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1. Ziekte van Parkinson
 De ziekte van Parkinson is een chronische neuro-

degeneratieve aandoening die progressief is.

 Symptomen
 De eerste verschijnselen van de ziekte van Parkinson 

treden meestal tussen de 50 en 70 jaar op. Het begin en 
de ontwikkeling van deze ziekte wisselen sterk tussen 
personen (zie afbeelding 1). Hieronder zullen wij de 
verschillende symptomen bespreken:

 - De ziekte begint vaak aan één kant van het lichaam. 
Het kan zich later ook uitbreiden naar de andere kant. 
Echter blijft de kant die als eerste verschijnselen krijgt, 
vaak ook de kant met de meeste klachten. 

 - Bij sommige mensen begint de ziekte met een 
rusttremor. Dit is een ritmische, bevende beweging die 
in rust optreedt. De rusttremor verdwijnt bij activiteit of 
het veranderen van de houding. 

 - Bij anderen begint de ziekte met klachten van 
hypokinesie (verminderde lichaamsbeweging) en treedt 
een rusttremor misschien wel nooit op. De hypokinesie 
wordt vaak eerder door de omgeving opgemerkt dan 
door de patiënt zelf. De patiënt beweegt bijvoorbeeld 
tijdens het lopen minder met zijn armen mee. Ook kan 
er sprake zijn van een verminderde gezichtsuitdrukking 
en kan de stem zachter en monotoner worden. De 
patiënt gaat ook vaak gebogen en met kleinere passen 
lopen. Het kan zijn dat ze soms niet goed kunnen 
stoppen met lopen. Dit noemt men propulsie. Later 
in het beloop van de ziekte kan juist ook ‘freezing’ 
optreden. Dit betekent dat de voeten plotseling 
blokkeren bij het lopen of draaien.

 - Naast deze motorische symptomen zijn er ook 
veel niet-motorische problemen die optreden bij de 
ziekte van Parkinson. Depressie en angststoornissen 
treden op bij meer dan de helft van de patiënten met 
Parkinson. Ook kunnen er slaapstoornissen optreden, 
kan het moeilijker zijn om urine op te houden en komt 
obstipatie veel voor. Ten slotte komen er vaak cognitieve 
stoornissen voor, zoals een verminderd geheugen of 
moeite met oplossen van problemen. In de loop van de 
ziekte kan dit leiden tot een parkinsondementie. De niet-
motorische problemen bepalen grotendeels de kwaliteit 
van leven van de patiënt.

 Pathofysiologie (ziekteleer)
 De hiervoor genoemde symptomen bij de ziekte van 

Parkinson ontstaan door het verlies van dopaminerge 
neuronen in de zwarte kernen met afname van 
nigrostriatale verbindingen tot gevolg. Deze 
verbindingen zijn onder andere belangrijk voor het 
starten van bewegingen. De zwarte kernen zijn namelijk 
onderdeel van de basale kernen van het centrale 
zenuwstelsel. De basale kernen werken samen met 
andere structuren in het brein, zoals de kleine hersenen, 
voor de controle van de motorische activiteit vanuit de 
hersenschors. Het verlies van dopaminerge neuronen 
vindt over een lange tijd plaats zonder dat men daar 
iets van merkt. Pas bij een verlies van 70 tot 80% 
dopaminerge neuronen, ontstaan de eerste symptomen. 

 Voor het optreden van de niet-motorische verschijnselen 
zijn twee verklaringen:

 - De basale kernen zijn, naast controle van de motoriek, 
ook betrokken bij netwerken die belangrijk zijn voor 
emotie en cognitie.

 - Naast de zwarte kernen kunnen later in de ziekte 
ook andere structuren worden aangedaan, zoals de 
hersenschors.

 

 

 
 
 
 Afbeelding 1: Motorische symptomen bij de ziekte van 

Parkinson 
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 Het is helaas nog niet bekend wat de reden is dat er 
verlies van neuronen optreedt in de zwarte kernen en 
andere structuren in de hersenen bij mensen met de 
ziekte van Parkinson. Waarschijnlijk gaat het om een 
samenspel tussen een bepaalde genetische gevoeligheid 
in combinatie met ‘schadelijke’ omgevingsfactoren, die 
vooralsnog grotendeels onbekend zijn.

 
 Diagnostiek
 Er is helaas nog geen test die de diagnose ziekte van 

Parkinson kan bevestigen. De diagnose wordt gesteld 
op basis van de typische symptomen en bevindingen 
van het lichamelijk onderzoek (klinische diagnose). 
Bepaalde onderzoeken kunnen de diagnose wel meer 
waarschijnlijk maken. Zo kan er bij de huisarts of de 
neuroloog een compleet neurologisch onderzoek 
uitgevoerd worden. Bevindingen die bij de ziekte van 
Parkinson passen zijn bijvoorbeeld te zien wanneer de 
patiënt gaat lopen. Het kan zich namelijk uiten in een 
trage, brede en schuifelende gang, een voorovergebogen 
houding en een verminderde meebewegen van de 
armen tijdens het lopen, zoals eerder benoemd. Ook kan 
de spanning van de spieren worden getest, die bij de 
ziekte van Parkinson verhoogd kan zijn. Daarnaast kan 
de tremor verder onderzocht worden door te kijken naar 
links-rechts verschillen en door de patiënt opdrachten 
te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt ook gedaan 
om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. Zo 
kan een tremor ook worden veroorzaakt door bepaalde 
medicatie, een afwijking aan de kleine hersenen, door 
een reactie op andere processen in het lichaam of een 
onbekende oorzaak hebben. 

