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DAAR IS EEN STREEPJE LICHT TE ZIEN 

Foto: Unsplash - Ilona Frey 
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VAN DE REDACTIE 

Lieve lezer, 

 
Een streepje licht schrijft Magdalena! En dat klinkt als een streepje muziek in de oren. Magdalena venti-
leert een beetje het alomtegenwoordige ongenoegen over de nauwe grenzen waarbinnen wij moeten leven. 
En het is een understatement dat de pandemie de meeste van onze mensen en families hard treft. Door die 
ziekte zijn zij nog meer beperkt en begrensd dan de gezonde medemens. Maar Magdalena troost ons. Zij 
wijst naar de naderende lente, naar meer licht, en de metafoor, dat streepje licht in ons leven dat er zeker 
komt… Die goede Magdalena toch, hartverwarmend… 
 

Rita blijft bij hetzelfde thema, het vereenzamen, door maatregelen tegen de pandemie. Wat kunnen wij doen 
en hoe doorbreken wij het isolement? 
 

Maar er schuilt nog een streepje licht in dit nummer. Lees maar eens het verhaal over dr. Nancy Wexler. En 
dit is geen Dichtung maar Wahrheit. Het is de biografie en het levenswerk van iemand die met veldwerk, 
een leven lang, de strijd gevoerd heeft tegen de ziekte en die met lauweren onderweg is naar huis.  De gene-
tisch code ontrafeld. Een streepje, een grote streep licht, heel veel respect voor deze dame… En nog een 
geheimpje: Rita koos in het archief een foto van Nancy die mij erg charmeerde. Ga eens kijken! 
 

Autorijden en huntington gaan niet altijd goed samen. Wanneer de ziekte vordert, moeten soms onaangena-
me beslissingen genomen worden door de naasten van de patiënt  in het belang van hemzelf en de mede-
mens. Rita heeft daarover een artikel vertaald en bewerkt met nuttige tips. 
 

De verzorging van mond en gebit is voor een huntingtonpatiënt en zijn verzorger niet altijd een gemakkelij-
ke taak. Stephanie duidt de oorzaken van problemen en geeft een overzicht met praktische tips om die pro-
blemen aan te pakken.  
 

En ik zie nog een streepje licht. Op de wikkel van deze Dominant staat nummer 40/1. Dat betekent het eer-
ste nummer van de veertigste jaargang, dat wij met dit eigenste tijdschrift veertig jaar aan de slag zijn. Wij 
vieren dus onze veertigste verjaardag. In dit en de volgende nummers komen wij hierop zeker nog terug. 
Veertig jaar berichtgeving aan onze mensen over onze mensen en de ziekte. Dominant vormt een band tus-
sen de liga en de families, de betrokkenen en iedereen die met de ziekte begaan is. Indien je alles bij elkaar 
legt, een schat aan informatie, verhalen, verslagen, uitnodigingen, fotoreportages, nuttige tips en nog veel 
meer. Een verslag van het reilen en het zeilen van de liga…  
 

Nieuws van het wetenschappelijk front behoort tot de 
vaste rubrieken in Dominant en veertig jaar verandert 
daar niets aan. Gerd doet onverstoorbaar verder, 
speurt de horizon af naar interessante ontdekkingen of 
vorderingen in het onderzoek naar de ziekte en be-
richt daarover. 
 

En nog een streepje licht krijgen we van Els Zimmer-
mann die het heeft over de oprichting van een geslo-
ten Facebookgroep die alleen toegankelijk is voor li-
galeden die tevens mantelzorger zijn.  
 

Lieve lezer, lijkt het je de moeite om aan deze Domi-
nant te beginnen? Ik wens alleszins dat dit eerste 
nummer van het jubileumjaar in jouw bus valt te sa-
men met een grote streep zonlicht, letterlijk en meta-
forisch… 

 
Arie Roelandt 
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Gevoelens van eenzaamheid en isolement komen in 
onze tijd maar al te vaak voor. Volgens de jaarlijk-
se geluksenquêtes van de Universiteit van Gent en 
de levensverzekeraar Nationale Nederlanden geeft 
de helft van de Belgen aan te kampen met een-
zaamheid. Eenzaamheid kan mentaal en fysiek heel 
wat gevolgen hebben. Het verhoogt het risico op 
heel wat aandoeningen, zoals depressie en hart-
klachten. De coronapandemie zorgt door de nood-
zakelijke maatregelen nog voor heel wat extra on-
zekerheid en eenzaamheid. 
 
Isolement bij de ziekte van Huntington 
 
Gezinnen die geconfronteerd worden met de ziekte 
van Huntington, krijgen sowieso al meer met isole-
ment en eenzaamheid te maken. 
 
Er zijn grote verschillen in de manier waarop fami-
lies met de ziekte omgaan. Spontaan en vaak onge-
wild ontstaat er binnen sommige families een fami-
liecultuur die bepaalt hoe men met de ziekte om-
gaat. Een soort van aangeleerd gedrag om het pro-
bleem aan te pakken. In sommige families betekent 
dit dat het moeilijk is om over de ziekte te spreken, 
niet alleen met buitenstaanders, maar zelfs binnen 
de familie. Bij andere families is er juist een heel 
open cultuur en worden de problemen makkelijk 
besproken. Het is duidelijk dat familieleden in dat 
geval meer kans hebben om het sociale isolement te 
doorbreken. Ze kunnen makkelijker een beroep 
doen op mensen uit hun omgeving die bereid zijn 
om naar hen te luisteren of een handje toe te steken. 
 
Maar ook andere factoren kunnen een bepalende rol 
spelen. In een gezin kan schaamte over het gedrag 
van de patiënt een barrière zijn in de contacten met 
de wereld buiten het gezin en de familie. Het is las-
tig als je vader of moeder zo gek stapt of wanneer 
je man morst als hij ergens een tas koffie drinkt. 
Ook gaat niet iedereen binnen een gezin op dezelf-
de manier met de problemen om. De persoonlijk-
heid van de gezinsleden speelt hier een grote rol. 

 

Daarnaast zijn er gewoon de praktische problemen 
waardoor het soms moeilijk wordt om deel te ne-
men aan het sociale leven in je omgeving. Proble-
men van toegankelijkheid, vervoer, oppas of soms 
gewoon de vermoeidheid omwille van al deze pro-
blemen zorgen ervoor dat het gezin, ongewild en 
soms ook zonder het te beseffen, geïsoleerd ge-
raakt. 
 
En dan is er corona… 
 
Bovenop dit alles komen nu dus nog de extra maat-
regelen die in acht moeten genomen worden. Deze 
maatregelen zijn niet min en betekenen dat mensen 
ernstig beperkt worden in hun sociale contacten. 
Wie had in maart vorig jaar gedacht dat we dit zo 
lang zouden moeten volhouden? Nu hinken we op 
twee benen: staan we voor een derde golf? Mogen 
we hopen op een snelle vaccinatie? Niemand die 
het met zekerheid kan zeggen. 

DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON IN TIJDEN VAN 
CORONA 

Het coronavirus houdt ons allen in zijn greep. Voor sommigen wegen de maatregelen om het virus buiten 
de huisdeur te houden een stuk zwaarder dan voor anderen. Voor gezinnen die samenleven met een hun-
tingtonpatiënt is dit zeker een moeilijke tijd. Niet alleen stellen zij zich de vraag of hun zieke gezinslid ex-
tra risico loopt om het virus op te pikken, maar voor sommigen betekenen de maatregelen ook dat zij 
meer geïsoleerd geraken en zich steeds meer onzeker en eenzaam voelen. In dit artikel schenken we daar-
aan aandacht. 

 

Het coronavirus en de ziekte van Huntington. Hoe om 
te gaan met stress? (zie kader onderaan dit artikel) 
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Voor een gezin met de ziekte van 
Huntington komen deze onzekerhe-
den en beperkingen bovenop de 
problemen die het door de ziekte 
van Huntington reeds ervaart. Som-
mige mensen vertellen ons dat het 
hen rust geeft. Ze hebben niet meer 
het gevoel dat ze zo nodig moeten 
deelnemen aan sociale activiteiten. 
Zij organiseren zich binnenshuis en 
de stress vermindert voor hen. Zij 
zijn evenwel een minderheid. De 
meeste mensen voelen zich meer 
opgesloten in het gezin en missen 
de contacten met de buitenwereld, 
de contacten met de vrienden, maar 
ook met de lotgenoten, de activitei-
ten van de Huntington Liga. 
 
