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I 

 

VOORWOORD 
 

Geachte lezer 

 

Hoewel ik geen persoonlijke contacten had met patiënten met Duchenne musculaire 

spierdystrofie, heeft de keuze voor dit onderwerp geleid tot een nog steeds groeiende interesse 

in de klinische en ethische aspecten van deze aandoening. Bij de keuze voor dit onderwerp 

was de voeling met de praktijk van groot belang. Na het schrijven van een theoretisch-

detaillistisch gerichte masterproef over carnosine in een eerdere opleiding en na drie jaar 

werkervaring ben ik een stuk pragmatischer geworden. Deze masterproef heeft geleid tot een 

interesse in Duchenne musculaire spierdystrofie en andere genetische aandoeningen die mij in 

mijn carrière steeds zal bijblijven en zal helpen om te streven naar een betere zorg. 

 

Graag zou ik van dit voorwoord gebruik willen maken om enkele mensen te bedanken die het 

schrijven van dit werk hebben mogelijk gemaakt. In de eerste plaats bedank ik Boel De Paepe 

voor haar opbouwende feedback, steun en begeleiding tijdens het hele schrijfproces. Ik heb 

genoten van de verdiepende gesprekken die soms verder gingen dan enkel deze masterproef.  

Verder ook dank aan mijn schoonvader prof. dr. Fons Van Gompel, mijn moeder Corine 

Noppe voor het overlezen van dit werk. Ten slotte wil ik nog mijn vrouw Edith Van Gompel 

bedanken voor haar moed opnieuw met een student samen te leven, de mogelijkheid om deze 

studie opnieuw aan te vatten en de vele steun, liefde en brownies gedurende de lastige 

periodes.  

 

Rest mij nog om u veel plezier te wensen bij het lezen van mijn masterproef. Ik hoop dat ik 

uw verwachtingen kan inlossen en uw interesse in de zorg bij patiënten met Duchenne 

musculaire dystrofie kan aanwakkeren. 
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ABSTRACT 
 

Inleiding: Duchenne musculaire dystrofie (DMD) is een progressieve, recessief X-gebonden 

spieraandoening. De incidentie bij jongens wereldwijd schommelt tussen 1 op 3500 en 1 op 

6500. Het wordt veroorzaakt door een mutatie op het dys gen dat codeert voor dystrofine, een 

eiwit dat een belangrijke rol speelt in de structuur en stabiliteit van het sarcolemma tijdens 

spiercontractie. DMD presenteert zich onder andere door progressieve proximale spierzwakte, 

cardiomyopathie en respiratoire insufficiëntie wat leidt tot rolstoelgebondenheid rond 12 jaar 

en vroegtijdige dood. Vooruitgang in de zorg leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit 

en – verwachting tot gemiddeld 40 jaar. Deze ouder wordende patiënten brengen nieuwe 

uitdagingen in de kliniek met zich mee. Deze masterproef brengt de klinische uitdagingen in 

de zorg bij volwassen patiënten in kaart. Hierbij wordt ingegaan op 1) innovatieve therapieën, 

2) de nood aan multidisciplinaire zorg en 3) ethische vragen bij de end-of-life zorg. 

Methodologie: Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werd een grondige 

literatuurstudie uitgevoerd. Via de databanken Pubmed en Web Of Science werden de meest 

relevante studies weerhouden.  

Resultaten: Er zijn diverse hoopgevende mogelijkheden om DMD te genezen of de 

symptomen te milderen. Innovatieve therapieën zoals exonskipping en CRISPR-cas hebben 

groot theoretisch potentieel, maar deze methoden staan nog voor een aantal belangrijke 

uitdagingen voor ze klinisch toepasbaar zijn. Multidisciplinaire zorg leidt tot aangetoonde 

verbetering van de levenskwaliteit en – verwachting bij DMD. Niet-invasieve ventilatie, 

cardioprotectieve medicatie, stretching, ortheses en behandeling met steroïden is de richtlijn. 

Gastro-intestinale, urologische en psychosociale klachten komen bij ouder wordende 

patiënten steeds vaker voor. Ondanks de ernst van de aandoening is de zelf gerapporteerde 

QoL van patiënten met DMD goed en deze wordt lager ingeschat door de omgeving. Vooral 

pijn, vermoeidheid en de gemoedsstemming hebben een grote invloed op de QoL. 