 Om andere oorzaken uit te sluiten kan er nog een 
MRI-scan worden gedaan. Eventueel kan er ook een 
SPECT- of PET-scan gemaakt worden om de dopaminerge 
nigrostriatale verbindingen te onderzoeken. Deze 
verbindingen zijn, zoals eerder benoemd, afgenomen.

 Uiteindelijk zal de diagnose worden gesteld, als er 
sprake is van:

 - Traag bewegen (hypokinesie);
 - Ten minste één van de volgende symptomen: tremor in 

rust, verhoogde spierspanning en/of instabiele houding.

 De diagnose zal ook meer waarschijnlijk zijn als de 
klachten maar aan één kant van het lichaam zitten, de 
klachten steeds erger worden of andere oorzaken van de 
klachten uitgesloten kunnen worden.

 Behandeling
 Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een tekort 

aan dopamine. Om dit tekort aan dopamine aan te 
vullen kan medicatie gegeven worden, zoals levodopa. 
Deze medicijnen kunnen de klachten verminderen, maar 
zullen de ziekte van Parkinson niet genezen of vertragen. 
Bijwerkingen van deze medicatie kunnen misselijkheid 
en licht in het hoofd zijn. Daarnaast kan er ook medicatie 
worden ingezet tegen niet-motorische symptomen, 
afhankelijk van de specifieke klacht. 

 In een later stadium van de ziekte kunnen 
hersenoperaties mogelijk zijn om de klachten van de 
ziekte te verminderen. Hierbij kan er bijvoorbeeld een 
elektrode worden geplaatst op een specifieke plek in de 
hersenen. Dit noemen wij deep brain stimulation (DBS) 
ofwel diepe hersenstimulatie. 

 Naast medicatie en een eventuele operatie aan 
de hersenen kan ook fysiotherapie, logopedie en 
ergotherapie ingezet worden. 

 - Fysiotherapie kan ervoor zorgen dat het bewegen 
makkelijker gaat. Ook wordt er aandacht besteed aan 
valpreventie. 

 - Logopedie kan worden ingezet als de patiënt ook 
spraak- of slikstoornissen ontwikkelt. 

 - Ergotherapie kan worden ingezet wanneer er 
bijvoorbeeld aanpassingen in het huis moeten worden 
gemaakt. Ook kunnen er hulpmiddelen worden 
aangeboden bij het lopen. 

 Prognose
 De klachten van de ziekte van Parkinson worden meestal 

met de tijd erger, ook wanneer er intensief behandeld 
wordt. De levensverwachting van iemand met de ziekte 
van Parkinson is gemiddeld 2 tot 4 jaar korter dan bij 
iemand zonder de ziekte van Parkinson.
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2. Ziekte van Huntington
 De ziekte van Huntington is een chronische, 

progressieve, neuro-degeneratieve ziekte. Het is 
een erfelijke ziekte die autosomaal dominant is. Dat 
betekent dat ouders met de ziekte van Huntington het 
kunnen overdragen aan de volgende generatie. Kinderen 
hebben dan 50% de kans om de ziekte te krijgen. De 
ziekte van Huntington behoort tot een groep zeldzame 
ziekten. In Nederland zijn er ongeveer 1700 patiënten 
met de ziekte van Huntington. De eerste verschijnselen 
uiten zich meestal vanaf het 30ste levensjaar. Rond de 
leeftijd van 44 jaar worden de symptomen van de ziekte 
van Huntington duidelijker. De ziekte van Huntington 
komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen en 
komt waarschijnlijk vaker voor bij mensen met een 
Kaukasische etniciteit.

 Symptomen
 De klachten kunnen per persoon verschillend zijn, 

maar worden wel steeds erger over de tijd. Het 
klachtenpatroon van een patiënt met Huntington is te 
herleiden naar de basale kernen die aangetast zijn.

 - Bij de meeste patiënten staan de motorische 
symptomen, met onvrijwillige bewegingen, voorop. 
Opvallende, motorische, verschijnselen zijn chorea. 
Chorea zijn ongewilde, snelle en sierlijk in elkaar 
overgaande bewegingen, vaak in de handen of de 
voeten. Daarnaast kunnen er spraak- en slikproblemen 
ontstaan in de loop van de ziekte. Door slikproblemen 
kunnen mensen minder goed eten en zullen daardoor 
ook afvallen in gewicht. 

 - Naast motorische klachten zijn er vaak veranderingen 
te zien in de persoonlijkheid van een patiënt met 
Huntington (gedragsveranderingen). Er is een wijd 
scala aan klachten die voor de patiënt soms nog veel 
meer impact hebben dan de motorische klachten. 
Denk hierbij aan prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, 
initiatiefverlies, verlies van motivatie, depressie, angst, 
dwangmatige handelingen, psychose en verslaving. 

 - Cognitieve problemen kunnen ook voorkomen, 
waardoor er een vorm van dementie ontstaat. 
Dit leidt tot klachten zoals vergeetachtigheid, 
moeite met plannen, verlies van overzicht, trage 
informatieverwerking en starheid in het denken.

