de neuroloog even tijd vrij om 
Contact-lezers bij te praten over de bijna 
onbegrensde technische mogelijkheden 
om het leven op genetisch en biochemisch 
niveaus te ontrafelen, van DNA naar RNA 
en van RNA naar eiwit. ‘Zulke gedetail-
leerde kennis van het ziektemechanisme 
met al zijn biochemische pathways en 
cascades van eiwitten kan uiteindelijk 
leiden tot een doeltreffende therapie om 
ontsporende mechanismes bij te sturen’, 
zegt Verschuuren, ‘al blijft dat ongetwij-
feld nog een hele toer.’ 

Diagnostiek
De diagnostiek voor spierziekten wordt 
gelukkig steeds verfijnder. ‘Patiënten 
willen in de eerste plaats een diagnose’, 
onderstreept Verschuuren. ‘Zelfs als de 
ziekte nog niet behandelbaar is, geeft zo’n 
diagnose rust, erkenning en duidelijkheid. 
Als de dokter jouw ziekte niet kan benoe-
men voelt dat soms als een diskwalificatie, 
alsof er geen rechtvaardiging van je klach-
ten bestaat. Het is heel jammer dat we 
soms na jarenlang onderzoek de oorzaak 
van sommige spierziekten nog steeds niet 
kunnen benoemen ook al zijn de klach-
ten overduidelijk.’ Verschuuren werkt nu 
vijftien jaar als neuroloog. ‘Sindsdien heb 
ik een explosie van verklaringen voor tal 
van spierziekten gezien. Zo kennen we nu 

van het limb girdle syndrome al minstens 
dertig erfelijke subcategorieën.’ Toch blijft 
klinisch onderzoek harder nodig dan ooit. 
‘Mensen denken wel eens dat je straks je 
vinger in een apparaat kunt steken om 
te horen hoe je toekomst eruit ziet. Het 
tegendeel is waar. Juist om die onmete-
lijke zee aan nieuwe gegevens te kunnen 
interpreteren moeten we ook in de kliniek 
eerder nauwkeuriger dan oppervlakkiger 
gaan kijken. De techniek neemt het werk 
niet van ons over.’

Therapie voor Duchenne
In het onderzoek naar een therapie voor 
Duchenne loopt Leiden wereldwijd voorop. 
Genetici toonden aan dat de ziekte ont-
staat door fouten in het dystrofine-gen. 
Dystrofine is een eiwit. Het wordt van 
nature in gezonde spieren gemaakt om 
ze in topvorm te houden. In de spieren 
van Duchennepatiënten ontbreekt het 
dystrofine-eiwit, waardoor die spieren al 
in de jeugd verslijten. Patiënten met de 
verwante ziekte van Becker maken niet 
genoeg dystrofine-eiwit in hun spieren, 
maar wel een beetje. De Leidse onderzoe-
kers hebben hun hoop nu gevestigd op 
een therapie waarbij de genfout wordt 
hersteld door zogenoemd anti-sense 
RNA. Anti-sense RNA kan afleesfouten in 
het DNA repareren. De bouwstenen van 
ons DNA worden afgelezen in groepjes 
van drie, tripletten genoemd. Dat levert 

zinnetjes op. Zo is bijvoorbeeld ‘TIM GAF 
KIM EEN KUS’ een begrijpelijk, goed lees-
baar zinnetje. En goed lezen betekent in 
biochemische termen dat de informatie 
voldoende helder is als recept voor het 
maken van een bruikbaar eiwit. Maar stel 
nu eens dat door een genafwijking de G 
van GAF onleesbaar is. Als alle volgende 
bouwstenen weer in groepjes van drie 
worden afgelezen, dan wordt de rest van 
de zin onbegrijpelijk: TIM AFK IME ENK 
US. Een oplossing voor dit probleem is het 
repareren van de afleesfout. Zogenoemde 
antisense RNA moleculen kunnen de rest 
van het foute woord ‘AF’ blokkeren. Zo 
herstelt men het leesritme van de zin. TIM 
KIM EEN KUS is geen complete, maar wel 
een begrijpelijke zin. Door inspuiting van 
antisense RNA kan men zieke spieren als-
nog het juiste eiwit laten produceren. Niet 
zoals bij een gezond mens - het zinnetje 
klopt immers niet helemaal - maar wel 
genoeg om de spier te onderhouden. Deze 
reparatiemethode wordt exon skipping  
genoemd – een exon is een stukje DNA 
dat codeert voor een eiwit en skipping 
betekent overslaan .

