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Een goede diagnose 
is cruciaal 

Zicht op zeldzame spierziekte

Onderzoek

Anneke van der Kooi: ‘Bij 

nieuw binnenkomende 

patiënten is de kans op 

een goede classificerende 

diagnose zestig tot zeventig 

procent.’ 
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Bij een zeldzame spierziekte is een goede diagnosestelling cruciaal als basis voor toekomstig onderzoek. 

Neurologe Anneke van der Kooi en Madelon Kroneman, voorzitter van de diagnosewerkgroep “Erfelijke 

spierdystrofieën en distale myopathieën” laten hun licht schijnen over limb girdle spierdystrofie. 

Limb-girdle spierdystrofie is een heel zeldzame aandoening, 
waarbij de spieren in het bekkengebied – en later soms ook in het 
schoudergebied – geleidelijk verzwakken. In Nederland zijn maar 
tweehonderd patiënten bekend. ‘Er is lang getwijfeld of dit wel 
echt een aparte spierziekte is’, vertelt neuroloog dr. Anneke J. van 
der Kooi van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 
‘Pas in 1991 werd dat onomstotelijk aangetoond, bij een grote 
familie op een eiland in de Stille Oceaan.’ Die ontdekking bracht 
het onderzoek in een stroomversnelling. Als mogelijke oorzaak 
zijn al 22 verschillende gendefecten bekend en daar zullen er nog 
wel meer bij komen. ‘Omdat de ziekte zo zeldzaam is, valt het niet 
mee om er goed zicht op te krijgen’, zegt Anneke van der Kooi. ‘Op 
het eerste gezicht lijken al die patiënten nogal op elkaar.’ Zelf pro-
moveerde zij in 1998 op limb-girdle. Voor haar promotieonderzoek 
sprak ze alle toen bekende limb-girdle patiënten in Nederland. 
Van de aanvankelijke groep van tweehonderd mensen bleven er 
honderdvijf over, de rest bleek uiteindelijk toch een andere aan-
doening te hebben, zoals de ziekte van Becker, of FSHD . ‘Inmid-
dels weet ongeveer de helft van de limb-girdle patiënten precies 
welk gendefect men heeft’, zegt Anneke van der Kooi. ‘Bij nieuw 
binnenkomende patiënten is de kans op een goede classifice-
rende diagnose zestig tot zeventig procent. Voor een toekomstige 
therapie moet eerst het onderliggende gendefect bekend zijn.’

Ziekteverloop
Afhankelijk van het gendefect kunnen verschillende problemen in 
de spieren ontstaan. Bij sommige typen limb-girdle ontbreekt een 
bepaald enzym in de spiercellen, bij de meeste varianten is een 
eiwit in de spiercelwand in aanleg niet goed aanwezig, waar-
door de spiercelwand minder stabiel wor dan andere. ‘Sommige 
gendefecten gaan gepaard met ernstige hartklachten of ademha-
lingsproblemen’, zegt Anneke van der Kooi. ‘Daar moet je als arts 
alert op zijn. In beweging blijven is belangrijk, maar je moet wel 
een goede balans vinden tussen wat je wilt en wat je aankunt. Bij 
een progressief verlopende ziekte moet je die balans ook van tijd 
tot tijd bijstellen. Je houdt je ziekte niet tegen, maar het helpt wel 
als je zorgt dat je in optimale conditie blijft.’