Conclusie: De hoop op een baanbrekende therapie voor DMD is terecht maar er zijn nog vele 

hindernissen te overwinnen alvorens toepassing in de kliniek kan volgen. Een goed 

uitgewerkte multidisciplinaire zorg volgens gestandaardiseerde richtlijnen moet de norm 

worden bij de behandeling van DMD met een stijgende aandacht voor de psychosociale zorg, 

gastro-intestinale en urologische complicaties. Bij elke interventie in de end-of-life zorg is 

uitvoerig overleg tussen de patiënt en zorgverleners cruciaal om de QoL te bewaren en correct 

in te schatten. De QoL moet vanaf de eerste zorg als doel worden meegenomen.  
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1. Afkortingenlijst 
 

AAV-vector ‘Adeno-associated’ virale vector 

ACE-I Angiotensine converting enzyme-inhibitor 

ADHD attention deficit hyperactivity disorder 

AD Autosomaal dominant 

AON Antisense oligonucleotides 

AR Autosomaal recessief 

BMD Becker musculaire dystrofie 

Cas CRISPR associated systems 

CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats 

crRNA CRISPR RNA 

DAPC dystrofine geassocieerd glycoproteïne 
complex 

DMD Duchenne musculaire dystrofie 

Dys Dystrofine gen 

EDMD Emery-Dryfuss musculaire dystrofie 

GC Glucocorticoïden 

HRQoL Health Related Quality of Life 

LGMD ‘Limb-girdle’ musculaire dystrofie 

NO stikstofmonoxide 

OCD Obsessieve compulsieve disorder 

PEF Peak expiratory flow 

QoL Quality of Life 

XR X gebonden recessief 

6MWT 6 minuten wandeltest 
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2. Inleiding 
 

Duchenne musculaire spierdystrofie (DMD) is een progressieve spierziekte die ontstaat door 

een afwezigheid van dystrofine in spiercellen. DMD is een recessief X-gebonden aandoening 

veroorzaakt door mutaties op het dystrofine (dys) gen gelegen op de korte arm van het X-

chromosoom. Daarom komt de ziekte bijna alleen bij jongens voor. 

De zorg voor patiënten met deze erfelijke ziekte wordt steeds beter. Evoluties in de zorg 

hebben de levensverwachting doen toenemen, waardoor patiënten met DMD op dit moment 

tot 40 jaar kunnen worden (1). 

In dit eerste hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op de pathologie en het huidig 

management van DMD.  

 

2.1. Duchenne en Becker musculaire dystrofie: genetica en 
moleculair mechanisme 

2.1.1. Introductie 

Duchenne en Becker musculaire dystrofie zijn recessief X-chromosoom gebonden 

aandoeningen. De ziektes worden beschouwd als erfelijk, maar 1/3 van de patiënten heeft 

spontane de novo mutaties (2, 3).   

 

DMD wordt veroorzaakt door een meestal volledige afwezigheid van het dystrofine eiwit 

door een mutatie op het dys gen. Dit gen en zijn product is reeds uitvoerig bestudeerd en 

gedocumenteerd. Desondanks is het volledige mechanisme waardoor dit leidt tot musculaire 

degeneratie nog niet volledig begrepen (4). 

Het fenotype van deze aandoening kan verschillen van patiënt tot patiënt, alsook de ernst en 

evolutie van de symptomen. DMD wordt gekenmerkt door een progressief verminderde 

proximale spierkracht. Op de leeftijd van 12 jaar zijn de meeste patiënten rolstoelgebonden 

(5). Patiënten ontwikkelen locomotorische dysfunctie, cardiomyopathie en respiratoire 

insufficiëntie (6-8). Bij Becker musculaire dystrofie (BMD) is het dystrofine eiwit ook 

functioneel getroffen, maar het eiwit is niet afwezig. BMD kent dan ook een milder fenotype. 
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2.1.2. Epidemiologie 

DMD is de meest voorkomende erfelijke spierziekte, met een incidentie bij nieuwgeboren 

jongens die wereldwijd schommelt tussen 1 op 3500 en 1 op 6500 (9, 10). 

BMD heeft een lagere incidentie met 1 op 18518 mannelijke geboortes. De prevalentie van 

DMD en Becker is respectievelijk 4.78 en 1.53 per 100 000 mannen (11). 

 

2.1.3. Myopathieën: overzicht en situering DMD 

Een myopathie of spierziekte wordt gekenmerkt door aantasting van de spiervezels. Er zijn tal 

van myopathieën te onderscheiden. In Clinical Medicine van Kumar and Clark wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verworven en erfelijke spierziektes (2) (tabel 21.58 p 1178). 

 

De verworven spierziektes zijn een heterogene groep van aandoeningen die ontstaan tijdens 

het leven. Deze spierziektes kunnen worden onderverdeeld in drie subgroepen. 

Vooreerst zijn er myopathieën met inflammatoire oorzaak, waaronder de virale, bacteriële en 

parasitaire myopathie en sarcoïdose.  

Een tweede groep zijn de endocriene/toxische spierziektes met onder andere het syndroom 

van Cushing, schildklieraandoeningen, Ca2+ stoornissen, hypokaliëmie, of spieraandoeningen 

veroorzaakt door medicatie vb. statines. 