Eerste proeven met anti-
sense RNA
Leidse genetici slaagden erin anti-sense 
RNA moleculen voor Duchenne spierdys-
trofie te maken. ‘In 2006 spoten we die 
voor het eerst in de spier van vier patiën-
ten’, vertelt de hoogleraar. ‘Na een maand 
namen we spierbiopten. Het bleek bij alle 
vier de patiënten geweldig te werken! 
Bij proefdieren en op celkweek wisten 
we dat al. Maar om de werkzaamheid 
nu ook bij mensen bewezen te zien, was 
heel bijzonder.’ Het leverde een publicatie 
op in het toonaangevende vakblad New 
England Journal of Medicine. ‘Zelf hadden 
de patiënten hier nog niks aan, want we 
behandelden hooguit acht kubieke centi-
meter spier’, zegt Verschuuren. ‘Een trial is 
natuurlijk nog geen therapie.’ 
Overigens is het gebruik van anti-sense 
RNA niet helemaal nieuw. De methode 
wordt al langer gebruikt om kankergenen 
het zwijgen op te leggen. ‘Een spannende 
vraag was of je met dezelfde techniek ook 

Hoogleraar neuromusculaire ziekten Jan verschuuren:

‘Voor�het�eerst�kunnen�
we�therapieën�op�maat�
gaan�ontwerpen’

In september 2010 werd Jan Verschuuren in Leiden benoemd tot bijzonder 
hoogleraar neuromusculaire ziekten. Het Prinses Beatrix Fonds betaalt deze leerstoel. 
Verschuuren werd in Maastricht opgeleid tot neuroloog en werkte ondermeer als 
gastonderzoeker bij het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York aan het 
Lambert-Eaton myastheen syndroom. In 2007 was Verschuuren een van de oprichters 
van het consortium All against Duchenne in the Netherlands (ALADIN) waarin 
neuromusculaire centra uit Nederland en Leuven samenwerken met de Vereniging 
Spierziekten Nederland en het Duchenne Parent Project. Tot de initiatieven horen 
een nationale database voor klinische en genetische data en MRI-onderzoek van de 
spieren en de hersenen bij kinderen met Duchenne.

‘Zelfs	als	de	ziekte	niet	
behandelbaar	is,	geeft	een	
diagnose	erkenning	en	
duidelijkheid’
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niet werkende genen kunt aanjagen’, zegt 
Verschuuren. ‘En dat blijkt dus te kunnen. 
Het lijkt zelfs makkelijker om een gen 
aan te jagen dan om het uit te schakelen. 
Wij zijn al blij zodra zo’n zieke spier een 
beetje dystrofine-eiwit maakt, terwijl een 
kankergen voor 100 procent uitgeschakeld 
moet worden.’

Levenslang inspuiten
Uiteindelijk zullen jongens met de ziekte 
van Duchenne zo’n medicijn levenslang 
moeten gebruiken. Verschuuren: ‘We 
onderzoeken of het medicijn, net als 
insuline bij diabetespatiënten, vlak onder 
de buikhuid kan worden ingespoten. De 
eerste proeven met zo’n systemische the-
rapie zien er heel goed uit. Het medicijn 
blijkt zich – net als insuline - vanzelf door 
het lichaam te verspreiden en overal in de 
spieren zijn werk te gaan doen. Dat laatste 
is echt nieuw! Binnenkort hoopt men de 
details in een wetenschappelijk vakblad 
te publiceren. Het klinkt hoopgevend. Dit  
voorbeeld geeft aan waar de ontdekking 
van een gen via een logische redenering 