 Pathofysiologie (ziekteleer)
 De ziekte van Huntington ontstaat door een mutatie 

(fout) in het gen dat codeert voor het Huntington-eiwit. 
Dit eiwit heet het huntingtine eiwit. Het Huntington gen 
bevindt zich op chromosoom 4. De mutatie herhaalt de 
code CAG te vaak waardoor het DNA langer wordt dan 
het moet zijn. Dit wordt een verlengde CAG-herhaling 
genoemd. In het algemeen geldt: hoe meer herhalingen, 
des te eerder de patiënt ziek wordt. Door de mutatie 
ontstaat er een abnormale vorm van huntingtine 
eiwitten. Deze gaan vervolgens aan elkaar vastzitten 
en vormen kleine eiwitklontertjes. Hierdoor kunnen de 
hersencellen niet goed met elkaar communiceren. Dit 
leidt tot beschadiging van hersencellen en uiteindelijk 
sterven ze af. Dit is vooral goed te zien in de basale 
kernen. Dit is een groep structuren die in de grote 
hersenen liggen en een rol spelen in de controle van 
motoriek, executieve functies, gedrag en emoties.

 Als de ziekte erger wordt, worden meerdere structuren 
in de grote hersenen aangetast en vindt er steeds meer 
weefselverlies (atrofie) van de hersenen plaats (zie 
afbeelding 2). 

 
 
 

 

 

Afbeelding 2: Verschillen tussen normale hersenen en de 
hersenen van een patiënt met de ziekte van Huntington

 Diagnostiek
 Ook bij de ziekte van Huntington wordt de diagnose 

gesteld aan de hand van symptomen en de bevindingen 
van het lichamelijk onderzoek. Zoals eerder benoemd, 
zijn er kenmerkende klachten die mensen met de ziekte 
van Huntington ervaren. 
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 Daarnaast is het ook van belang om na te vragen of de 
ziekte van Huntington in de familie voorkomt. Het is 
namelijk een erfelijke ziekte, waarbij een afwijking in 
het Huntington-gen zit. Zoals eerder besproken, als één 
van de ouders het afwijkende gen heeft, is er 50% kans 
dat het kind ook het afwijkende gen ook overgedragen 
krijgt. Mensen die dit afwijkende gen hebben geërfd, 
krijgen zonder uitzondering in de loop van hun leven ook 
deze ziekte. Om de diagnose met zekerheid te stellen, 
kunnen de genen onderzocht worden. Hiervoor is een 
bloedmonster van de patiënt nodig. De neuroloog stelt 
meestal de uiteindelijke diagnose. 

 Aanvullend onderzoek door middel van bijvoorbeeld een 
MRI- of CT-scan geeft weinig extra informatie.

 Behandeling
 Helaas is er geen medicijn om de ziekte van Huntington 

te genezen. Er zijn ook geen medicijnen die de ziekte 
kunnen afremmen. De behandeling is daarom gericht op 
het verminderen van de symptomen en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven. Het symptoom van chorea 
die een patiënt met de ziekte van Huntington heeft, 
kunnen soms worden behandeld met medicatie, 
zoals tetrabenazine. De chorea worden slechts 
behandeld bij evidente klachten. Veel patiënten 
ervaren namelijk geen klachten hiervan. Vaak zijn er 
wel psychiatrische problemen zoals sombere gevoelens 
(depressie) en overmatige irritatie of agressie waarvoor 
respectievelijk  antidepressiva of antipsychotica worden 
voorgeschreven.

 Verder is het belangrijk om fysiotherapie te volgen. Dit 
kan namelijk helpen bij het behouden van het evenwicht 
en een goede houding. Er kan ook logopedie gestart 
worden om beter te kunnen blijven spreken en slikken. 
Daarnaast wordt psychologische ondersteuning voor de 
patiënt en de familie aangeraden. 

 Er zijn drie academische Huntington expertisecentra 
in Nederland (Maastricht, Leiden en Groningen). 
Hier kunnen patiënten eventueel ook terecht voor 
behandeling, begeleiding of consultatie.

 

 Prognose
 De ziekte is progressief. Dit betekent dat mensen met 

deze aandoening over de tijd langzaam steeds meer 
aantasting van de hersenen krijgen. Door infecties en bij 
spanningen kunnen de ziekteverschijnselen verergeren. 
Gemiddeld overlijdt een patiënt 15 tot 20 jaar na het 
stellen van de diagnose. Meestal overlijden patiënten 
aan aandoeningen die het gevolg zijn van de ziekte 
van Huntington. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 
iemand die zich verslikt, daardoor een longontsteking 
ontwikkelt en door de longontsteking komt te overlijden. 
De tweede meest voorkomende doodsoorzaak is suïcide.

 3. Amyotrofische laterale sclerose (ALS)
 Amyotrofische laterale sclerose, oftewel ALS, is een 

zeldzame progressieve neuromusculaire aandoening. 
Er ontstaat spieratrofie (“amyotrofie”) en degeneratie 
van de voornamelijk aan de zijkant (“lateraal”) gelegen 
piramidebaan (“laterale sclerose”). 

 Symptomen
 De eerste symptomen ontstaan vooral tussen de 50 en 

60 jaar. De symptomen verschillen enorm per persoon 
en zijn afhankelijk van welke zenuwcellen precies 
afsterven. Het kan in het begin lastig zijn om ALS te 
herkennen, omdat de eerste verschijnselen vaak nog niet 
zo duidelijk of ernstig zijn. Er is niet één spiergroep waar 
de spierzwakte zich bij patiënten met ALS als eerste 
presenteert. Meestal betreft de spierzwakte één van de 
drie volgende gebieden als eerste:

 -  De kleine handspieren van één hand, waardoor de 
fijne vingerbewegingen en precisiegreep onmogelijk 
worden.  Dit uit zich in onhandigheid. Later treedt er ook 
spierzwakte op in de armen.