Ook contacten met de directe familie komen onder 
druk te staan. Het verhaal van een huilende dochter 
die niet meer op bezoek mag bij haar vader met de 
ziekte van Huntington en zich tevreden moet stellen 
met een ‘raambezoek’ blijft aan ons kleven. Doch-
ters die niet begrijpen waarom ze hun moeder die 
lijdt aan de ziekte van Huntington, niet zoveel als 
ze willen, kunnen bezoeken. Hun boosheid leidt tot 
problemen met de instelling. Een huntingtonpatiënt 
die zijn vriendin, die eveneens de ZvH heeft, maar 
mondjesmaat kan bezoeken.... Noodzakelijke maat-
regelen gezien de coronapandemie, maar ze zorgen 
voor veel leed. Een magische oplossing voor deze 
problemen bestaat er niet, maar we doen toch een 
poging om wat tips te geven die het makkelijker 
kunnen maken om door deze periode te komen. 
 

De Britse econome Noreena Hertz beschrijft in haar boek ‘De 
eenzame eeuw’ de oorzaken van eenzaamheid. Zij benoemt 
eenzaamheid als de dominante emotie van onze tijd. Ze om-
schrijft eenzaamheid niet alleen als een gebrek aan intimiteit, 
maar ook als ‘losgekoppeld zijn van je medeburgers’. De ge-
volgen hiervan zijn niet alleen op persoonlijk vlak groot, maar 
hebben ook gevolgen op politiek en economisch vlak. ‘Het 
gaat ook over het gevoel niet gesteund te worden door je 
werkgever, het gevoel dat je onzichtbaar bent voor de over-
heid, het gevoel dat je achtergelaten wordt’. Ze noemt het een 
‘sociale recessie’. 
 

De Tijd. ‘We leven in een eeuw van eenzaamheid’, Verrycken Roel, 
03/10/2020 
https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/we-leven-in-een-eeuw-van-
eenzaamheid/10255796.html 

Tips & tricks 
 
Zorg voor regelmaat en structuur 
In een gezin met de ziekte van Huntington is een 
zeker dagritme vaak een hele hulp om de zorg voor 
en de omgang met de patiënt te vereenvoudigen. In 
tijden van corona kan het daarnaast ook nog helpen 
om het leven makkelijker te maken. Het zorgt er-
voor dat je een zekere balans in je leven vindt, het 
vermindert de onzekerheid en geeft je het gevoel 
dat je meer grip op je leven krijgt. 
 
Organiseer thuishulp 
Als je nog niet veel hulp in huis hebt om je te on-
dersteunen bij de zorg voor de patiënt, kun je dat 
misschien nu overwegen. Professionele hulp kun je 

helpen om meer structuur in het 
gezin te brengen en ontlast je 
ook van een aantal taken, waar-
door er meer ademruimte komt 
en je meer tijd krijgt om contac-
ten met anderen te onderhouden. 
 
Kom buiten! 
Tracht elke dag eventjes buiten 
te komen, samen met de patiënt 
indien mogelijk. De coronamaat-
regelen laten ook toe dat je op 
regelmatige basis gaat wandelen 
in het gezelschap van in totaal 
vier personen. Spreek af met an-
dere mensen om een keer per 
week samen een wandeling te 
maken. Misschien heb je geluk 
en kun je onderweg nog ergens 
een afhaalkoffie oppikken. 

Foto: Unsplash - Keenan Constace 
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Nieuwe vrijetijdsactiviteiten 
Kijk eens of je geen leuke activiteit kunt doen waar-
van je reeds lang dacht dat je het eens wou doen, als 
je maar tijd had… Misschien had je wel een hobby 
die je verwaarloosd hebt? Misschien kun je een acti-
viteit kiezen die je samen met het ganse gezin kunt 
doen, bv. een cake bakken, een fotoboek maken,… 
 
Maak gebruik van (moderne) communicatiemidde-
len 
Gewoon een kaartje of een briefje sturen naar men-
sen kan al veel betekenen. Je kunt ook regelmatig 
telefonisch contact houden met familie en vrienden. 
De nieuwe sociale media kunnen je ook helpen om 
het isolement te doorbreken. Ze voorkomen een-
zaamheid niet altijd, maar als je niet veel mensen 
‘live’ kunt zien, dan bieden ze wel extra kansen om 

met heel wat mensen contact te houden. Stuur mails 
naar familieleden, vrienden en lotgenoten van de 
Liga. Maak Whatsapp-groepjes en organiseer vi-
deobellen. Het is daarbij ook belangrijk om te be-
seffen dat, zelfs al voel jij je goed in je vel, het voor 
de anderen niet altijd zo is. Zoek contact met de 
mensen van wie je denkt dat ze het moeilijk heb-
ben. Een klein gebaar kan veel betekenen. 
 
Contact met lotgenoten 
Contact met anderen in dezelfde situatie kan ook 
helpen wanneer het allemaal te veel dreigt te wor-
den, zeker in coronatijden. Zoek daarom steun bij 
lotgenoten. Je kunt ook de Sociale Dienst van de 
Huntington Liga bellen of mailen als je hierover 
wilt praten of als je een lotgenoot zoekt.  
 

  016 45 27 59  
  socialedienst@huntingtonliga.be 
 

Lees ook het artikel over Facebook op pag. 18 
 
Praten helpt! 
Je kunt ook hulp zoeken bij andere hulpverleners. 
De telefoonlijn van Tele-Onthaal is 7d op 7 en 24u 
op 24 bereikbaar. Elke avond en op woensdag- en 
zondagnamiddag kun je via de chat gesprekken 
voeren.  
 

  106 
 

Als je meer langdurige en professionele ondersteu-
ning wenst, dan kun je terecht bij het CAW of een 
psycholoog in je buurt. 
 

Rita Muyldermans 
 
Bronnen: 
 

De Tijd. ‘We leven in een eeuw van eenzaamheid’, 
Verrycken Roel, 03/10/2020 
https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/we-leven-
in-een-eeuw-van-eenzaamheid/10255796.html 
 

Het coronavirus en de ziekte van Huntington. Hoe 
om te gaan met stress? (Zie kader) 

Brochure Het coronavirus en de ziekte van Huntington. Hoe om te gaan met stress? 
 
Het Leids Universitair Medisch Centrum en het huntingtoncentrum Topaz – Overduin hebben samen een 
brochure uitgebracht die ingaat op de coronastress bij families getroffen door de ziekte van Huntington. 
De brochure behandelt de extra stressfactoren en geeft tips over hoe de stress herkend kan worden en hoe 
je er best mee omgaat. 
De brochure kan gevonden worden op het internet via onderstaande link: 
https://www.lumc.nl/pat/att/huntington-en-corona-covid 
 
Auteurs:  Leids Universitair Medisch Centrum 
   Topaz – Overduin  Verpleeg-, behandel- en huntingtoncentrum 
   Huntingtoncentrum Amsterdam, Willem Drees - Oostpoort 

Foto: Unsplash - G-R Mottez 
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MONDZORG BIJ DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON 

Inleiding 
 
Hoewel de ziekte van Huntington reeds in 1872 
voor het eerst werd omschreven, werd doorheen de 
jaren nooit melding gemaakt van gebitskenmerken 
die iemand met de ziekte gevoeliger maakt voor 
tandproblemen zoals cariës of parodontitis. En toch 
blijkt uit onderzoek naar de mondgezondheid bij 
personen met de ziekte van Huntington dat ze on-
der andere meer ontbrekende en rottende tanden 
hebben en minder gezonde en gerestaureerde tan-
den.  
 

 
In een vroeg stadium van de ziekte is iemand door-
gaans in staat goed voor zijn tanden en mond te 
zorgen en zal elke tandheelkundige ingreep kunnen 
uitgevoerd worden onder lokale verdoving. In een 
middenstadium zal men hiervoor occasioneel 
(fysieke) ondersteuning nodig hebben. Complexere 
tandheelkundige ingrepen zullen onder algemene 
verdoving moeten uitgevoerd worden. In een laat 
stadium kan effectieve orale hygiëne niet zelfstan-
dig behouden worden en heeft men hierbij dagelijks 
hulp nodig. 
 
Oorzaken 
 
De aangetaste mondgezondheid bij een persoon 
met de ziekte van Huntington is vnl. te wijten aan 
de specifieke kenmerken van de ziekte waardoor de 
tandzorg bemoeilijkt wordt. Zo is het mogelijk dat 
voedingsresten in de mondholte achterblijven door 
een verzwakte tongkracht of door een verminderde 
mogelijkheid om met de tong de achtergebleven 
voedingsresten te verwijderen. Men heeft ook een 
verhoogde caloriebehoefte. Een calorierijk dieet 
omvat vaak een verhoogde inname van suiker, wat 
kan leiden tot tandbederf. Naarmate de ziekte evo-
lueert, wordt medicatie voorgeschreven. Bepaalde 
medicatie zorgt voor een droge mond (xerostomie) 
welke de mondgezondheid tevens negatief beïn-

vloedt. Een droge mond wordt geassocieerd met 
een hoge prevalentie en incidentie van tandbederf 
(cariës) en wordt daarenboven geassocieerd met 
tandverlies en parodontitis. Doorheen het verloop 
van de ziekte komt door toenemende motorische 
problemen het hanteren van een tandenborstel en 
flosdraad in het gedrang. Door toenemende cogni-
tieve problemen neemt men minder initiatief om 
een afspraak bij de tandarts in te plannen en deze 
na te komen. Kortom, tandzorg wordt moeilijker 
naarmate de ziekte evolueert, tandvlees kan geïn-
fecteerd geraken en tanden kunnen verloren gaan. 
 