- en dus niet zomaar via lukraak proberen 
- tot een therapie leidt. Met deze tech-
niek wordt nu al wereldwijd gewerkt aan 
verschillende spierziekten.’
Overigens is het Duchenne-onderzoek aan 
extra strenge regels gebonden, omdat de 
patiënten meestal kinderen zijn, waarbij 
men bijvoorbeeld niet zomaar drie biop-
ten op een rijtje uit de spier kan nemen. 
Het onderzoek is extra ingewikkeld omdat 
de jongens allerlei verschillende genfou-
ten kunnen hebben. De grootste groep, 
ongeveer dertien tot vijftien procent van 
de jongens, heeft een afwijking rond exon 
51. Binnenkort gaat in wel dertig onder-
zoekscentra binnen en buiten Europa 
een groot onderzoek van start om aan 
te tonen dat de behandeling ook invloed 
heeft op de spierkracht. Er zijn honderd tot 
tweehonderd Duchenne-patiënten nodig.

Varianten
Het volgende medicijn, voor afwijkingen 
rond exon 44, bij ongeveer tien procent 
van de jongens, moet weer van voren 
af aan worden getest met een op maat 

gesneden medicijn voor deze mutatie. 
Uiteindelijk denken de onderzoekers 
met tien varianten van het medicijn zo'n 
driekwart van de jongens met Duchenne 
te kunnen helpen. Hoe zeldzamer de 
genmutant, hoe langer de betreffende 
jongen helaas geduld zal moeten hebben. 
‘Dat is best zuur’, vindt Verschuuren. ‘Het 
zal nog jaren duren, maar er zit in elk 
geval beweging in.’

Met de therapie hoopt men het verloop 
van de ziekte van Duchenne aanzienlijk te 
vertragen door het om te buigen naar de 
mildere ziekte van Becker. Ook daarbij kan 
het ziekteverloop overigens sterk variëren. 
Sommige Beckerpatiënten zijn bijna net 
zo ernstig ziek als mensen met Duchenne. 
Anderen hebben op hun tachtigste hoog-

‘Het	Duchenne-onderzoek	is	
extra	ingewikkeld	omdat	de	
jongens	allerlei	verschillende	
genfouten	kunnen	hebben’

All against Duchenne in the Netherlands (ALADIN) heeft 

ondermeer het initiatief genomen tot MRI-onderzoek van de 

spieren en hersenen bij kinderen met Duchenne.
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uit wat kramp in hun spieren. Een nieuw 
Leidse onderzoek probeert dit raadsel te 
verklaren – ligt het puur aan de productie 
van het dystrofine-eiwit of zijn er ook 
andere eiwitten in het geding? 

Myasthenie
Behalve naar Duchenne doet Verschuuren 
ook veel onderzoek naar myasthenie. Dit 
is een verzamelnaam voor ziekten met 
wisselende spierzwakte van met name de 
skeletspieren. De klassieke, meest bekende 
vorm van myasthenie, myasthenia gravis, 
komt bij zo’n 1500 tot 2000 Nederlanders 
voor, meestal volwassenen. Het is een 
auto-immuunziekte, waarbij de fysiolo-
gische afbraak steeds sneller verloopt. 
Typerend is dat als eerste het gelaat van 
de patiënten aangedaan raakt. Mensen 
krijgen last van dubbelzien en hangende 
oogleden, moeite met spreken en slik-
ken. Daarna volgen problemen met de 
schouderspieren, de armspieren en daarna 
de beenspieren. Bij de individuele patiënt 
kan het klinisch beeld op twee manieren 
wisselen. Niet alleen volgt snel herstel 
na een korte rust, maar ook wisselt de 
ziekteactiviteit door veranderingen in de 
immunologische status. 
Verschuuren: ‘Het probleem zit hem in de 
overgang van de zenuw naar de spiervezel, 
op het plekje waar de zenuw de spiervezel 
moet prikkelen en activeren. Anders dan 
bij Duchenne is de spiervezel zelf niet ziek, 
maar wèl doof voor die zenuwprikkels. 
Dat leidt, net als bij Duchenne, tot spier-
zwakte. Zenuwcellen activeren spiercellen 
door ze te prikkelen met een signaalstof, 
acetylcholine op een speciaal plekje, de 
acetylcholinereceptor. Naast deze receptor 
zijn er nog veel andere eiwitten nodig om 
de spier-zenuw overgang goed te laten 
werken. Ook hiertegen worden soms 
antistoffen gemaakt. Patiënten kunnen 
antistoffen maken tegen de acetylcho-
linereceptor, of tegen het MuSK eiwit, 
of tegen de calciumkanalen die bij de 
zenuwprikkeloverdracht betrokken zijn. 
Dat leidt verrassend genoeg steeds tot 
verschillende symptomen.’ Opmerkelijk is, 
dat alle spieren van de myasteniepatiënt  
zijn aangedaan, maar de functie van de 