De derde subgroep zijn de myastenische spierziektes met als typevoorbeeld myastenia gravis.  

 

De erfelijke spierziektes kunnen worden opgedeeld in vier subgroepen. 

De musculaire dystrofieën zijn erfelijke aandoeningen met progressieve degeneratie van 

skelet- en hartspierweefsel. Het is in deze subgroep dat we Duchenne en Becker spierdystrofie 

terugvinden. Andere subtypes binnen deze groep komen minder vaak voor, waaronder 

facioscapulohumerale, limb-girdle, Emery-dryfuss en oculofaryngeale dystrofie (Figuur 1).  
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Figuur 1: Zones aangetast bij de verschillende vormen van musculaire dystrofie. A: DMD en BMD, B: Emery-
Dryfuss, C: limb girdle, D: facioscapulohumeraal, E: distaal, F: oculofaryngeaal (6) 
 

Naast de dystrofische myopathieën worden ook nog de myotone dystrofieën (myotone 

dystrofie, myotonia congenita), de channelopathe (hypo/hyper/normokaliëmische 

verlamming) en de metabole dystrofieën (myofosforylase tekort, glycogeen en vetzuur 

afwijkingen, mitochondriale afwijkingen,…) onderscheiden. (2) 

 

2.1.4. Dystrofine-gen 

Dystrofine is een eiwit dat wordt gecodeerd door een gen gelegen op het X-chromosoom. In 

1982 werd het gen op de korte arm van het X-chromosoom gelokaliseerd (Xp21). Het was de 

eerste erfelijke ziekte die werd gelokaliseerd door het linken aan een DNA merker (6).  

Bij zowel Becker als Duchenne spierdystrofie is hetzelfde gen getroffen (Tabel 1). 

 
Tabel 1: Lijst van de belangrijkste musculaire dystrofieën met hun genlocus en eiwitproduct. (19)  

Ziekte Overerfbaarheid Genlocus Genproduct 

DMD/BMD XR Xp21.2 Dystrofine 

EDMD XR 

AD/AR 

Xq28 

1q 

Emerin 

Lamine-A/C 

LGMD AD/AR 5q,1q,3p,… Myotiline, lamine,… 
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distaal AR/AD 2p/2q Dysferline, titine 

Facio-scapulo-
humeraal 

AD 4q Ongekend 

oculofaryngeaal AD 14q Poly(A)binding 

proteïn 

Afkortingen: XR = X-gebonden, recessief; AD = autosomaal dominant; AR = autosomaal 

recessief; DMD = Duchenne musculaire dystrofie; BMD = Becker musculaire dystrofie; 

EDMD = Emery-Dryfuss musculaire dystrofie; LGMD = Limb girdle musculaire dystrofie 

 

Het dys gen is het langste gen in het menselijke genoom. Het neemt 0.1% in van het volledige 

menselijk genoom. Met 2,5 miljoen baseparen is het daarom ook heel gevoelig voor mutaties. 

Het bestaat voor 99% uit intronen met daarnaast 79 exonen, en heeft 7 promotorplaatsen. De 

transcriptie van het dys gen gebeurt vooral in skelet- en hartspierweefsel, en in mindere mate 

in hersenweefsel. Naargelang de promotor zijn er drie belangrijke isovormen te onderscheiden 

die leiden tot transcriptie van het volledig eiwit. Deze promotors bestaan uit drie unieke eerste 

exons met 78 gemeenschappelijke exons (Figuur 2). 

Naast deze isovormen produceert het dys gen nog meer isovormen veroorzaakt door 

alternatieve splicing, waarbij een variabel aantal exonen weggeknipt wordt (12). 

 

De meest voorkomende mutaties in het dys-gen zijn deleties. Duplicaties zijn zeldzamer. Bij 

ongeveer 60-65% van de patiënten met Duchenne of Becker werden deleties gevonden. Bij 5-

15% van de gevallen gaat het om duplicaties. In de overige gevallen gaat het om een 

combinatie van kleine mutaties (vb. puntmutaties, inserties, …) (13). Deleties kunnen bijna 

overal voorkomen, maar toch zijn er twee ‘hotspots’ ontdekt waar de ze het vaakst 

voorkomen. Er is geen simpele relatie tussen de locatie en ernst van de mutatie en het 

fenotype. Zo kan een deletie van het kleine exon 44 leiden tot typische DMD en een deletie 

van 46% van het totale gen leiden tot BMD (12). De ernst van het fenotype hangt dus 

evenmin af van de grootte van de deletie of duplicatie. Belangrijker is of de mutatie het 

‘leesraam’ dwarsboomt. 
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Figuur 2: organisatie van het dys-gen. De zwarte strepen stellen de 79 exonen voor. De pijlen tonen de 7 
promotorplaatsen, waaronder de belangrijkste: B (brain), M (muscle) en P (Purkinje) promotors. Daarnaast 
zijn de promotorplaatsen van R (retinal), S (Schwanncel) en G (general) ook aangeduid (12).  