 - De strekspieren van één voet, waardoor een klapvoet 
ontstaat. Dit wordt later gevolgd door zwakte in de 
benen.

 - De spieren van de tong en keel, wat in eerste instantie 
leidt tot moeilijker articuleren en een neusspraak. Later 
leidt het ook tot slikstoornissen. Zo kan iemand met ALS 
zich steeds vaker verslikken, meer speeksel in de mond 
hebben of moeite hebben met verstaanbaar praten.
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 Een deel van de mensen met ALS ervaart ook 
achteruitgang van het geheugen, vermindering van 
het planningsvermogen of gedragsveranderingen. Ook 
kunnen er problemen ontstaan met de ademhaling, 
omdat de ademhalingsspieren zwakker worden. In 
het begin van de ziekte gebeurt dit vooral ‘s nachts, 
waardoor verschillende symptomen kunnen ontstaan 
zoals kortademigheid, onrustig slapen, niet plat kunnen 
liggen, hoofdpijn in de ochtend, vermoeidheid en 
sufheid overdag. De klachten worden in de loop van de 
tijd steeds erger. 

 In de eindfase van de ziekte hebben alle spieren 
moeite met aanspannen en is het moeilijk om goed te 
bewegen. Hierbij kan ook spierpijn, gewrichtspijn en 
obstipatie ontstaan. In de laatste fase van ALS worden 
de ademhalingsspieren steeds zwakker, waardoor 
de ademhaling afneemt en patiënten uiteindelijk 
overlijden. In tegenstelling tot de ademhalingsspieren 
blijft de hartspier gespaard. Ook de werking van de 
zintuigen, darmen en blaas blijven bijna altijd intact.

  

 Afbeelding 3: Verschillen tussen normale zenuwcellen en 
spieren en door ALS aangetaste zenuwcellen en spieren 

 Pathofysiologie (ziekteleer)
 De ziekte ontstaat in de hersenstam en de voorhoorn 

van het ruggenmerg, waar zich de motorneuronen 
bevinden. Deze zenuwcellen zorgen normaal gesproken 
voor het aanspannen of ontspannen van de spieren. 
Bij ALS sterven steeds meer van deze motorneuronen 
af, waardoor signalen vanuit de hersenen niet meer 

bij de spieren terecht kunnen komen en steeds meer 
spieren niet goed functioneren. Hierdoor kunnen spieren 
steeds dunner en minder krachtig worden (atrofie) (zie 
afbeelding 3). Hoe het precies komt dat de zenuwcellen 
bij ALS plotseling afsterven is nog niet duidelijk. Er is dus 
meer onderzoek naar deze ziekte nodig om de oorzaak 
vast te stellen en dit ook toe te kunnen passen op een 
eventuele behandeling. Ongeveer 5-10% van de gevallen 
is familiair bepaald.

 Diagnostiek
 De diagnose ALS stellen kan een moeilijke taak zijn, 

omdat het een zeldzame ziekte is en artsen de klachten 
niet altijd vanaf het begin herkennen. Anderzijds zijn 
er ook geen diagnostische methoden die volledige 
zekerheid bieden. Gemiddeld zijn de klachten al één jaar 
aanwezig voordat de diagnose wordt gesteld. Als een 
neuroloog vermoedt dat er sprake is van ALS, dan wordt 
de patiënt vaak doorverwezen naar het ALS Centrum 
Nederland in het UMC Utrecht. In het ALS Centrum 
worden alle onderzoeken op één dag verricht, waardoor 
de patiënt aan het einde van de dag meteen de uitslag 
kan krijgen.

 Patiënten krijgen de volgende onderzoeken:
 - Medisch vraaggesprek (anamnese). De klachten 

worden uitgevraagd. De neuroloog wil meer weten over 
de klachten, bijvoorbeeld wanneer deze ontstaan zijn en 
hoe ze zich in de tijd hebben ontwikkeld. Bij het stellen 
van de diagnose ALS is het van belang dat de arts kan 
vaststellen dat de klachten langzaam zijn ontstaan en 
verergeren naarmate de tijd vordert. 

 - Neurologisch onderzoek. De arts onderzoekt de 
mentale toestand, de functie van de hersenzenuwen, 
de kracht, coördinatie, reflexen, zintuigen en het gevoel. 
Bij ALS zijn spierzwakte, trillingen onder de huid, 
spieratrofie en verhoogde reflexen de belangrijkste 
verschijnselen. 

 - Elektromyografie (EMG). De elektrische activiteit wordt 
gemeten in de spieren en in de zenuwen die de spieren 
aansturen. Hierdoor kan de gezondheid van de spieren 
en zenuwen beoordeeld worden. Bij ALS kan bij dit 
onderzoek zenuwbeschadiging gevonden worden.
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 - Laboratoriumonderzoek. Er wordt bloed afgenomen 
om andere aandoeningen uit te sluiten. Bloedtesten 
kunnen infecties van de hersenen en/of het ruggenmerg, 
hart- en vaatziekten, bloedingen, aangetaste 
bloedvaten, giftige stoffen die het zenuwstelsel 
aantasten en antilichamen die wijzen op een auto-
immuunziekte detecteren. 

 - Neuropsychologische screening. Bij een deel van de 
patiënten met ALS komen ook veranderingen in het 
denken en gedrag voor.

 - MRI-scan. Met behulp van een MRI kan de neuroloog zo 
nodig andere oorzaken van de klachten uitsluiten.