Overerving
Een diagnose is ook van belang voor erfelijkheidsadviezen. Er 
bestaan twee hoofdgroepen van limb girdle. In de eerste groep 
zitten ziektetypes die dominant overerven. Heeft een van beide 

Je	houdt	je	ziekte	niet	tegen,	maar	het	helpt	
als	je	in	optimale	conditie	blijft

ouders zo’n vorm van limb-girdle, dan heeft iedere zoon of 
dochter een kans van vijftig procent om de ziekte ook te krijgen. 
In groep twee zitten vormen die recessief overerven. Als twee 
gezonde ouders toevallig drager zijn van hetzelfde zeldzame gen-
defect, dan maakt hun kind een kans van vijfentwintig procent 
om de ziekte te krijgen. Overigens duikt de spierziekte soms ook 
in gezonde families op door een spontane mutatie, die dan op 
volgende generaties kan overerven. Het ziektebeeld verschilt niet 
alleen per gendefect, maar ook bij familieleden met eenzelfde 
gendefect kan de ziekte nogal verschillend verlopen. Zo’n wis-
selend beeld springt bij de dominant overervende varianten meer 
in het oog dan bij de recessieve varianten.

Vergelijking met andere spierziekten
Naarmate men meer inzicht krijgt in de oorzaken van limb-girdle, 
gaan onderzoekers meer verbanden zien met andere erfelijke 
spierdystrofieën. Bij de ziekte van Duchenne, die één op de vier-
duizend pasgeboren jongens treft, is de ontwikkeling van thera-
pieën al verder gevorderd. Bij Duchenne ontbreekt een belangrijk 
spiereiwit, het dystrofine-eiwit. Dat maakt de zieke spiercellen 
heel onstevig en gevoelig voor beschadigingen. Duchennepati-
enten zitten al jong in een rolstoel en krijgen ademhalingson-
dersteuning. Wetenschappers proberen nu om Duchenne te ver-
zachten tot de minder ernstige ziekte van Becker, die vaak pas op 
latere leeftijd ontstaat en minder snel voortschrijdt. De ziekte van 
Becker ontstaat door een minder ernstige afwijking in hetzelfde 
dystrofinegen. Het dystrofine-eiwit in de spiercellen ontbreekt 
niet helemaal, maar het werkt slechter en is soms ook kleiner.  
‘We denken dat vergelijkbare situaties ook voorkomen bij limb-
girdle’, zegt Van der Kooi. ‘Er bestaat een vorm van limb- girdle 
die qua ernst erg op Duchenne lijkt. Bij deze groep patiënten 
ontbreekt een heel belangrijke component van de spiercel, het 
sarcoglycaaneiwit. Andere limb-girdle varianten lijken meer op de 
ziekte van Becker. Zo leidt bij limb-girdle variant 2A het ontbreken 
van het enzym calpaïne3, pas op latere leeftijd tot stoornissen, en 
bovendien gaat de patiënt minder snel achteruit.’
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Gentherapie
Duchennepatiënten kunnen geen dystro-
fine aanmaken omdat er in het dystrofi-
negen een mutatie zit, een “stop”, die het 
verder aflezen van de erfelijke informatie 
op het dystrofinegen verstoort. In Leiden 
werkt men nu aan een nieuwe therapie, 
“exon skipping”, waarbij dat misleidende 
stukje informatie op het zieke gen wordt 
overgeslagen bij het aflezen van het 
gen. Daardoor gaat het leesraam weer 
beter werken, zodat er in de cel toch een 
zinvol dystrofine-eiwit wordt gemaakt, 
niet volmaakt, maar wèl bruikbaar, zoals 
bij de ziekte van Becker. Bij de meeste 
vormen van limb-girdle zal de aanpak van 
exon skipping echter niet bruikbaar zijn, 
omdat de meeste eiwitten die limb-girdle 
veroorzaken geen stukje kunnen missen. 
Wèl is bij limb-girdle 2A geëxperimen-
teerd met methoden om een gezond gen 
rechtstreeks in de spiercellen te brengen 
als vervanger voor het zieke gen. ‘Voor het 
transport van het gen zorgen virussen’, 
zegt Anneke van der Kooi. ‘Stel je even een 
griepvirus voor. Griep gaat vaak gepaard 
met spierpijn, want dat griepvirus nestelt 
zich vanzelf in je spieren. Daar maakt men 
bij deze vorm van gentherapie handig 
gebruik van. Bij muizen is het al gelukt 
om op deze manier weer enzymen in een 
zieke spiercel te gaan produceren. Bin-
nenkort wil men dit ook bij mensen gaan 
proberen. Overigens zou je denken dat 
gentherapie die bedoeld is om een zieke 
spiercel weer “losse” enzymen te laten 

maken misschien minder ingewikkeld zal 
zijn dan het produceren van nieuwe eiwit-
ten die in de spiercelwand horen, want die 
eiwitten moeten ook nog eens precies op 
het goede plekje in de spiercel terechtko-
men.’ 