 

2.1.4.1. De leesraam hypothese 

In een moleculair onderzoek naar mutaties op het dys gen kon een verklaring worden 

gevonden voor het verschil in fenotype. Zo leiden in-frame deleties tot abnormaal maar nog 

gedeeltelijk functioneel dystrofine (Figuur 3). Dergelijke deleties zijn geassocieerd met BMD. 

In-frame deleties houdt in dat het leesraam behouden blijft bij transcriptie. Out-of-frame 

mutaties leiden tot een ernstiger fenotype zoals DMD. Dergelijke mutaties leiden tot een 

verschuiving van de codontripletten en dus het leesraam. Dit geeft aanleiding tot een ernstig 

fenotype en verklaart waarom de grootte van de mutatie minder een rol speelt (14).  

Op deze verklarende hypothese bestaan er echter uitzonderingen.  

Zo zijn er zowel BMD-patiënten met een frameshift mutatie en patiënten zonder frameshift 

met DMD.  

 

De belangrijkste reden voor dit fenomeen lijkt exonskipping te zijn, via alternatieve splicing. 

Het gemuteerde exon wordt spontaan door het spliceosoom overgeslagen waardoor een korter 

maar nog functionele vorm van dystrofine wordt geproduceerd, wat leidt tot een BMD-

fenotype (Figuur 3). Bij patiënten met een DMD fenotype zonder frameshift mutatie bleek 

vooral de grootte van de deletie de oorzaak (30 tot 44 exons), wat leidt tot een te klein dys 

eiwit om functioneel te zijn (15, 16).  
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Wanneer een mutatie zal leiden tot een fenotype passend bij BMD of DMD is nog niet 

volledig begrepen en is diagnostisch nog niet te voorspellen (12). Exon-skipping is wel een 

valabel onderzoekstopic voor nieuwe therapieën. Hier wordt later nog op teruggekomen. 

 

 
Figuur 3: Het effect van een exon 50 deletie op het leesraam van het dys gen (links). De deletie leidt tot 
verschuiving van de codontripletten en dus het leesraam. Exon skipping (rechts) leidt tot een verkort maar 
functioneel mRNA (17). 

 

2.1.5. Dystrofine eiwit 

De eigenschappen van het dys gen en zijn product zijn gedurende de laatste 15 jaar uitvoerig 

onderzocht. Desondanks is het mechanisme dat leidt van dystrofine afwezigheid tot 

spierdegeneratie nog niet volledig begrepen.  

 

Het dystrofine eiwit bestaat uit 4 domeinen (Figuur 1).  

x Het eerste domein wordt de NH2 terminus genoemd. Het is homoloog aan α-actine en bevat 
tussen 232 en 240 aminozuren.  

x Het centrale en langste domein is een opeenvolging van 25 triple helix spectrine-like 
herhalingen. Het bevat ongeveer 3000 aminozuren. 

x Het derde domein is een cysteïne-rijk deel bestaande uit 280 aminozuren.  
x Als laatste deel is er de C-terminus bestaande uit 420 aminozuren (12). 

Door elektronenmicroscopie en biochemische analyse werd in 1975 ontdekt dat patiënten met 

DMD een defect hadden ter hoogte van het sarcolemma (18). Het proteïne heeft zijn plaats in 

de opbouw van het sarcolemma van hart- en spiercelweefsel. Het maakt deel uit van het 

dystrofine geassocieerd glycoproteïne complex (DAPC). Dit eiwitcomplex speelt een 
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belangrijke rol bij de structuur en stabiliteit van het sarcolemma tijdens een spiercontractie. 

Het beschermt de spiercel tegen schade en necrose ten gevolge van spiercontractie (19). 

Omdat de functie van dystrofine samenhangt met dit complex, gaan we hier dieper op in. 

 

2.1.5.1. Het dystrofine geassocieerd proteïne complex (DAPC) 

Zoals eerder vermeld maakt dystrofine samen met andere eiwitten deel uit van het dystrofine- 

geassocieerd proteïne complex (DAPC). Dit complex maakt deel uit van het sarcolemma en 

vormt een verbinding tussen de extracellulaire matrix en het sarcoplasma (Figuur 4). Er wordt 

vermoed dat afwezigheid of defect van dystrofine en/of andere eiwitten van het complex leidt 

tot verminderde sarcolemma integriteit. Daardoor wordt de spiercel gevoelig voor contractie-

geïnduceerde schade (19). 

De verschillende membraanproteïnes en hun geassocieerde spierdystrofieën zijn weergegeven 

in Figuur 5. 