 - Spierbiopt. Dit wordt bij een kleine minderheid van de 
patiënten met verdenking op ALS gedaan. Hierbij wordt 
een klein stukje spier weggenomen om deze onder de 
microscoop te kunnen onderzoeken op afwijkingen die 
voorkomen bij verschillende andere spierziekten. 

 - Longfunctiemeting. Dit wordt uitgevoerd om te kijken 
of de kracht van de ademhalingsspieren voldoende is, 
wat bij ALS geleidelijk minder wordt. 

 Behandeling
 De precieze oorzaak van ALS is nog niet bekend, 

waardoor er nog geen goed medicijn tegen deze ziekte 
is ontwikkeld. Er is dus geen genezende behandeling 
mogelijk. Soms wordt riluzol gegeven. Dit medicijn 
kan hooguit het ziekteproces iets afremmen en de 
levensduur met twee tot drie maanden verlengen. 

 De behandeling bestaat verder uit begeleiding door het 
ALS-team van een revalidatiecentrum- of afdeling. Hierin 
werken verschillende hulpverleners nauw samen, zoals 
een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog 
en logopedist. Dit is erop gericht om symptomen te 
verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 Prognose
 Jaarlijks krijgen 400-500 Nederlanders de diagnose ALS. 

Zij hebben een levensverwachting van gemiddeld drie 
tot vijf jaar. Echter, de snelheid van achteruitgang is bij 
elke patiënt verschillend. Patiënten overlijden meestal 
door zwakte van de ademhalingsspieren, waardoor 
ademen op een gegeven moment niet meer mogelijk is. 
Ongeveer 20% van de patiënten leeft langer dan vijf jaar.

 4. Multiple sclerose (MS)
 MS staat voor multiple sclerose. Dit is de naam van 

een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag 
(myelineschede) rondom de zenuwen in de hersenen, 
ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) 
is beschadigd.

 Symptomen
 De eerste verschijnselen ontstaan in 70% van de gevallen 

tussen de 20 en 40 jaar. De ziekte komt vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. Er zijn drie typische vormen 
van MS (zie afbeelding 4): 

 - Relapse-remitting MS (RRMS). Er is sprake van RRMS 
bij onvoorspelbare aanvallen van MS die vervolgens 
overgaan in maanden tot jaren van remissie (herstel). 

 - Primair progressief MS (PPMS). Primair progressief 
betekent dat de ziekte vanaf het moment dat de eerste 
symptomen optreden niet meer weg zal gaan en in de 
loop van de tijd alleen maar erger worden. 

 - Secundair progressief MS (SPMS). Secundair progressief 
betekent dat de ziekte niet meer weg gaat en steeds 
erger wordt, echter komt deze aandoening voort uit 
RRMS en ontstaat het niet spontaan, zoals bij PPMS.

 

 
 

Afbeelding 4: Vormen van MS, A. RRMS, B. SPMS, C. PPMS

 Vaak wordt ook de term klinisch geïsoleerd syndroom 
(CIS) gebruikt. Er is sprake van CIS als een patiënt een 
eenmalige aanval of symptomen heeft die suggestief 
zijn voor MS. Echter, om aan de diagnose MS te voldoen, 
moeten er minimaal twee momenten in de tijd zijn 
geweest en daarom wordt er nog niet gesproken van MS 
(later meer).

 Bij ongeveer 80% van de patiënten is er sprake van 
RRMS, een beloop van regelmatige aanvallen (schubs) 
en remissies. Echter, welke vorm van MS er ook in een 
lichaam aanwezig is, de symptomen zijn vaak hetzelfde.
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 Er is geen typisch symptoom voor MS, echter zijn 
er wel symptomen die suggestief zijn voor deze 
aandoening. Symptomen die vaker bij MS gezien 
worden zijn vermoeidheid, zwakke of stijve spieren, 
problemen met het zicht, spraakproblemen, tintelingen, 
coördinatieproblemen, ongewild verlies van urine en/of 
ontlasting, gehoorproblemen, seksuele problemen, pijn 
in het gezicht, geheugenverlies en gevoelsstoornissen.

 Pathofysiologie (ziekteleer)
 De precieze oorzaak van MS is nog niet achterhaald. 

Wel weet men dat myeline een centrale rol speelt bij 
MS. Bij MS wordt de myeline rondom de zenuwen in het 
centraal zenuwstelsel namelijk afgebroken door een 
abnormale sterke reactie van het immuunsysteem. 

 Zoals besproken op avond 1, zorgen myelineschedes 
voor een snellere signaaloverdracht. Bij beweging van 
een spier wordt in de hersenen een prikkel gestuurd 
die over een zenuw heen naar de spier geleid wordt. 
Daar zorgt het voor samentrekking of ontspanning 
van de spier. De zenuwen geleiden vanuit zichzelf al 
ontzettend snel, echter is de afstand van hersenen naar 
spier soms zo groot dat er een vertraging kan ontstaan. 
Hier heeft het lichaam een slimme truc op bedacht: de 
myelineschede. Op afbeelding 5 is een zenuwcel met een 
enkele uitloper (axon) afgebeeld. In werkelijkheid heeft 
een zenuwcel enorm veel uitlopers. Om deze uitloper 
zitten zogenaamde cellen van Schwann. Zoals op de 
doorsnede te zien is, zitten deze cellen om de uitloper 
heen gekruld met tussen de cellen een kleine opening 
genaamd de insnoering van Ranvier. Deze opbouw van 
de zenuwuitlopers zorgt ervoor dat de signaaloverdracht 
veel sneller verloopt. Het signaal hoeft nu niet de 
hele uitloper door maar alleen van insnoering naar 
insnoering te ‘springen’. De signaaloverdracht tussen 
hersenen en spieren kan zo veel sneller plaatsvinden. 