Gezondheidsonderzoekster dr. Madelon 
Kroneman is voorzitter van de werkgroep 
erfelijke spierdystrofieën en distale 
myopathieën.  Aan een bekende, veelvoor-
komende spierdystrofie zoals Duchenne 
gebeurt veel onderzoek. Maar over zo’n 
kleine diagnose als limb-girdle hoor je wei-
nig. Patiënten willen graag meer onder-
zoek en meer concrete, specifieke adviezen. 
Is spiertraining nu goed of juist niet? Zelf 
ga ik elke week zwemmen, ik merk dat zo’n 
gedoseerde training wel werkt. Een van 
de eerste symptomen van limb girdle kan 
zijn dat je waggelend gaat lopen, alsof je 
dronken bent. Kinderen worden daar wel 
mee gepest. Mensen die nog goed lopen 
en aan wie je niks kunt zien, hebben soms 
al veel last van extreme vermoeidheid. 
Een gezond mens zegt wel eens: “Ik ben zo 
moe, ik ga voor de tv zitten”. Limb-girdle 
patiënten zijn bij vlagen zo moe dat die 
hele tv niet meer doordringt. Soms vertrek 
ik ’s avonds om half negen naar bed. Veel 
patiënten vinden die onzichtbaarheid een 
lastig aspect van deze ziekte. Wie snel moe 
is, kan op het werk scheve ogen krijgen. 
In een rij voor de kassa ga je niet zeggen 
‘Hallo, mag ik even voor, want ik heb een 
zeldzame spierziekte.’ Maar als ik eindelijk 
aan de beurt was, was ik bekaf. Nu ik in 

een rolstoel 
zit, mag ik al-
tijd voor, want 
nu vinden ze 
me zielig.  
Maar nou 
hoeft het 
eigenlijk niet 
meer. 
Ik werk als 
wetenschap-

pelijk medewerker bij een gezondheidsin-
stituut. Toen ik tien jaar geleden ziek werd, 
ben ik in de medische literatuur gedoken 
en zo ben ik in deze VSN- werkgroep 
terechtgekomen. Het gendefect in onze 
familie is pas vorig jaar opgespoord.  
In Nederland zijn maar vijf patiënten met 
ditzelfde gendefect bekend, waaronder 
twee achternichten van mij, die ik via de 
VSN weer tegenkwam. De prognose vari-
eert sterk met het type limb- girdle, maar 
ook patiënten met hetzelfde gendefect 
vertonen grote verschillen. Mijn ene ach-
ternicht kreeg de ziekte tien jaar jonger dan 
ik, de ander was juist zo’n tien jaar ouder. 
Zelf zit ik in een rolstoel en krijg ’s nachts 
beademing. Mijn kinderen zijn nu tien en 
dertien jaar. Dan houdt zo’n erfelijke ziekte 
in de familie je nòg meer bezig. Als de the-
rapieën voor Duchenne aanslaan, hopen wij 
daar bij limb -girdle in mee te stromen.  
Wetenschappelijk onderzoek bij een 
zeldzame spierziekte blijft lastig, omdat 
er maar zo weinig patiënten beschikbaar 
zijn. Er is wel internationale samenwerking, 
maar het is handiger als patiënten dichter 
bij huis kunnen deelnemen. 
Om mijn drukke levensstijl zo goed moge-
lijk vol te houden, ben ik vroeg aan een rol-
stoel begonnen. Ik spreek wel lotgenoten 
die veel slechter lopen, maar geen rolstoel 
willen. Vroeger ging ik zo graag naar het 
museum, zeggen ze dan, wat jammer dat 
dat niet meer kan. Maar met een rolstoel 
kan het wèl! Zo’n hulpmiddel moet je 
benutten. Ik werk nog een dag in de week, 
en breng mijn kinderen regelmatig naar 
vrienden of clubjes, omdat wij nogal 
achteraf wonen. Mensen staan verbaasd 
wat ik allemaal nog uitspook met mijn 
rolstoel.’