 
Figuur 4: Schematische voorstelling van het DAPC (18). 

 

Het DAPC kan worden onderverdeeld in drie grote subgroepen van proteïnes. De 

dystroglycanen, de dystrobrevines en syntrofines, en het sarcoglycaancomplex (20). 

Dystroglycaan werd geïdentificeerd als deel van het complex dat in nauwe verbinding staat 

met dystrofine. Het is een heterodimeer bestaande uit een sterk geglycosyleerd α- en een 

transmembraan β-subeenheid. Dystrofine bindt met de C-terminus aan β-dystroglycaan. Via 

een verbinding met onder andere het extracellulaire laminine staat dystrofine onrechtstreeks in 

verbinding met de extracellulaire matrix (Figuur 4). 
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Het sarcoglycaan-sarcospancomplex bestaat uit vier sterk geassocieerde proteïnes. Defecten 

ter hoogte van deze proteïnes zijn gelinkt aan verschillende vormen van LGMD.  

Dystrobrevine en syntrofine zijn intracellulair gelegen eiwitten van het DAPC. De functie van 

deze eiwitten is niet volledig begrepen. Vermoedelijk spelen ze een rol als facilitator om 

proteïnes te binden (21). De C-terminus van dystrobrevine interageert met dystrofine (20). 

 

 
Figuur 5: De membraanproteïnes en de musculaire dystrofieën waarmee ze worden geassocieerd (19). 

 
2.1.5.2. De relatie tussen dystrofine, het DAPC en intracellulaire eiwitten 

Het is duidelijk dat dystrofine een belangrijke rol speelt in de functie van het celmembraan. 

Het gaat de interactie aan met tal van andere eiwitten. De N-terminus bindt met F-actine (22). 

Het cysteïne-rijk gedeelte bindt met DAPC en via laminine met de extracellulaire matrix. De 

C-terminus bevat bindingsplaatsen voor verschillende intracellulaire eiwitten (8, 23). Deze 

bindingen zorgen voor stabiliteit en bescherming voor schade tijdens spiercontractie. 

Daarnaast zou dystrofine ook betrokken zijn bij signalering doorheen het celmembraan. 
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2.1.6. Pathofysiologie van DMD: hypothesen 

Zoals eerder gezegd zijn nog veel aspecten van hoe mutaties in het dys gen leiden tot 

spierschade ongekend. De functie van dystrofine wordt afgeleid op basis van pathologieën die 

met dit eiwit te maken hebben. In dit onderdeel worden de meest waarschijnlijke 

pathofysiologische hypotheses bij DMD verder besproken. Vermoedelijk spelen ze allen een 

rol bij de pathofysiologie van DMD. Er werd veel kennis verworven over de pathofysiologie 

van DMD na het ontdekken van de mdx muis. In 1984 rapporteerden Bulfield et al. een 

spontane X-gebonden mutatie in een muiskolonie (24). In deze gemuteerde muizen werden 

verhoogde niveaus van musculair creatine kinase en pyruvaat kinase teruggevonden, net als 

de karakteristieke laesies van spierdystrofie. Dit model, dat wel een milder fenotype kent dan 

DMD bij de mens, is uitgebreid bestudeerd als hét diermodel voor humaan DMD (24).  

 

2.1.6.1. De mechanische hypothese 

Na een onderzoek op mdx muizen werd een correlatie gevonden tussen spiervezels met 

dystrofine deficiëntie en verhoogde ontvankelijkheid van sarcolemmaruptuur, veroorzaakt 

door contractie (25). Het recuperatievermogen van de spier is niet groot genoeg om deze 

verhoogde schade te compenseren, wat leidt tot dystrofie. De grootte van de 

sarcolemmaschade hangt niet af van het aantal spiercontracties, maar van de belasting tijdens 

contractie. De schade is het grootst na excentrische contractie. De afwezigheid van dystrofine 

leidt tot delokalisatie van DAPC van het sarcolemma. Dit bevestigt het vermoeden dat 

dystrofine een belangrijke rol speelt bij het behoud van de sarcolemma integriteit tijdens 

contractie. De membraan fragiliteit leidt tot accumulatie van eiwitten in het sarcoplasma die 

er normaal niet is, zoals albumine en immunoglobulines. Dit mechanisme heeft belangrijke 

implicaties gehad op het management van DMD wat later wordt besproken (4). 

 

2.1.6.2. De Ca2+ hypothese 

Calcium homeostase is cruciaal bij een goede spierfunctie en dystrofine speelt hierbij een 

mogelijke rol. Er werd aangetoond dat er in DMD een verhoogde influx is door een dystrofine 

deficiënt membraan. Desondanks zijn er voldoende compensatoire mechanismes die de Ca2+ 

concentratie laag genoeg houden. Aangehouden verhoging in concentratie (door 

membraanschade) leidt tot activatie van proteases die verdere destructie van het membraan 
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veroorzaken. Dit leidt opnieuw tot verhoogde influx. Onderzochte therapieën zoals Ca2+-

blokkers hebben echter geen aangetoond klinisch voordeel. 