Wat kun je doen? 
 
Wil men de mogelijkheid tot communicatie, eten, 
slikken alsook de sociale interactie en eigenwaarde 
zo lang mogelijk bewaren, dan is het belangrijk het 
gebit zo lang mogelijk gezond te houden.  
 
Hieronder enkele tips: 
 
Voor de persoon met de ziekte van Huntington 
 

 Maak reeds in een vroeg stadium een afspraak 
met een tandarts. Wacht niet tot er reeds pro-
blemen zijn. Informeer naar een tandarts met 
ervaring met de ziekte van Huntington en 
maak jaarlijks een controleafspraak. 

 Poets goed. Tandbederf vermindert door min-
stens 1 keer per dag te poetsen. 

Foto: Unsplash - Diana Polekhina 
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 Vermijd eten binnen 30 minuten voor het sla-
pengaan. Aangezien de slikfrequentie afneemt, 
worden voedselresten niet verwijderd en is er 
opnieuw een verhoogd risico op tandbederf.  

 Bespreek de persoonlijke verwachtingen wat 
mondgezondheid en behandeling betreft (cf. 
vroegtijdige zorgplanning).  

 Geschreven instructies, verduidelijkt met fo-
to’s, helpen het zelfstandig uitvoeren van de 
mondzorg. 

 

Voor de mantelzorger of hulpverlener die mond-
zorg wil ondersteunen 
 

 Zorg ervoor dat hoofd en rug goed ondersteund 
worden tijdens het zitten. 

 Ga zelf schuin achter de persoon staan en tracht 
het hoofd te ondersteunen wanneer je in de 
mond kijkt.  

 Maak eventueel gebruik van hulpmiddelen zo-
als een lippenspreider en een tandenborstel met 
3 reinigingsvlakken (zie tips op vlak van mate-
riaal).  

 Indien er problemen zijn met het spoelen, reinig 
dan de mond met een monddoekje of gebruik 
eetbare tandpasta.  

 
Tips voor de persoon met de ziekte van Huntington 
en/of mantelzorger/hulpverlener op vlak van mate-
riaal 
 

 Een elektrische tandenborstel heeft een kleine 
borstelkop waardoor je makkelijk alle gebits-
elementen bereikt. Het masseren van het tand-
vlees heeft ook een positief effect op de mond-
gezondheid.  

 Ook de Dr. Barman’s Superbrush (zie foto) 
heeft een kleine borstelkop. De borstelkop 
heeft 3 reinigingsvlakken waardoor men alle 
oppervlakken van de tand tegelijk kan poetsen. 
Voor een betere grip kan men eventueel een 
vergrote handgreep (zie foto) gebruiken. Dit 
kan aangekocht worden of gemaakt worden 
van een schuimrubberen buis.  

 Een lippenspreider (zie foto) kan gebruikt wor-
den wanneer de tanden door een mantelzorger 
of hulpverlener worden gepoetst. Het zorgt er-
voor dat men goed alle gebitselementen kan 
bereiken tijdens het poetsen. 

  Gebruik tandpasta die fluoride bevat. Fluoride 
maakt je tanden sterker en helpt tandbederf te 
voorkomen. Informeer je bij de tandarts over 
tandpasta met een hoog fluoride gehalte. 

 Spoelen met een mondspoelmiddel vervangt 
het poetsen NIET. Tandplak verwijder je enkel 
door het weg te wrijven (= poetsen). 

 Bij een droge mond (xerostomie) vormt tand-
plak zich sneller dan normaal waardoor er 
sneller gaatjes ontstaan. Tevens kan het tand-
vlees ontsteken en uiteindelijk kunnen tanden 
verloren gaan. Men kan gebruik maken van 
speekselsubstituten om de gevolgen van een 
droge mond te beperken. Deze bestaan onder 
de vorm van een spray of een gel.  

 

Stephanie Coppens 
Lector logopedie 

Zelfstandige logopediste 
stephanie.coppens@hogent.be 

 

 

 

 

mailto:stephanie.coppens@hogent.be
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ACHTERVOLGD DOOR EEN GEN 

In maart 1993 werd de ontdekking van het huntington-gen gepubliceerd door de Huntington's Disease 
Collaborative Research Group, een groep van meer dan 60 wetenschappers. Deze ontdekking werd mede 
mogelijk gemaakt door de vele families in afgelegen dorpen aan het Maracaibomeer in Venezuela, die 
bereid waren om bloed- en huidstalen en hersenen van overleden familieleden te doneren zodat hun ge-
nen konden bestudeerd worden. 

 

Biografie Nancy Wexler 
 
Nancy Wexler werd geboren op 19 juli 1945 en is 
een Amerikaanse geneticus en Higgins-
hoogleraar neuropsychologie aan de afdelingen 
Neurologie en Psychiatrie van het Columbia Uni-
versity College of Physicians and Surgeons. Zij is 
vooral bekend voor haar betrokkenheid bij de ont-
dekking van de locatie van het gen dat de ziekte 
van Huntington veroorzaakt. Ze behaalde een 
doctoraat in de klinische psychologie maar koos 
ervoor om in de genetica te werken. In 1968 richt-
te haar vader de Hereditary Disease Foundation 
(HDF) op waardoor zij in contact kwam met ge-
netici en moleculair biologen. De HDF sponsort 
tot op vandaag interdisciplinaire workshops en 
zamelt geld in voor het wetenschappelijk onder-
zoek naar de ziekte van Huntington. Nancy Wex-
ler is ervaringsdeskundige. Haar moeder overleed 
aan de ziekte van Huntington evenals verscheide-
ne ooms. 

Foto: https://biology.indiana.edu/news-events/newsletters/2016-
newsletter/huntingtons-disease.html 

Dr. Wexler heeft topwetenschappers overgehaald 
om samen te werken in plaats van te concurreren 
met elkaar om de oorzaak van de ziekte van Hun-
tington te vinden. Ze kon miljoenen dollars inzame-
len voor onderzoek. Ze begeleidde twintig jaar 
lang, jaar na jaar, medische teams naar deze dorpen 
in Venezuela. Buren meden de zieken uit angst dat 
ze besmettelijk waren. "Artsen wilden ze niet be-
handelen", zei dr. Wexler. "Priesters wilden ze niet 
aanraken." Ze begon de dorpelingen als haar fami-
lie te beschouwen en startte een kliniek om voor 
hen te zorgen. De kliniek die zij en haar collega's 
destijds hebben geopend, is gesloten door de Vene-
zolaanse regering. Hun werk leidde uiteindelijk tot 
de ontdekking van het gen dat de ziekte veroor-
zaakt, tot identificatie van andere genen die mode-
rerende effecten kunnen hebben en eindelijk tot ex-
perimentele behandelingen die veelbelovend lijken 
te zijn. 
 
"We delen DNA", zei dr. Wexler. "Ze horen bij 
mijn familie. Ze worden supergestigmatiseerd. De-
ze overweging maakte deel uit van mijn beslissing 
om naar buiten te komen, wat ik nog altijd niet 
kan doen zonder in tranen uit te barsten." 
 
"Als de behandelingen die nu worden getest, goe-
de resultaten geven," schreef Nancy in een redac-
tioneel artikel in The New England Journal of 
Medicine,"zouden de Venezolaanse patiënten deze 
gratis moeten krijgen." 
 
Nu, op 74-jarige leeftijd, heeft ze besloten om pu-
bliekelijk te erkennen dat ze ook de ziekte heeft die 
ze haar hele leven heeft bestudeerd en die haar 
moeder, ooms en grootvader het leven heeft gekost. 
"Er is zo'n stigma en uitsluiting", zei dr. Wexler, 
professor in de neuropsychologie aan het College 
of Physicians and Surgeons van de Columbia Uni-
versity, in een lang interview. "Ik denk dat het be-
langrijk is om huntington te destigmatiseren en het 
niet zo eng te maken. Natuurlijk is het eng. Het 
hebben van een ongeneeslijke ziekte is eng en dat 
wil ik niet bagatelliseren. Maar als ik kan zeggen 
dat ik niet stop met mijn leven, dat ik ga werken, 
dat we nog steeds proberen een remedie te vinden, 
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helpt mij dat heel veel. Als ik iets kan doen om de 
last van dit ding te verminderen, dan wil ik het 
doen." 
 