oogspieren wordt als eerste verstoord. 
De oogspieren worden bestuurd door 
een zeer gevoelig, fijn afgesteld mecha-
nisme dat heel gevoelig is voor een aanval 
van het immuunsysteem. Bovendien 
hebben ze minder bescherming tegen 
aanvallen met antistoffen dan de gewone 
skeletspieren. Dergelijke inzichten kun-
nen helpen om afweeronderdrukkende 
medicijnen met steeds meer succes en 
minder bijwerkingen toe te passen. Ver-
schuurens groep doet hier veel onderzoek 
naar. Zo zoekt men uit welke subgroepen 
van antistoffen bij elke patiënt precies de 
problemen veroorzaken en hoe deze langs 
medicinale weg zijn te ondervangen.

Betaalbare medicijnen
Kortgeleden presenteerde een promo-
vendus van Verschuuren een snelle test 
om te kunnen inschatten of mensen met 
Lambert-Eaton myastheen syndroom 
(LEMS) misschien tevens een verhoogd 
risico hebben op longkanker – een com-
binatie die vaak voorkomt. Een andere 
promovenda werkt aan inclusion body 
myositis. Ze brengt niet alleen de ziekte-
verschijnselen, maar ook het natuurlijk 
beloop zo goed mogelijk in kaart bij een 
grote groep mensen die aan deze toch 
tamelijk zeldzame ziekte lijden. ‘Gelukkig 
hebben veel jonge onderzoekers grote 
belangstelling voor onderzoek aan spier-

ziekten’, zegt Verschuuren. ‘En naarmate er 
meer over de spieren bekend raakt, wordt 
het spierziektenonderzoek alleen maar 
fascinerender.’ Over de samenwerking in 
het Interuniversitair Steunpunt Neuro-
musculair Onderzoek (ISNO, een samen-
werkingsverband van specialisten en 
onderzoekers op neuromusculair terrein, 
red.) is de hoogleraar zeer te spreken. ‘We 
hebben samen onze jaarlijkse symposia, 
de website, en een nieuwsbrief. We pro-
beren de samenwerking nog meer vorm 
te geven. Uiteindelijk zouden we willen 
komen tot één groot Nederlands centrum 
voor spierziektenzorg en onderzoek.’

Registratie en vergoeding van medicijnen 
kan een probleem worden naarmate er 
meer zeer gespecialiseerde en peperdure 
medicijnen op de markt komen. ‘Dat is 
de keerzijde van het succes van al dat on-
derzoek aan al die zeldzame ziekten. Mag 
zo’n medicijn een ton per patiënt per jaar 
kosten? Dat is geen vraag voor de dokter, 
maar voor de politiek. Ik zou graag zien dat 
er inzichtelijke criteria worden opgesteld 
voor de vraag wat de ontwikkeling van een 
medicijn mag kosten. En bij de toelating 
van nieuwe medicijnen moet heel kritisch 
worden gekeken of ze voldoende werk-
zaam zijn. Gelukkig zorgt de VSN dat de 
stem van spierziektenpatiënten in Den 
Haag gehoord wordt. Ik raad elke patiënt 
altijd aan meteen lid te worden van de 
VSN!’ besluit Verschuuren. En dan schiet 
hij haastig in zijn witte jas en sprint naar 
de kliniek.

Door Marion de Boo
Fotografie Jeroen Poortvliet

‘Opmerkelijk	bij	myaste-
niepatiënten	is	dat	de	func-
tie	van	de	oogspieren	als	
eerste	wordt	verstoord’

‘Uiteindelijk zouden we willen komen 

tot één groot Nederlands centrum voor 

spierziektenzorg en onderzoek.’