 

Ten tweede speelt DAPC een controlerende rol bij spiercontractiliteit en – prikkelbaarheid. 

Het reguleert de lokalisatie van het BK channel SLO1 in het membraan. Deze kanalen 

reguleren membraan potentiaal en repolarisatie van actiepotentialen. Bij DAPC-mutaties zorgt 

dit gebrek aan controle voor een verlengde synaptische stimulatie, wat de Ca2+-influx 

verhoogt via spanningsafhankelijke kanalen. Dit mechanisme verklaart mogelijks hoe 

spiergebruik leidt tot verhoogde dystrofie of necrose (26). 

 

2.1.6.3. De vasculaire hypothese en de rol van NO en NO synthasen 

Omdat er necrotische vezels werden geobserveerd in DMD, wordt ook een rol van de 

musculaire vasculatuur vermoed in de pathogenese van DMD. Desondanks werden in 

meerdere studies geen bloedvatabnormaliteiten gevonden. Nieuwe inzichten zouden NO, een 

lokale vasodilatator, een rol toebedelen bij DMD. NO wordt geproduceerd door NO 

synthasen. Een enzyme dat gedislokaliseerd is van het sarcolemma bij DMD. Tijdens 

inspanning zou dit kunnen leiden tot een verminderde oxygenatie (4). 

 

2.1.6.4. De inflammatie hypothese 

Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij de pathogenese van DMD. Necrotiserende 

spiervezels worden aangevallen door macrofagen, welke in grote mate worden teruggevonden 

in de inflammatiezones. Verschillende inflammatoire factoren worden geassocieerd met 

DMD. Cytokines (TNF, interleukines, interferon en TGF) en chemokines spelen een 

belangrijke rol in het complexe proces van inflammatie. Deze inflammatie zou de progressie 

van degeneratie bevorderen en is dus een belangrijk aangrijpingspunt voor therapie (4, 27). 

 

2.1.6.5. De genregulatie hypothese 

DAPC heeft zijn rol bij spieractiviteit gerelateerde genexpressie. Dislocatie van DAPC zorgt 

voor selectieve regulatie van verschillende genen. Deze genen, zoals calcineurine en 

verschillende proteïne kinases, spelen een rol in intracellulaire signaal pathways. Het is echter 

niet duidelijk of de betrokken genen een causale rol spelen bij de pathofysiologie van DMD 

(4). 
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2.2. DMD: Kliniek 

2.2.1. Symptomen en klinische tekenen 

DMD presenteert zich in de eerste plaats met motorische dysfunctie. Problemen met lopen, 

rechtstaan vanuit hurkpositie, frequent vallen, … tussen 3 en 5-jarige leeftijd zijn eerste 

indicaties. Verminderde taal- of globale ontwikkeling zijn minder frequent. 

 

2.2.1.1. Proximale spierzwakte 

Patiënten met DMD vertonen proximale spierzwakte beginnend bij de onderste ledematen. 

Zwakte van de nekflexoren is frequent aanwezig. De meeste patiënten hebben nooit kunnen 

springen. Deze spierzwakte evolueert progressief tot een rolstoelafhankelijkheid rond 12-

jarige leeftijd. (6) 

 

2.2.1.2. Cardiomyopathie 

Fibrose van hartspiercellen leidt tot cardiomyopathie. Klinisch wordt dit voor het eerst 

vastgesteld vanaf 10 jaar en is aanwezig bij alle patiënten op hun 18e. Voordat dit zich 

klinisch presenteert wordt een betrokkenheid van het hart geobserveerd bij 25% onder de 6 

jaar. Dit uit zich in een voortdurende tachycardie of atriale en ventriculaire aritmieën. Door 

fysieke inactiviteit verloopt de cardiomyopathie vaak asymptomatisch (28). 

 

2.2.1.3. Respiratoire problemen 

Chronische respiratoire insufficiëntie is onvermijdelijk bij alle patiënten. De kracht van de 

ademhalingsspieren vermindert progressief. Dit uit zich in restrictieve longcapaciteit met een 

progressief verminderde vitale capaciteit. Respiratoire insufficiëntie is de voornaamste reden 

voor sterfte (29). Bij 1/3 van de patiënten komt obstructief slaapapneu voor, wat leidt tot 

hypoventilatie in de tweede decade. 

 

2.2.1.4. Intellectuele handicap 

Bij 30% van de patiënten wordt een intellectuele handicap geobserveerd met een gemiddeld 

IQ van 85. Het gaat hierbij meer om verminderde verbale intelligentie. Jongens met DMD 
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worden ook vaker met attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), obsessieve 

compulsieve stoornis en autisme spectrum stoornis (ASS) gediagnosticeerd.  