Hoewel dr. Wexler tot nu toe niet over haar diagno-
se heeft gesproken, is het geen verrassing voor 
vrienden of collega's. Al minstens een decennium 
waren haar symptomen merkbaar. Haar manier van 
lopen is onstabiel, haar spraak is soms onduidelijk, 
haar hoofd en ledematen bewegen soms ongecon-
troleerd.... Ze verliest haar geduld. Ze heeft een rol-
lator nodig om zich te verplaatsen buiten haar ap-
partement in Manhattan. Maar haar geest is scherp 
en haar wil is sterk, en ze heeft ervoor gekozen om 
met de ziekte om te gaan, op haar eigen voorwaar-
den en in haar eigen ritme. Een deel van haar be-
kendmaking is onder meer te zien in een nieuwe 
documentaire, The Gene. 
 
"We zijn al 37 jaar goede vrienden en het was erg 
moeilijk om hierover niet te kunnen praten", zei 
dr. Collins. "Maar ze is erg op zichzelf en ik denk 
dat we allemaal begrepen dat ze er niet klaar voor 
was om het erover te hebben." 
 
Het spookbeeld van de ziekte hangt over dr. Wexler 
sinds 1968 toen ze 22 was. Zo vertelde Nancy dat 
haar moeder Leonore op een ochtend beschuldigd 
werd door een politieagent dat ze dronken was ter-
wijl ze op weg was naar de rechtbank om als jurylid 
te zetelen. Ze had zich niet gerealiseerd dat ze wan-
kelde. De vader van Leonore Wexler en haar drie 
broers waren overleden aan de ziekte van Hunting-
ton. Ze was een geneticus, een veld dat 
ze had uitgekozen in de hoop een ma-
nier te vinden om haar broers te red-
den. 
 
Ten tijde van de diagnose van Leonore 
was er geen genetische test beschik-
baar. Mensen die wisten dat ze een 
risico hadden, konden alleen maar af-
wachten of ze ziek werden. De eerste 
symptomen verschijnen meestal wan-
neer de persoon al in de dertig of veer-
tig is en al kinderen heeft. Leonore 
was 53 bij haar diagnose, ouder dan 
gemiddeld. Na de diagnose vertelde 
haar ex-man, Milton Wexler, hun 
dochters, Nancy en haar oudere zus, 
Alice, over de ziekte en dat ze ook het 
risico liepen deze te krijgen. Ondanks 
de kansen hield hij vol dat zij gespaard 
zouden blijven. Maar terugkijkend op 
die dag zei dr. Wexler dat ze voelde 
dat er in een oogwenk drie generaties 
werden weggevaagd: haar moeder, 

Nancy Wexler, samen met de huidige hoofdredacteur van 
Dominant, Arie Roelandt (links),  op het Europese congres dat 
de EHA samen met EHDN en de Huntington Liga vzw organi-
seerde in 2006 te Blankenberge. 

zijzelf en de kinderen waarop ze had gehoopt. Zij 
en haar zus besloten dat ze geen kinderen zouden 
krijgen. Tot op de dag van vandaag zegt dr. Wexler 
dat het een beslissing is waarvan ze veel spijt heeft. 
 
"Toen ze steeds zieker werd, kleedde ik haar aan, 
droeg haar, hielp haar met tandenpoetsen en naar de 
badkamer gaan, ik hielp haar met eten. Maar boven-
al hield ik haar vast en knuffelde haar," schreef dr. 
Wexler in een essay dat in 1991 werd gepubliceerd. 
"Haar ogen blijven me achtervolgen met hun ver-
driet en angst." Leonore Wexler stierf op Moeder-
dag in 1978, 10 jaar na de diagnose.  
 
Het jaar nadien maakte Nancy haar eerste reis naar 
Venezuela om een grote familie te bestuderen die 
voor het eerst beschreven werd in 1955 door een 
Venezolaanse arts, Americo Negrette. Men dacht 
dat deze familie 's werelds hoogste prevalentie van 
de ziekte van Huntington had. Ze wist dat weten-
schappers DNA-stalen nodig hadden van zoveel 
mogelijk huntingtonpatiënten en hun gezonde fami-
lieleden om het gen te vinden. 
 
"Werken met Nancy in Venezuela was hét bewijs 
van de manier waarop één persoon een team kan 
meenemen en water uit een steen kan halen", zegt 
dr. Anne B. Young, een professor en voormalig 
hoofd neurologie aan het Massachusetts General 
Hospital. Anne vergezelde dr Wexler 22 keer naar 
Venezuela. "Ze nam ons allemaal mee, we werk-
ten 16 uur per dag op een plek waar het 36 graden 
was en de luchtvochtigheid  90 procent bedroeg." 
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In 1983, slechts vier jaar na de eerste reis, vond het 
team een merker, een stukje DNA dat niet het gen 
zelf was, maar wel dichtbij het huntington-gen lag. 
Het vergde een half dozijn capabele onderzoeks-
groepen, zorgvuldig uitgekozen door dr. Wexler en 
haar vader,  nog eens 10 jaar om het huntington-
gen zelf te vinden. De ontdekking was een mijlpaal 
in de genetica, die volgens wetenschappers langer 
zou geduurd hebben zonder de inzet van dr. Wex-
ler. "Biomedisch onderzoek was in de jaren tachtig 
geen teamsport. Dat werd het pas toen Nancy erbij 
betrokken raakte, toen moest het wel", zei dr. Col-
lins. "Dr. Wexler en haar vader waren hardnekkig", 
zei hij, door erop te staan dat de onderzoeksgroepen 
samenwerkten. "Elke groep werd aangestuurd door 
een hoofdonderzoeker met een groot ego", zei dr. 
Collins. "Je kunt je voorstellen dat het niet altijd 
even goed ging." Maar je kon absoluut niet naar 
Nancy gaan en zeggen: "Ik kan niet met deze per-
soon werken." 
 
Dr. Wexler bracht mensen met huntington en hun 
familieleden naar onderzoeksbijeenkomsten om 
hen te laten vertellen hoe het leven was met de 
ziekte. Veel wetenschappers hadden de ziekte nog 
nooit van dichtbij gezien. De teams werden ook 
voortgedreven door bezorgdheid om dr. Wexler 
zelf. “Dat de klok tikte voor haar en voor Alice", 
zei dr. Collins, "Het was een kwestie van voortdu-
rende observatie en me afvragen of ze aan de ziekte 
zou ontsnappen." 
 
"Als onderzoeker kon je daar niet zomaar naar 
luisteren en niet onder de indruk zijn van de ernst 
van de zaak", zei dr. Collins. "Dit was niet zo-
maar een academische oefening." 
 
Het vinden van het gen maakte het mogelijk om 
een test te ontwikkelen die mensen met een risico 
kon vertellen of ze de ziekte zouden ontwikkelen. 
De ontdekking gaf aanleiding tot een ethisch en 
emotioneel dilemma dat tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Willen mensen echt weten dat een inva-
liderende en dodelijke ziekte op hen wacht als er 
geen genezing is, zelfs geen behandeling die het 

ziekteproces kan vertragen? Onderzoekers waren 
bang dat de informatie mensen wanhopig en de-
pressief zou maken en sommigen zelfs tot zelf-
moord zou brengen.  
 
Gezien haar drang naar kennis gingen veel mensen 
ervan uit dat dr. Wexler als een van de eersten de 
test zou afleggen. Maar dat deed ze niet en haar 
zuster evenmin. "Ik denk niet dat ik met die kennis 
had kunnen leven", zei ze. "Ik ging er vanuit dat ik 
het niet zou krijgen, omdat ik in orde was. Het was 
gemakkelijker om met die onzekerheid te leven, 
ontkenning is belangrijk." 
 
Naarmate ze ouder werd, voelde ze dat alle ogen op 
haar gericht waren en dat nam ze de anderen kwa-
lijk. "Iedereen bekeek mij als een havik", zei ze. 
Geleidelijk aan verschenen er symptomen. Ze werd 
er zich pas van bewust toen ze zichzelf op video of 
in de spiegel zag en dacht: "Oh jee, waarom be-
weeg ik?" Het besef kwam niet op één moment, er 
waren veel momenten. "Het is niet ongebruikelijk 
dat mensen alleen erkennen dat ze de ziekte hebben 
als ze foto's of video's van zichzelf zien", zei dr. 
Young. "Elke keer dat ik mezelf op video zag, zag 
ik er een beetje slechter uit", zei dr. Wexler. Ande-
ren zagen de bewegingen, de gemorste drankjes, 
het wiebelige handschrift. "Ik zie haar zo graag dat 
ik moeite had om mezelf ervan te overtuigen dat ze 
het had", zei dr. Young, die een expert is in de ziek-
te. "Ik probeerde het uit mijn hoofd te zetten. En ik 
denk dat veel andere mensen dat ook deden." 
 