 Ondanks dat de precieze oorzaak van MS onbekend is, 
weet men wel dat een groot deel van de pathofysiologie 
berust op ‘demyelinisatie’ en ‘remyelinisatie’. Dit hangt 
samen met de karakteristieke aanvallen en remissies 
bij de RRMS vorm van MS, die het meest voorkomt bij 
MS-patiënten. Demyelinisatie is een proces waarbij de 
myelineschede progressief wordt afgebroken, waardoor 

signaaloverdracht wordt bemoeilijkt. Omdat er dus 
minder signaaloverdracht kan plaatsvinden, kunnen 
de hersenen weinig tot geen signalen meer doorgeven 
aan de spieren. Na enkele weken volgt remyelisatie, en 
dus herstel. Echter kan er op de lange termijn gliose 
optreden. Dit is een plaatselijke verharding (ook wel 
“sclerose” genoemd) in de hersenen. Hierdoor kunnen 
signalen niet goed worden doorgegeven. Dit kan op 
meerdere plekken in de hersenen gebeuren (“multiple”).

 

Afbeelding 5: Opbouw van een zenuwcel 

 Hoewel de oorzaak van MS niet bekend is, lijken er wel 
een aantal genen betrokken te zijn bij het ontstaan van 
de ziekte. Alleen niet iedereen met die specifieke genen 
krijgt MS. Waarschijnlijk zijn er ook omgevingsfactoren 
die een rol spelen, zoals het doormaken van het Epstein-
Barr virus (beter bekend als de veroorzaker van de ziekte 
van Pfeiffer), roken en vitamine D gebrek. 

 Diagnostiek
 Om de diagnose MS te kunnen stellen, is het gesprek 

tussen de arts en patiënt erg belangrijk. Hierbij 
let de arts op de klachten en verschijnselen die de 
patiënt ervaart. Denk bijvoorbeeld aan klachten zoals 
problemen met lopen, coördinatie en krachtsverlies. 
Echter veel van de symptomen die bij MS voorkomen, 
kunnen ook passen bij andere aandoeningen of zelfs 
voorkomen bij gezonde personen. Kenmerkend zijn dus 
niet de verschijnselen van MS, maar het beloop in de 
tijd. De klachten treden namelijk op in aanvallen, die 
per definitie langer dan 24 uur duren, maar doorgaans 
dagen, weken en soms zelfs maanden aanhouden. 

 Wanneer de arts MS vermoedt, kan hij een aantal 
onderzoeken aanvragen die de diagnose zouden kunnen 
bevestigen. 
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 Over het algemeen is een MRI-scan van de hersenen 
en het ruggenmerg geschikt voor het bevestigen van 
de diagnose. Bij een MRI kunnen beschadigingen aan 
de witte stof worden aangetoond (zie afbeelding 
5). De witte stof wordt gevormd door de axonen die 
omringd worden door myelineschedes. Dit wordt 
meestal zichtbaar rond de ventrikels. Het voordeel 
van het maken van een MRI is dat beschadigingen 
ten gevolge van MS onderscheiden kunnen worden 
van andere beschadigingen. Een ander voordeel is 
dat ook bijkomende beschadigingen kunnen worden 
aangetoond die de verdenking op MS versterken. 

 
 

 

 Afbeelding 5: MRI-scan die zou kunnen passen bij MS; gele 
pijltjes wijzen op beschadigingen in de witte stof, rode pijl 
wijst op het ventrikel

 Naast een MRI kan een arts een onderzoek aanvragen 
waarbij wat vocht rond de hersenen en het ruggenmerg 
wordt afgenomen en onderzocht. Dit onderzoek heet 
liquoronderzoek. De methode om het vocht (liquor) af te 
nemen, noemt men een lumbaalpunctie. Hierbij prikt de 
arts met een dunne, holle naald tussen twee wervels. In 
dit hersenvocht, ook wel liquor genoemd, wordt bij 90% 
van de MS-patiënten een verhoogd aantal lymfocyten 
en plasmacellen gezien. Er kunnen ook oligoklonale 
banden worden aangetoond. Dit is een teken voor 
de aanwezigheid van eiwitachtige stoffen (IgG) die 
betrokken zijn bij de afweer. Een verhoging hiervan 
kan voorkomen bij MS, maar is niet specifiek voor de 
aandoening. Liquoronderzoek wordt enkel gedaan 
wanneer de MRI onvoldoende bevestiging geeft van de 
diagnose. 

 
 Meestal wordt de diagnose gesteld wanneer er sprake is 

van de volgende zaken (McDonald criteria):

 - Minstens twee aanvallen met klachten die bij MS 
passen;

 - Minstens twee verschillende plaatsen in het centrale 
zenuwstelsel met schade die bij MS passen (vastgesteld 
middels een MRI-scan).

 Behandeling
 De behandeling van MS is in de eerste plaats gericht 

op het verminderen van de frequentie en ernst van 
de ziektesymptomen (schub) en het verminderen 
van de progressie van de ziekte. De ziekte is namelijk 
niet te genezen. Vanwege de uitgebreidheid van de 
klachten staan MS-patiënten vaak onder behandeling 
van verschillende zorgverleners zoals een neuroloog, 
psycholoog en fysiotherapeut.