 

2.2.1.5. Orthopedische complicaties 

Bijna alle patiënten ontwikkelen op termijn scoliose, wat een impact heeft op de respiratoire 

vitale capaciteit. Door frequent vallen, komen lange botfracturen vaak voor en leiden vaak tot 

verlies van ambulantie. Ten slotte lijden ook de meeste jongens met DMD aan osteoporose  

(30). Verkorting van de spieren en pezen (contracturen) komen heel frequent voor. Dit leidt 

tot verkeerde gewrichtspositie en verminderde stabiliteit. Typisch begint dit bij het 

enkelgewricht. Later worden ook de knie, heup en bovenste gewrichten getroffen. 

 

2.2.1.6. Psychosociaal welzijn 

Het is duidelijk dat DMD een enorm grote impact heeft op het fysieke welzijn van de patiënt. 

De psychosociale complicaties zijn echter soms zo groot dat ze een grotere impact hebben dan 

de fysieke beperkingen. Voor de omgeving zijn deze psychosociale aspecten dikwijls een 

grotere bron voor stress dan de fysieke aspecten. Psychosociale aanpassing bij DMD is min of 

meer gelijkaardig aan die van andere chronische aandoeningen. Angst en depressie zijn 

problemen die geobserveerd worden bij zowel omgeving als de patiënt zelf. Er zijn echter 

risicogebieden die specifiek voor DMD-patiënten vaker voorkomen. Problemen in het sociaal 

functioneren door een beperkt cognitief vermogen, sociale isolatie als gevolg van de fysieke 

grenzen, spraak en leerstoornissen zijn goed gedocumenteerd (5). 
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Figuur 6: Evolutie van verlies van functie op leeftijd en afhankelijk van steroïden gebruik (40). 

 

2.2.2. Diagnose 

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk een juiste diagnose te kunnen stellen. Hoe vroeger 

men kan starten met de behandeling, hoe beter de kwaliteit en duur van het leven voor 

patiënten met DMD. Een snelle en accurate diagnose kan ook een emotioneel zwaar 

diagnostisch proces voorkomen. Een goed klinisch onderzoek met specifieke testen kan DMD 

vroegtijdig opsporen.  

 

2.2.2.1. Vermoeden van Duchenne 

De diagnose van Duchenne wordt vermoed bij het voorkomen van één van drie kenmerken: 

1) Abnormale spierfunctie bij een jongetje (meest voorkomend) 

2) (Toevallig) ontdekken van verhoogd serum creatine kinase 

3) Verhoogde transaminases 

 

Zoals eerder vermeld zijn initieel de meest voorkomende symptomen vertraagd wandelen, 

frequent vallen, moeilijkheden met lopen of de trap beklimmen. Vertraging in motorische 

ontwikkeling doet aan DMD denken. De aanwezigheid van Gowers’ sign (Figuur 7) duidt op 

zwakte van de proximale spieren en moet vervolgonderzoeken van DMD induceren. 

Indien bij voorkomen van één van deze kenmerken DMD wordt vermoed, wordt de creatine 

kinase gemeten in het bloed. Bij verhoging is verdere onderzoek aangewezen om de diagnose 

te bevestigen (5). 
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Figuur 7: Het teken van Gowers. Patiënten met Duchenne steunen op hun armen om vanuit lig recht te 
kunnen komen. Dit door gebrek aan spierkracht in de benen. Het teken van Gowers is een indicatie voor 
proximale spierzwakte en leidt tot vervolgonderzoeken naar DMD. (www.alison-burke.com) 

 

2.2.2.2. Bevestiging van de diagnose 

De diagnose van DMD kan worden versterkt door een aantal vervolgonderzoeken in 

combinatie met de klinische tekens. Voor de bevestiging is het vinden van een dystrofine 

mutatie echter noodzakelijk. Het is soms aangewezen een spierbiopsie te doen om de 

afwezigheid van het dystrofineproteïne aan te tonen. Dit geeft dieper inzicht in de ernst van 

het genotype en speelt een belangrijke rol in de therapeutische aanpak. Na een positief 

spierbiopt is een genetische test altijd noodzakelijk indien dit nog niet is gebeurd. Belangrijk 

is hier op te merken dat tot een leeftijd van 5 jaar een normale spierbioptie geen reden tot 

exclusie van DMD is.  