Haar zus moedigde haar aan om openhartig te zijn. 
"Ik denk dat haar naar buiten komen bewijst dat het 
krijgen van een diagnose van de ziekte van Hun-
tington geen doodvonnis is", zei Alice Wexler. 
"Huntington is iets waar mensen lang mee kunnen 
leven als ze de juiste medische zorg en sociale 
voorzieningen hebben. Nancy heeft een productief 
leven gehad en heeft dat nog steeds." En dus be-
kijkt ze nog steeds subsidieaanvragen, zamelt ze 
geld in voor onderzoek en bezoekt ze wetenschap-
pelijke conferenties. Dr. Wexler haalt hoop uit de 
zoektocht naar nieuwe medicijnen. "Er valt nog 
veel te leren", zegt ze, "en ze heeft nog veel werk te 
verzetten." 
 

Bewerking en vertaling Gerd(a) De Coster 
 
Bronnen: 
Haunted by a Gene - The New York Times 
(nytimes.com) 
 

Interview: Alice and Nancy Wexler - HDBuzz - 
Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Hun-
tington. 



Dominant 1/2021 

 

12 

  

 AUTORIJDEN EN HUNTINGTON  

Een  gesprek 

 Doe het eenvoudig en voorzichtig, stap voor stap, met regelmatige, korte gesprekken. Je kunt starten 
met enkele losse opmerkingen en zo geleidelijk opbouwen. 

 Vraag of de huntingtonpatiënt zich zorgen maakt over zijn rijgedrag. Vaak zal een persoon met de 
ziekte van Huntington zich niet bewust zijn van eventuele veranderingen. Hij kan dan ook defensief of 
boos reageren. 

 Na verloop van tijd kun je feiten en voorbeelden geven waaruit blijkt dat jouw zorg terecht is. Blijf 
steeds je bezorgdheid tonen, zowel voor de patiënt als voor zijn familie en bredere omgeving. 

 Praat openlijk over de effecten van de ziekte op autorijden. 

 Betrek geschikte professionelen (bv. de huisarts en neuroloog, verpleegkundigen, ergo- en kinesithe-
rapeuten) bij het beoordelingsproces. Deze professionelen kunnen de rijvaardigheid inschatten en kun-
nen soms met meer autoriteit het gesprek aangaan. Je kunt dit gesprek samen met de huntingtonpatiënt 
en deze professionelen plannen. Onthoud wel dat zij niet de mogelijkheid hebben om de patiënt te ver-
bieden om met de auto te rijden. Ze kunnen hem alleen, samen met jou, overtuigen om het vrijwillig 
op te geven. 

 Wanneer rijden echt onveilig wordt, kun je proberen de patiënt te overtuigen om een rijgeschiktheids-
test te nemen bij CARA. Zij kunnen de reikwijdte waarbinnen de patiënt nog mag rijden, beperken of 
hem verplichten het rijbewijs in te leveren. 

Autorijden is voor velen onder ons belangrijk. De mogelijkheid om ons te verplaatsen waarheen en 
wanneer we dat willen, geeft ons een gevoel van vrijheid. Een vrijheid die velen onder ons niet 
graag prijsgeven. Autorijden is evenwel ook een complexe taak waarbij aandacht, snel denken, ge-
zond verstand en het vermogen om over veel dingen tegelijk na te denken, nodig is. Naarmate we 
ouder worden en een aantal van deze functies stilaan afnemen, kan ons vermogen om veilig te rij-
den worden aangetast. Op een zeker punt breekt voor de meesten onder ons het moment aan om 
de auto aan de kant te zetten omdat het gewoon te gevaarlijk wordt voor anderen en voor onszelf. 
Voor mensen met de ziekte van Huntington komt dit moment vaak een tijdje vroeger. 
 
Het besef dat je een gevaar op de weg kunt zijn voor jezelf en voor de anderen kan stressvol en 
moeilijk zijn voor zowel de persoon die moet stoppen met rijden als voor zijn familie, maar veilig-
heid moet de prioriteit zijn. We weten dat het voor huntingtonpatiënten niet gemakkelijk is om de 
gevolgen van de ziekte juist in te schatten. We merken dat het onderwerp autorijden daarbij extra 
gevoelig ligt. Hier volgen enkele tips die je kunnen helpen om het probleem aan te pakken.  

 Houd indien mogelijk de rijvaardigheid in de gaten of zoek naar schade aan de auto. Dit kan immers 
een teken zijn van problemen. 

 

 Kijk naar opties voor openbaar vervoer en houd daarbij rekening met hoe ver iemand van winkels, 
familie en vrienden woont. Overweeg de beste manieren om de onafhankelijkheid en kwaliteit van 
leven van de getroffen persoon te behouden. 

 

 Bespreek het onderwerp tijdig om ervoor te zorgen dat iedereen veilig blijft. 

Maak een plan 
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 Luister naar de patiënt wanneer hij zijn gevoelens uit rond het verlies van zijn rijvaardigheid en het 
rijbewijs. 

 Huntingtonpatiënten zijn zich minder bewust van fouten die ze maken omdat hun feedbacksysteem 
niet goed meer werkt. Wees ondersteunend en erken hun inspanningen wanneer ze bereid zijn om hun 
eigen rijgedrag te beperken door bv. niet ’s nachts te rijden. 

 Zoek en help bij het regelen van andere soorten vervoer, bv. openbaar vervoer, taxi's, gemeenschaps-
diensten, familie,... 

 Stel een plan op om de persoon te helpen zijn onafhankelijkheid te behouden en sociaal isolement te 
voorkomen. 

 Help de patiënt om het rijbewijs in te leveren. 

Manieren om de patiënt die niet meer kan rijden te ondersteunen 

Gewijzigd rijgedrag 

 

Is de rijvaardigheid veranderd? Zoals... 
 Problemen bij de op- of afrit van de autosnelweg. 

 Stoppen in het verkeer zonder duidelijke reden. 

 Moeite met het bedienen van het gas- en rempedaal of het constant houden van de druk voor soepel 
accelereren of remmen. 

 Onvast sturen op rechte wegen of door bochten. 

 Onveilige rijstrookwisselingen. 

 Weven tussen rijstroken of rijden over de middenlijn. 

 Niet stoppen aan een kruispunt. 

 Ongevallen en bijna-ongevallen in het afgelopen jaar. 

 Meer boetes of waarschuwingen voor te snel of te langzaam rijden. 

 Geen notitie nemen van wat er langs de kant van de weg gebeurt. 
 

Wat vinden andere mensen van het rijden van de persoon? 
 Toeteren andere chauffeurs of tonen ze irritatie? 

 Hebben anderen (inclusief familie en vrienden) kritiek op het rijden of weigeren ze mee te rijden met 
de chauffeur? 

 

Hoe reageert de chauffeur? Hoe voelt hij zich? 
 Wordt de persoon snel afgeleid tijdens het rijden? 

 Wordt de persoon nerveus, angstig of bang om te rijden? 

 Heeft de persoon een vertraagde reactie op onverwachte situaties op de weg? 

 Wordt de persoon boos en geïrriteerd op andere chauffeurs? 

 Verdwaalt de persoon tijdens het rijden? 
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Bron: 
https://www.huntingtonsociety.ca/wp-content/uploads/2020/10/Driving-and-HD-Oct-2020.pdf 
Met dank aan Michelle E. Osmond, OT (R) NL. CDE voor haar hulp bij deze factsheet. Michelle is  ergo-
therapeut en examinator bij een rijexamencentrum. 

 

Vertaling en bewerking: Rita Muyldermans  

 

Wanneer je er niet in slaagt om de patiënt te overtuigen om het autorijden op te geven, heb je geen enkel 
middel om dit af te dwingen. Je kunt dan proberen om de hulp in te schakelen van anderen die mogelijks 
meer gezag afdwingen. 

 Vraag ondersteuning bij een familielid, vriend of kennis die invloed heeft op de patiënt. 

 Schakel de huisarts of neuroloog in. De resultaten van enkele tests kunnen er soms toe leiden dat de 
patiënt overtuigd wordt.  

 Je kunt contact opnemen met de plaatselijke politie, ook al kunnen zij het rijbewijs niet intrekken. 
Een bezoek van de wijkagent kan evenwel helpen om de patiënt te overtuigen.  

 Je kunt trachten de patiënt zover te krijgen dat hij instemt met een rijvaardigheidstest bij CARA. Hun 
oordeel is wel bindend en afdwingbaar. 

Wat als de huntingtonpatiënt niet akkoord gaat met het opgeven van zijn rijbewijs? 