 Patiënten worden behandeld met methylprednisolon 
via een infuus. Dit is een ontstekingsremmende middel. 
Deze medicatie wordt niet gegeven om verergering te 
voorkomen, maar om de duur en ernst van de schub te 
verminderen. De duur en het gebruik van de medicatie 
hangt af van de ernst van de ziekte.

 Er kan ook een immunomodulerende therapie gestart 
worden. Dit zijn medicijnen die het beloop van de 
ziekte beïnvloeden. Ze zorgen voor het onderdrukken 
van ontstekingshaarden en verminderen de schubs. 
Hiervoor kunnen verschillende medicijnen gebruikt 
worden. Voorbeelden zijn interferon-bèta, glatirameer, 
dimethylfumaraat, alemtuzumab, fingolimod en 
natalizumab. De laatste jaren worden er veel nieuwe 
en uitgebreide onderzoeken gedaan naar nieuwe 
medicijnen ter behandeling van MS. 

 Prognose
 De gevolgen van MS kunnen verschillen van patiënt 

tot patiënt. Vaak leidt MS wel tot problemen bij 
zelfverzorging, mobiliteit, werk en vrijetijdsbesteding. 
Het verloop van MS is moeilijk in te schatten. Vaak kan 
invaliditeit jaren uitblijven, maar soms kan de ziekte ook 
snel verlopen. Het is vrijwel nooit een dodelijke ziekte. 
De levensverwachting van de patiënt is wel met enkele 
jaren verkort.
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Stellingen
1. Bij het eerste verlies van neuronen in de substantia nigra 

is er al sprake van symptomen bij de patiënt.

2. Er is geen test die de diagnose ziekte van Parkinson kan 
bevestigen. 

3. Een fout in het Huntington gen op chromosoom 4 is 
verantwoordelijk voor het krijgen van de ziekte van 
Huntington.

4. Er bestaat een behandeling om de prognose van de 
ziekte van Huntington te verbeteren.

5. De eerste klachten van ALS worden altijd veroorzaakt 
door spierzwakte in de armen en benen, en uiten 
bijvoorbeeld in onhandigheid of veel struikelen.

6. Bij ALS beginnen de klachten zoals spierzwakte acuut en 
verergeren deze naarmate de tijd vordert.

7. PPMS ontstaat spontaan en SPMS komt voort uit een 
eerdere periode van RRMS en CIS.

8. Door tijdige behandeling van MS kan de ziekte genezen 
worden. 

Begrippenlijst
1. Ziekte van Parkinson
- Neurodegeneratief: afname van zenuwcelstructuren 

of zenuwcelfuncties, waaronder het afsterven van 
zenuwcellen

- Progressief: toenemend in ernst
- Rusttremor: een langzame, grove tremor die in rust 

optreedt. De spieren zijn dus volledig ontspannen
- Hypokinesie: bij hypokinesie is er sprake van een 

gedeeltelijk of volledig verlies van spierbewegingen, 
dat wordt veroorzaakt doordat de basale kernen in de 
hersenen verstoord zijn

- Propulsie: plotseling versnellen van een beweging en 
deze niet meer kunnen stoppen

- Freezing: voeten blokkeren plotseling, treedt vaak op bij 
het lopen door een deur of draaien

- Motorische symptomen: stoornissen in de beweging
- Obstipatie: verstopping van de darmen
- Dopaminerge neuronen: de cellen die dopamine maken 

en gebruiken in de hersenen
- Zwarte kernen: ook wel substantia nigra, een groep 

neuronen in de hersenen die onderdeel uitmaakt van de 
basale kernen

- Nigrostriatale verbindingen: verbinding tussen 
substantia nigra en het striatum, belangrijk voor de 
regulatie van beweging

- Basale kernen: omvat een groep van structuren gelegen 
in de middenhersenen die het bewegen, maar ook 
emotionele en cognitieve processen reguleren

- Centrale zenuwstelsel: omvat de hersenen en het 
ruggenmerg

- Cognitie: het vermogen om kennis op te nemen en 
verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, 
taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie

- Klinische diagnose: diagnose die gesteld wordt op basis 
van de klachten en verschijnselen van de patiënt, zonder 
grote rol van aanvullend onderzoek

- Neurologisch onderzoek: het lichamelijk onderzoek 
gericht op de functies van het zenuwstelsel

- MRI-scan: een onderzoekstechniek die gebruik maakt 
van een zeer sterk magneetveld waardoor je het lichaam 
van binnen kunt afbeelden
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- SPECT-scan en PET-scan: invasieve techniek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde stoffen

- Levodopa: een medicijn dat gebruikt wordt bij de ziekte 
van Parkinson. Het helpt om de hoeveelheid dopamine 
in de hersenen te verhogen.

- Deep brain stimulation (DBS) of diepe hersenstimulatie: 
behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen 
worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. 

2. Ziekte van Huntington
- Autosomaal dominant: hierbij is het gen met de mutatie 

(fout) het sterkst. Deze ‘overwint’ de gezonde versie van 
het gen. Autosomaal duidt aan dat het bij mannen als bij 
vrouwen kan voorkomen. Mannen en vrouwen hebben 
50% kans om de aanleg te erven.

- Kaukasisch: blank
- Chorea: ongewilde, snelle en sierlijk in elkaar 

overgaande bewegingen vaak in de handen of de voeten
- Tics: plotselinge, snelle, niet-ritmische en steeds 

terugkerende beweging of geluid die ongewenst is
- Gen: stukje DNA (zie ook DNA)
- Chromosoom: bestaat uit DNA en genen. Wij hebben 23 

paar chromosomen in elke menselijke cel.
- DNA: verzamelpakket en de belangrijkste drager van ons 

erfelijk materiaal
- CAG: elke letter staat voor een nucleotide welke een 

bouwsteen is van DNA. Ons DNA bestaat uit vier 
verschillende nucleotiden met de basen adenine (A), 
thymine (T), guanine (G), en cytosine (C).