Graag	meer	aandacht		
voor	limb	girdle	spierdystrofie

‘Veel patiënten vinden de onzichtbaarheid 

een lastig aspect van deze ziekte.’

Mensen met een spierdystrofie hebben behoefte aan concrete  

adviezen over revalidatie en spiertraining, aldus Madelon Kroneman. 

Ook	bij	familieleden	met	
eenzelfde	gendefect	kan	de	

ziekte	verschillend	verlopen
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In het aprilnummer van Contact stond een artikel 
over Fokus (Wonen, deel 1, red.). De geïnterviewde 
persoon deed een aantal mededelingen die naar mijn 
mening niet helemaal juist waren. Zij stelde bijvoor-
beeld dat je in een Fokuswoning beperkt bent in de 
hoeveelheid zorg. Dit is absoluut niet waar: de dertig-
urengrens is opgeheven en gold al niet voor oud-cli-
ënten. Juist voor mensen met veel zorg, bijvoorbeeld 
mensen met beademing (via een canule) is Fokus een 
goede oplossing mits je zelfstandig bent en niet naar 
een verpleeghuis of woonvorm wilt. Ook stelde zij dat 
je in een Fokuswoning de zorgvraag alleen mondeling 
mag communiceren. Ik ken verschillende mensen die 
in een Fokuswoning wonen en absoluut niet kun-
nen praten. Zelf woon ik ook in een Fokuswoning en 
ik ben zeer tevreden. Uiteraard zijn er ook wel eens 
dingen die minder lopen, maar dat zal waarschijnlijk 
overal wel zo zijn.

Nicole Tromp

Het thema van dit jaar is “Relax”. Slaat dat op jou, of kun je wel 
wat ontspanning gebruiken? Twijfel dan niet langer en schrijf je 
vandaag nog in!

Wanneer
Het Jackiesweekend wordt gehouden van vrijdag 13 november 
vanaf 20.00 uur tot en met zondag 15 november 14.00 uur in 
hotel De Rijper Eilanden in De Rijp, een klein  plaatsje 20 km boven 
Amsterdam.

Voor wie
Het weekend is voor jongeren met een spierziekte en hun vrien-
den tussen de zestien en dertig jaar. 

Hoe schrijf je je in?
Nog geen uitnodiging per post ontvangen? Deze wordt in juni 
verstuurd, dus is misschien nog onderweg. 

De Jackiesweekend-crew

Kom jij dit jaar ook op het Jackiesweekend?

Weekend voor relaxte gasten

LS

Een andere mogelijke therapie richt zich op een groep spierrem-
mers, de myostatines. ‘De gedachte is dat je door die spierrem-
mers te onderdrukken, de spieren misschien weer kunt laten 
groeien en herstellen’, zegt Van der Kooi. ‘Of dat echt werkt, moet 
nog blijken. Misschien zullen we meerdere therapieën moeten 
combineren om tot een goed effect te komen. Het duurt allemaal 
veel langer dan we ooit hadden gehoopt, maar we komen toch 
heus vooruit.’ 

Door Marion de Boo
Fotografie Anneke van der Kooi Jeroen Poortvliet

Naarmate men meer inzicht krijgt in de oorzaken, zien onderzoekers meer 

verbanden met andere erfelijke spierdystrofieën. 