 

Vraag jezelf af of je wilt dat jouw kind met de patiënt meerijdt. Indien niet, neem dan preventieve maatre-
gelen. Neem contact op met de Sociale Dienst van de Huntington Liga om samen een oplossing te zoeken. 
In uiterste nood kun je onderstaande acties overwegen. 

 Autosleutels wegnemen. 

 Schakel het voertuig uit of verkoop het. 

Te nemen stappen als een persoon weigert te stoppen met rijden,  
soms zelfs zonder rijbewijs 

 

 

VERTALERS GEZOCHT! 
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Michael Hayden (University of British Columbia) 
sprak over de PROOF-HD-studie die wordt uitge-
voerd door een nieuw bedrijf genaamd Prilenia. 
Deze studie zal het mogelijke gebruik van pridopi-
dine voor de behandeling van huntingtonpatiënten 
beoordelen. Eerdere proeven met pridopidine bij 
deze patiënten hadden teleurstellende resultaten 
opgeleverd (https://nl.hdbuzz.net/227). Maar omdat 
sommigen onder hen beter in staat waren om op het 
werk en thuis te functioneren plant Prilenia 
PROOF-HD een groot onderzoek met pridopidine. 
Bij deze fase-3-studie zullen meer deelnemers 
(bijna 500) in een vroeger stadium van de ziekte 
betrokken worden. Zij zullen het medicijn langer 
dan een jaar gebruiken in de hoop dat er betere re-
sultaten zullen worden bereikt. 
 
Wave Life Sciences heeft de PRECISION-HD1 en 
PRECISION-HD2 uitgevoerd, twee onderzoeken 
met ASO-geneesmiddelen, gericht op het verlagen 
van schadelijk huntingtine, terwijl het gezonde ei-
wit ongewijzigd blijft. Tot dusver worden de medi-
cijnen goed verdragen. Na het waarnemen van en-
kele veelbelovende verlagingen van het huntingti-
negehalte, voegde Wave een hogeredosisgroep toe 
aan beide onderzoeken. Ze meldden ook dat ze een 
onderzoek met een derde, vergelijkbaar medicijn 
plannen. Vanwege de speciale genetische vereisten 
van deze behandelingen zouden ze, indien succes-
vol, kunnen worden gebruikt bij ongeveer 80% van 
de mensen met de ZvH. 
 

uniQure presenteerde een update over de status van 
HD-GeneTRX-1, hun studie van AMT-130. Dit is 
een therapie voor de ZvH die eenmalig via een her-
senoperatie wordt toegediend en die is ontworpen 
om het huntingtinegehalte in de hersenen te verla-
gen. Deze studie noopt tot voorzichtigheid, want ze 
wordt voor het eerst toegepast. De eerste twee pati-
ënten ondergingen de procedure in juni 2020 en er 
werden geen veiligheidsrisico’s vastgesteld. In ok-
tober 2020 werden dan de volgende twee patiënten 
behandeld. Dit is een zeer kleine studie met naar 
verwachting ongeveer 26 mensen die in de VS zul-
len worden gerekruteerd. 
 
Annexon Biosciences werkt aan medicijnen om de 
eiwitten aan te pakken die verbindingen tussen neu-
ronen elimineren. Dit proces, bekend als synaptisch 
snoeien, is erg belangrijk tijdens de ontwikkeling 
van de hersenen. Bij ziekten zoals de ZvH wordt dit 
proces overactief tijdens de volwassenheid. Hun 
medicijn ANX005 is ontworpen om het snoeien 
tijdens de ziekte te vertragen, zodat meer cellen in 
het zenuwstelsel behouden blijven. De veiligheid 
bij mensen is met succes getest bij het Guillain-
Barré-syndroom, een andere zenuwziekte. Annexon 
Biosciences voert momenteel een kleine veilig-
heidsstudie uit (24 deelnemers) om te testen of 
ANX005 veilig is voor huntingtonpatiënten in de 
hoop dat het in de toekomst kan worden gebruikt 
om hersencellen te beschermen. 

STAND VAN ZAKEN VAN HET KLINISCH ONDERZOEK 

De Huntington Study Group (HSG) was het eerste klinisch onderzoeksnetwerk ter wereld dat zich alleen 
bezighoudt met de ziekte van Huntington. De HSG werd in 1993 gesticht door dr. Ira Shoulson en heeft 
sindsdien meer dan 35 klinische onderzoeken en studies gevoerd. In 2020 ging hun jaarlijkse bijeen-
komst voor het eerst volledig viraal. Je kunt het verslag van deze bijeenkomst lezen op HDBuzz: https://
nl.hdbuzz.net/295 en https://nl.hdbuzz.net/296. We geven hier alleen een stand van zaken van de lopende 
klinische onderzoeken. 

Foto: HD-Buzz.net 
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Neurocrine Biosciences voert de KINECT-HD-
studie uit om de effectiviteit van het medicijn val-
benazine tegen chorea te testen. Chorea verwijst 
naar de onwillekeurige bewegingen, eigen aan de 
ZvH. Het medicijn is reeds goedgekeurd voor pati-
ënten met tardieve dyskinesie die, net als hunting-
tonpatiënten, ongewenste bewegingen van het ge-
zicht en de ledematen ervaren. KINECT-HD is een 
14-weken-durend onderzoek dat ongeveer 120 pati-
ënten van 18 tot 75 jaar zal rekruteren. Degenen die 
het onderzoek afmaken, kunnen deelnemen aan KI-
NECT-HD2, een open-label-uitbreidingsonderzoek, 
waarin alle deelnemers het onderzochte geneesmid-
del voor een langere periode krijgen. 
 
Roche gaf een korte actualisatie van hun lopende 
fase-3-studie GENERATION-HD1, die het hun-
tingtineverlagend medicijn tominersen test. Het on-
derzoek heeft alle nodige deelnemers gerekruteerd. 
Het zijn er bijna 800 in meer dan 100 locaties in 18 
landen. Deze grote studie heeft tot doel de veilig-
heid, de doseringsstrategie en het effect van tomi-
nersen, namelijk de progressie van de ZvH te ver-
tragen of te stoppen, te bestuderen. De resultaten 
worden in 2022 verwacht. Roche gaf ook informatie 
over de bevindingen van hun open-label-
extensiestudie waarin deelnemers tominersen meer 
dan een jaar gebruikten, elke maand of om de ande-
re maand. Ze ontdekten dat een minder frequente 
dosering beter werd verdragen en toch significant 
het huntingtine-eiwit verlaagde. 
 
Azevan Pharmaceuticals presenteerde gegevens en 
toekomstplannen voor hun medicijn SRX246. Ze 
testen of het kan worden gebruikt om huntingtonpa-
tiënten te behandelen die periodes van extreme 
prikkelbaarheid en agressie ervaren. Azevan voerde 
een fase-2-studie (STAIR) uit. Ze stelden vast dat 
SRX246 veilig was voor huntingtonpatiënten en dat 
het aantal agressieve uitbarstingen verminderde. Ze 
plannen nu een grotere fase-3-studie. Dit is het eer-
ste medicijn dat zich specifiek richt op een gedrags-
symptoom bij patiënten met de ZvH. 
 
Novartis informeerde over hun gegevens m.b.t. het 
medicijn branaplam en is van plan om het te testen 
bij huntingtonpatiënten. Branaplam is ontwikkeld 

voor spinale musculaire atrofie (SMA), een geneti-
sche ziekte bij kinderen, maar bleek ook het hun-
tingtine-eiwit te verlagen bij deze kinderen. Toen 
ze dit ontdekten, begon Novartis met het testen van 
branaplam op huntingtineverlaging bij huntington-
muizen en op cellen van huntingtonpatiënten. Toen 
dit succesvol bleek, begonnen ze een kleine veilig-
heidsstudie bij gezonde volwassenen. Tot dusver is 
het veilig en wordt het goed verdragen. Novartis is 
van plan om in 2021 een fase-2b-studie te starten 
bij huntingtonpatiënten met een leeftijd van 25-75 
jaar die bewegingssymptomen beginnen te ervaren. 
Branaplam wordt via de mond gegeven en het po-
tentieel voor een oraal huntingtineverlagend medi-
cijn is een spannend vooruitzicht. HDBuzz besprak 
branaplam van Novartis in een recent artikel over 
het bekomen van de status van weesgeneesmiddel. 
(https://nl.hdbuzz.net/294). Volgens Wikipedia is 
een weesgeneesmiddel een geneesmiddel voor een 
zeldzame ziekte. Overheden treffen soms extra 
voorzieningen voor deze categorie geneesmiddelen 
om het ontwikkelen en op de markt brengen ervan 
voor de farmaceutische industrie aantrekkelijker te 
maken. 
 