- CAG-herhaling: een segment welke vaker achter elkaar 
voorkomt in het DNA. Het segment bestaat uit drie 
bouwstenen van DNA.

- Executieve functies: hogere denkprocessen die nodig 
zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen

- Atrofie: afname van weefsel- of orgaanmassa
- Tetrabenazine: medicatie dat gebruikt kan worden om 

chorea te behandelen
- Antidepressiva: medicijnsoort die je geeft om 

depressieve, sombere klachten tegen te gaan.  
- Hallucinaties: zintuigelijke beleving of waarneming die 

niet overeenkomt met de werkelijkheid. Je ziet, hoort, 
ruikt of proeft iets wat er niet daadwerkelijk is. 

- Antipsychoticum: medicijnsoort die je helpt om uit een 
psychose te komen. 

3. Amyotrofische laterale sclerose (ALS)
- Progressieve neuromusculaire aandoening: een zenuw-/

spierziekte die toeneemt in ernst
- Piramidebaan: zenuwbanen die van de hersenen door 

het ruggenmerg lopen, sturen informatie van en naar de 
spieren.

- Klapvoet: door een verlamming die de voet en tenen 
heffen, kan bij het lopen de voet niet goed afwikkelen of 
valt naar beneden

- Voorhoorn: voorkant van het ruggenmerg 
- Motorneuron: een zenuwcel die er voor zorgt dat de 

spieren worden aangestuurd om aan te spannen of juist 
te ontspannen.

- Familiair: in de familie voorkomend
- Anamnese: medisch vragengesprek
- Hersenzenuwen: uit de hersenen ontspringen 12 

hersenzenuwen die elk hun eigen functie hebben
- Elektromyografie: is een medisch onderzoek waarbij 

de elektrische activiteit van de spieren wordt gemeten, 
meestal in relatie tot stimulatie van de voor die spier 
activerende zenuw

- Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek
- Neuropsychologische screening: om de cognitieve 

functies in kaart te brengen
- Antilichamen: ook wel antistoffen
- Auto-immuunziekte: ziekte waarbij het afweersysteem 

van het lichaam tegen zichzelf keert. De afweer valt dan 
niet alleen ziekteverwekkers aan, maar ook gezonde 
delen van het lichaam.

- Spierbiopt: onderzoek waarbij een stukje spierweefsel 
uit een spier wordt genomen om daarna onderzocht te 
worden

- Longfunctiemeting: wordt gedaan om na te gaan hoe 
het met de doorgankelijkheid van de luchtwegen en de 
werking van de longen gaat

- Riluzol: medicijn tegen ALS wat de levensduur met 2-3 
maanden verlengt

4. Multiple sclerose (MS)
- Myelineschede: de laag rondom de uitloper van een 

zenuwcel die de snelle prikkelgeleiding bevordert
- Remissie: herstel
- Relapse-remitting MS (RRMS): onvoorspelbare aanvallen 

die overgaan in maanden tot jaren van remissie (herstel)
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- Primair progressief MS (PPMS): ziekte gaat niet meer 
weg vanaf de eerste symptomen en wordt steeds erger

- Secundair progressief MS (SPMS): ziekte gaat niet meer 
weg en wordt steeds echter, ziekte komt echter voort uit 
RRMS en ontstaat niet spontaan.

- Klinisch geïsoleerd syndroom (CIS): symptomen die 
suggestief zijn voor MS, maar niet voldoen aan de eisen 
van MS

- Schub: ook wel een exacerbatie, relapse, terugval of 
aanval genoemd

- Myeline: vettige stof die het axon omhult
- Axon: een uitloper van een neuron die elektrische 

impulsen geleidt
- Cellen van Schwann: cellen die zich om een axon 

(uitloper) bevinden
- Insnoering van Ranvier: de ruimten tussen de cellen van 

Schwann waar de zenuw bloot ligt.
- Demyelinisatie: proces waarbij de myelineschede 

progressief wordt afgebroken waardoor 
signaaloverdracht wordt bemoeilijkt

- Remyelinisatie: herstel van de myelineschede
- Epstein-Barr virus:  veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer 

(“the kissing disease”)
- Witte stof: deel van het zenuwstelsel dat de axonen 

(gemyeliniseerde uitlopers) van zenuwcellen bevat
- Ventrikels: holtes in de hersenen gevuld met 

hersenvocht (liquor), hoort normaal gesproken donker 
gekleurd te zijn op een MRI

- Liquoronderzoek: onderzoek waarbij een kleine 
hoeveelheid vocht tussen de ruggenwervels wordt 
gehaald

- Liquor: het vocht dat zich om de hersenen en het 
ruggenmerg bevindt

- Lumbaalpunctie: ook wel ruggenprik. Met een holle 
naald wordt tussen twee ruggenwervels een kleine 
hoeveelheid vocht afgenomen voor onderzoek. 

- Lymfocyten: witte bloedcellen
- Oligoklonale banden: een maat voor de aanwezigheid 

van immunoglobulinen (IgG). Immunoglobulinen zijn 
antistoffen. 

- Immunomodulerende therapie: medicijnen die 
ontstekingshaarden onderdrukken en de aanvallen 
verminderen.
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