Vervolgens sprak de in Colorado gevestigde neuro-
loog dr. Lauren Seeberger over een onderzoeksini-
tiatief genaamd HD-NET, een onderzoek uit 2020 
van de zorgverlenersgemeenschap in de Verenigde 
Staten die met huntingtonpatiënten werken. Een 
team van artsen, onderzoekers en pleitbezorgers 
van deze patiënten heeft de studie ontworpen om de 
aanhoudende problemen in de huntingtonzorg en 
het onderzoek te identificeren. Door middel van 
telefonische interviews met zowel huntingtonex-
perts als niet-experts identificeren ze nieuwe ma-
nieren om uitdagingen voor de gemeenschap te 
overwinnen. Het gaat hier o.m. over beperkte finan-
ciering, ontoereikende artsenopleiding en gebrek 
aan oplossingen voor langdurige zorg. 
 

Gerd(a) De Coster 
 
Volledig verslag op HDBuzz: https://
nl.hdbuzz.net/295 en https://nl.hdbuzz.net/296. 

Foto: Unsplash - Sergey Shmidt 
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Lotgenotencontact 
 
Een van de doelen van de Huntington Liga 
is mensen, die betrokken zijn bij de ziekte 
van Huntington, bij elkaar brengen en lot-
genotencontact mogelijk maken. Niemand 
begrijpt immers beter wat jij meemaakt 
dan iemand die in dezelfde situatie zit. Het 
is zo moeilijk en ook vermoeiend om aan 
een ‘buitenstaander’, hoe goed zijn bedoe-
lingen ook zijn, uit te leggen hoe het is om 
te leven met (iemand met) de ziekte van 
Huntington. Een lotgenoot daarentegen 
begrijpt je vaak zonder woorden... 
 
In een coronavrije wereld maar zeker in coronatij-
den is lotgenotencontact niet altijd gemakkelijk te 
organiseren. Voor vele betrokkenen is het komen 
naar een bijeenkomst van de Liga niet vanzelfspre-
kend. Mogelijk verlangen ze wel naar lotgenoten-
contact, maar voelt een bijeenkomst in groep voor 
hen niet zo comfortabel. Anderen zouden wel wil-
len komen, maar de afstand is soms wat te groot, 
vervoer regelen is niet altijd gemakkelijk, enz. En 
toch blijft lotgenotencontact een krachtig middel 
om het leven met (iemand met) de ziekte van Hun-
tington aan te kunnen. 
 
Facebookgroep voor mantelzorgers 
 
Daarom hebben we een Facebookgroep  opgestart. 
En dan specifiek een groep voor mantelzorgers van 
mensen met de ziekte van Huntington. Een groep 
waarin mantelzorgers onderling met elkaar in con-
tact kunnen komen. Ben jij betrokken bij de ziekte 
van Huntington maar ben je geen mantelzorger, dan 
is deze groep niet echt voor jou bedoeld. Vanzelf-
sprekend kun je wel met je vragen en verhalen te-
recht op de Sociale Dienst van de Huntington Liga. 
 
De nieuwe Facebookgroep draagt de naam Mantel-
zorgers van mensen met de ziekte van Hunting-
ton. 
 
Als mantelzorger kun je hier je tips, ervaringen en 
allerlei vragen kwijt als je leven een andere wen-
ding kreeg doordat je partner, je kind of iemand 
anders uit je naaste omgeving getroffen werd door 
de ziekte van Huntington.   

Voorwaarden tot toetreding 
 
Voor de groep ‘mantelzorgers van mensen met de 
ziekte van Huntington’ achten we respect, integri-
teit en elkaar ondersteunen uiterst belangrijk! Daar-
om houden we deze groep gesloten. Dit betekent 
dat alleen mensen die lid zijn van deze groep, kun-
nen zien wie de andere leden zijn en wat er gepost 
wordt. Iemand kan alleen lid worden van deze 
groep als hij ook lid is van de Huntington Liga. 
Waarom voeren we deze voorwaarde in? Omdat we 
het belangrijk vinden dat niet zomaar ‘om het even 
wie’ komt ‘meeluisteren’ wat er allemaal gezegd 
wordt en/of komt kijken wie er allemaal lid is van 
deze Facebookgroep. We raden iedereen aan zijn 
profiel op Facebook maximaal te beveiligen in 
functie van de privacy. Het is te allen tijde mogelijk 
uit de groep te treden.  
 
Het beheer van deze groep wordt opgenomen door 
de Sociale Dienst van de Huntington Liga. Via deze 
groep kunnen we geen concrete persoonlijke hulp 
of ondersteuning geven. Je kunt hiervoor natuurlijk 
wel steeds terecht bij de Sociale Dienst op 016/45 
27 59 of socialedienst@huntingtonliga.be  
 
Studenten en professionelen die meer willen weten 
over de ziekte van Huntington, verzoeken we om 
hun vragen te stellen via sociale-
dienst@huntingtonliga.be  en niet in deze groep 
binnen te vallen. 
 

 
 

Mantelzorgers van mensen met de ziekte van Huntington 
 

Nieuwe Facebookgroep 

Foto: Unsplash - John Schnobrich 
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In opbouw 
 
Mantelzorgers van mensen met de ziekte van Hun-
tington zijn welkom in deze nieuwe Facebook-
groep. We leggen hier wel even de nadruk op 
‘nieuw’. Mogelijk vergt het wat tijd eer deze  ‘echt 
leeft’ en vol verhalen, vragen en opmerkingen staat. 
Maar we zijn er zeker van: als we het wat tijd ge-
ven, wordt dit een mooie vorm van lotgenotencon-
tact waaraan de leden van de groep veel steun kun-
nen hebben. 
 

Els Zimmermann 

De beheerders behouden te allen tijde het recht om 
inbreng van de groepsleden die niet strookt met de 
doelstellingen van deze groep, te verwijderen. Hier-
over zal met de betrokkene worden gecommuni-
ceerd. 
 
Indien je klachten of vragen hebt met betrekking tot 
deze Facebookgroep kun je altijd contact opnemen 
via socialedienst@huntingtonliga.be . 
 

HDTrialFinder nu in het Nederlands beschikbaar 

HDTrialFinder is opgericht door de European Huntington Association (EHA). De EHA is een overkoepe-
lende non-profitorganisatie van huntingtonverenigingen in Europa. Er zijn 44 aangesloten verenigingen in 
29 Europese landen (augustus 2019). De EHA wordt beheerd door huntingtonfamilieleden en professione-
le vrijwilligers. 
 
HDTrialFinder is het eerste en enige Europese platform waar alle onderzoeken en studies rond de ziekte 
van Huntington in duidelijke taal worden gepresenteerd. De EHA heeft deze webpagina ontwikkeld om 
mensen in staat te stellen te achterhalen of deelnemen aan klinische studies voor hen een optie is, op hun 
eigen voorwaarden, aangezien inloggen niet vereist is (om absolute privacy mogelijk te maken). Het doel 
is om correcte, relevante informatie te geven over de onderzoeken in duidelijke taal die iedereen kan be-
grijpen. Er staan ook contactgegevens vermeld zodat je weet met wie je contact kunt opnemen als je inte-
resse hebt om deel te nemen aan een studie of als je nog vragen hebt.  
 
De missie van de EHA is onder meer: de huntingtongemeenschap versterken en deze te betrekken en te 
informeren over onze vitale rol om onze visie te realiseren, namelijk een effectieve behandeling van en 
uiteindelijk een remedie te ontwikkelen tegen de ziekte van Huntington. 

Gerd(a) De Coster 
 

Meer informatie op: HDTrialFinder – Find Huntington's disease Trials in Europe 
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Moving Forward, een nieuw initiatief van de EHA 
 

Bea De Schepper 

De volledige informatie is te vinden op: Moving Forward: Towards a Future with Effective Treatment for Hunting-
ton’s Disease – European Huntington Association (eurohuntington.org) 

 Update: Enroll-HD in UZ Leuven 
 

Sinds 2018 doet UZ Leuven mee aan Enroll-HD! Ze zijn de observatiestudie begonnen met een tiental 
deelnemers en wensen deze groep uit te breiden. Het UZ Leuven is voornamelijk op zoek naar gendragers 
die nog geen symptomen vertonen. Maar ook personen met een slechte uitslag of mensen die niet getest 
zijn kunnen deelnemen. 
 

Wat is Enroll-HD?  
Laten we beginnen met wat Enroll-HD niet is. Enroll-HD is geen medisch onderzoek. Er worden geen 
nieuwe medicijnen getest tijdens dit onderzoek. Deelnemen garandeert evenmin dat men later uitgenodigd 
zal worden om deel te nemen aan een klinische test.  
 

Wat is Enroll-HD dan wel en waarom deelnemen??? 
Enroll-HD wil zoveel mogelijk gegevens verzamelen over de evolutie van de ziekte. Deze gegevens kun-
nen wetenschappers tot nieuwe inzichten brengen en op termijn leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 
therapieën of medicijnen.  
 

Hoe verloopt de deelname concreet?  
Voorafgaand aan de eerste sessie is er een ontmoeting met een van de verantwoordelijken van de studie. 
Dit is een open gesprek waarin Enroll-HD wordt voorgesteld aan de kandidaat. Als de persoon beslist om 
deel te nemen, kan hij ofwel onmiddellijk instappen ofwel tijdens een volgend bezoek die stap zetten. 
Het eerste bezoek kan anderhalf uur tot twee uur duren. In die tijd vult de deelnemer een heleboel vragen-
lijsten in en doet hij een paar waarnemings- en motorische testen. Ook wordt er een bloedstaal genomen 
om de genetische status van de deelnemer te bevestigen. Het resultaat van de test wordt noch aan de deel-
nemer noch aan het team meegedeeld. Het resultaat wordt enkel bewaard voor onderzoeksdoeleinden. 
Elk jaar is er een vervolgbezoek van een uur. De deelnemer kan extra testen afleggen of bloed opnieuw 
laten afnemen, indien hij dit wenst. Verplaatsingskosten worden terugbetaald op basis van het aantal afge-
legde kilometers, ongeacht het type vervoer. 
 

Kandidaten die in de buurt van Maastricht wonen, kunnen ook daar aan Enroll-HD deelnemen.  
 

Johan Oreel 
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De ziekte van Huntington manifesteert zich gemiddeld rond het veertigste levensjaar  en laat dat nu juist de 
leeftijd zijn van dit tijdschrift vandaag: veertig jaar.  

Rond het begin van de jaren tachtig had ik verscheidene gesprekken met Marcel Gulickx over de richting 
die de vereniging, de Huntington Liga, uit moest, hoe de liga moest opgebouwd en uitgebouwd worden.  
Het was op elk gebied een pionierstijd. En Marcel vond dat wij ook nood hadden aan een ‘contactorgaan’, 
een tijdschriftje om ons beter met elkaar te verbinden, om informatie te verstrekken, om de ziekte bekend 
te maken… En wij besloten om een tijdschrift te maken. De vraag was vooral: hoe, met wie ? 

De technologie in die tijd bestond uit typemachines, in alle maten en gewichten, sommige zelfs met een 
verwisselbare kop om Griekse letters of symbolen te typen. Correctievloeistof en scharen bestonden even-
eens. Copy, cut, paste, dat waren woorden in het Engels woordenboek.  

Met de overmoed, eigen aan de jonge mens, gingen wij aan de slag. Het aantal redactieleden volstond om 
ook een voetbalploeg samen te stellen. En de redactieraad vond afwisselend plaats bij de redactieleden 
thuis. Zo verkenden wij het Vlaamse land om dan te discussiëren en te brainstormen. Chris hield  het tijd-
schrift boven de doopvont en noemde het Dominant. Een schitterende, passende naam. Ik kan er veel saai-
ere bedenken. Die eerste vergaderingen waren legendarisch, maar uiteindelijk verscheen na typen met de 
typemachine, redigeren, corrigeren met correctievloeistof of herbeginnen, knippen met de schaar en plak-
ken met papierlijm het eerste nummer in een bruin kleedje… Je zou het nu in de couveuse leggen… 

Veel is er sedertdien gebeurd. Jullie zwartharige hoofdredacteur met vandaag nog een paar schrale, grijze 
haren is de enige die thans overblijft van de toenmalige redactieraad. Maar Dominant is nog altijd springle-
vend en het is uitgegroeid tot een fraai eigentijds blad op glossy papier en in vierkleurendruk. En dat lot is 
niet elk tijdschrift beschoren… Ik ken er die het slechts een paar jaar volhielden…  

Thans, veertig jaar later, werken wij met drie vaste redactieleden en op de achtergrond onze bewaker van 
de taal en met één redactieraad per nummer. Wij werken met een tekstverwerker, wij kunnen elektronisch 
knippen, plakken en kopiëren en wij gebruiken het internet. Dat had ik mij veertig jaar geleden nooit kun-
nen voorstellen. Als ik mij even hoofdredacteur waan – al is dat een illusie – dan prijs ik mij gelukkig met 
deze fantastische mensen rondom mij. Rita en Gerd en Willy, jullie doen met schaarse middelen een fan-
tastische job en ik mag dan nog delen in de eer. Mijn waardering is groot. Mag ook eens gezegd worden…  

 

Arie Roelandt 

Veertig jaar Dominant en hoe het begon… 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

De wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (B.P.L) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op 
het adressenbestand van de Huntington Liga en haar driemaandelijks tijdschrift DOMINANT. 
Deze gegevens, nl. naam en postadres, zullen worden verwerkt door de Sociale dienst van de Huntington Liga, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek 
met als doel :  ▪ de leden op de hoogte te houden van en uit te nodigen voor de activiteiten van de Liga; 
         ▪ abonnees effectief het tijdschrift te kunnen toesturen. 
Voor kennisname en of wijzigingen kunt u zich richten tot de Sociale dienst, Huntington Liga: 
t.a.v. Kelly Natens, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. 
Aangifte van de geautomatiseerde verwerking bij de Commissie voor de B.P.L staat aldaar geregistreerd onder identificatienummer 
000037513. 

Huntington Liga VZW 
Krijkelberg 1 
3360 Bierbeek 
 

tel 016 / 45 27 59 
socialedienst@huntingtonliga.be 
www.huntingtonliga.be 
Ondernemingsnummer: 
415438528 

GIFTEN 

 

Voor giften van  
40 euro en meer  

ontvangt u  
een attest van  

fiscale vrijstelling 

 

Foto:  
Unsplash -John Mark Smith 

Studentenhaver voor de Huntington Liga 
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Op vrijdag 4 september 2020, een grij-
ze, miezerige dag, reden we met 17 toe-
risten richting De Panne. En de weers-
voorspellingen zagen er niet hoopge-
vend uit. Desondanks waren we blij 
eindelijk even te ontsnappen aan de 
opgelegde, dagelijkse routine die coro-
na al maanden met zich meebrengt. Dit 
ontspanningsweekend was de enige ge-
zamenlijke activiteit van de liga die dit 
jaar mocht/kon doorgaan. 
 

Omstreeks 18u. waren we voltallig en heel blij om elkaar weer te mogen ontmoeten. Ik moet eer-
lijk zeggen dat ik tijdens het weekend, ondanks het warme onthaal, het handje-schudden en de 
knuffels erg gemist heb. Ook de opgelegde social distance tijdens die drie dagen voelde vreemd 
en veel zwaarder aan  dan thuis. Wij zijn immers een warme vereniging waar gezelligheid pri-
meert. 
 

Alles was perfect geregeld door de liga en het hotel 
Cécile in De Panne. Wij zaten het hele weekend in 
onze eigen bubbel. Iedereen respecteerde er het 
dragen van het mondmasker. 
 

Daar waar we vorig jaar nog dicht op elkaar zaten 
voor het warme eten, waren er nu wanden geplaatst 
per bubbel. Ook dat voelde vreemd aan, maar het 
eten was er nog steeds heerlijk. 
 

In tegenstelling tot de weersvoorspellingen kon het 
weer niet prachtiger zijn dat weekend. Hemelsblau-
we lucht, een heerlijk najaarszonnetje, geen over-
vloed aan toeristen... kortom zalig!!! 
 

Meegaan met de uitgestippelde wandelingen van 
André, een bezoekje aan de zaterdagmarkt of rus-
tig luieren op een terrasje, alles kon… het was echt 
relaxen. Wij kijken er nu al naar uit om ook vol-
gend jaar weer mee te kunnen gaan. 

 
Ineke, Guy, Annemie, Bruno, Maria, Odilon, Riet, Theo, Raf, Guido, André, Christine, Roger, 
Jan, Vif, Robert en Els. 
 
 
 
 

HET ONTSPANNINGSWEEKEND  
2020 
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Actie van Puratos - Vita+  
 
In het kader van de Warmste week deden we 
in november van vorig jaar (2020) een oproep 
om te stemmen op de Huntington Liga op de 
website van het bedrijf Puratos. Dit bedrijf had 
tien acties geselecteerd en de drie organisa-
ties die de meeste stemmen zouden halen, 
zouden een deel van het ingezamelde geld 
krijgen. Er is in groten getale gereageerd op 
deze oproep en de Huntington Liga heeft 
3.644,64€ ontvangen. Bedankt aan iedereen 
die op ons gestemd heeft. 
 

Gerda De Coster Bea De Schepper, ondervoorzitter , mocht 
de cheque namens de Liga ontvangen. 

Regio Limburg viert 90-jarige vrijwilliger van de Huntington Liga  