 

Wanneer een dys mutatie wordt ontdekt, is de DMD diagnose bevestigd. Het resultaat geeft 

klinische informatie voor o.a. counseling, toekomstige mutatie-specifieke behandeling en 

prenatale diagnose (5).  
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Figuur 8: Flowchart van diagnose stelling DMD (5) 

 
2.3. Conclusie inleiding en onderzoeksvraag 

De kennis van de fysiopathologie en kliniek van DMD is de laatste jaren enorm gegroeid. Dit 

heeft de kwaliteit en duur van het leven voor patiënten met DMD doen stijgen, al is genezing 

nog steeds niet mogelijk. Deze masterproef gaat op basis van een literatuurstudie na wat de 

belangrijkste en actuele klinische uitdagingen zijn bij de zorg voor ouder wordende patiënten 

met DMD. De volgende drie aspecten van deze zorg worden behandeld: 

1) Kunnen de symptomen van DMD substantieel worden verlicht door innovatieve 

therapieën of kan DMD in de toekomst zelfs worden genezen? 

2) Kan een betere multidisciplinaire zorg leiden tot een langer en kwalitatiever leven? 

3) Zijn er grenzen aan de klinische zorg? Een ethische reflectie op end-of-life zorg. 
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3. Methodologie 
 

Het doel van deze masterproef is een grondige literatuurstudie te maken van de huidige 

klinische uitdagingen bij patiënten met DMD. Hiervoor werd gestart met het schrijven van 

een inleiding, waarin de pathofysiologie, symptomen en diagnostiek van DMD werd 

beschreven.  

Om dit te doen werd gezocht naar reviews die een algemeen overzicht geven van de huidige 

situatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van twee databanken, Web of Science en Pubmed. 

Op basis van algemene zoektermen zoals ‘Duchenne muscular dystrophy’ en ‘review’ 

aangevuld met specifiekere termen zoals ‘diagnosis’, ‘pathofysiology’ en ‘management’ 

werden relevante artikels gezocht.  

De meest relevante artikels werden geselecteerd op basis van vaakst geciteerd en meest 

recent. Uit de referentielijsten van deze reviews werden meerdere relevante artikels ook 

opgenomen in de bronnenlijst. 

 

Het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd onderverdeeld in drie grote stukken om zo 

gericht de meest relevante artikels te kunnen weerhouden. De volgende zoektermen werden 

gebruikt: 

1) Innovatieve therapieën: ‘Duchenne muscular dystrophy’ AND (‘emerging treatments’) 

OR (‘new therapies”), aangevuld met relevante artikels gevonden in referentielijsten.  

2) Multidisciplinaire aanpak: ‘Duchenne muscular dystrophy’ AND ‘management’ OR 

‘current treatment’ of specifiek per onderdeel ‘cardiac management’; ‘respiratory 

management’; ‘challenges’ 

3) Ethiek: ‘Duchenne muscular dystrophy’ AND ‘Quality of Life’ OR ‘End of life’   

 

Opnieuw werden de vaakst geciteerde en meest recente artikels weerhouden en aangevuld met 

artikels gevonden door de watervalmethode. 

 

  



  

19 

 

4. Resultaten 
 

4.1. Innovatieve therapieën 

De stijgende kennis van de fysiopathologie van DMD opent de deur voor nieuwe 

benaderingen voor farmaca. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste en meest belovende 

invalshoeken besproken. De meeste van deze nieuwe therapieën zitten slechts in een 

beginnende klinische fase (31). 

 

De therapieën die nu worden ontwikkeld, zijn gericht op twee strategieën. Enerzijds op het 

herstellen van de dystrofine expressie door het moduleren van cellulaire pathways en 

genexpressie, DNA- en celgerichte therapieën of mutatie specifieke therapieën. Anderzijds op 

het ingrijpen op downstream mechanismes zoals een ontregelde calcium homeostase, 

inflammatie, oxidatieve stress, fibrose en spierischemie.  

Het monitoren van de functionele outcome bij deze trials gebeurt meestal met de 6 minuten 

wandeltest (6MWT). Deze test houdt in dat de testpersonen gedurende 6 minuten een zo groot 

mogelijke afstand proberen te wandelen. Een verandering van 30m wordt beschouwd als een 

significant verschil. De rationale is dat deze test een goed globaal beeld geeft van de 

functionele mobiliteit en aspecten van het dagdagelijkse leven reflecteert. 

De North Star Ambulatory Assessment (NSAA) is een observatiemiddel die de functionele 

mogelijkheden van pediatrische DMD patiënten test. Bij deze assessment worden 17 items 

(vb. wandelen, rechtstaan uit zit, springen,…) van de functionaliteit van het kind getest. De 

resultaten die deze kinderen op deze test behalen correleren met de resultaten van een 6MWT, 

waardoor bevestigd wordt dat de 6MWT een goede standaard is voor het testen van 

ambulante patiënten (32). 

 

De meest belovende nieuwe therapieën die de primaire oorzaak van DMD aanpakken kunnen 

worden onderverdeeld in 4 categorieën.  

1) Celtherapie 

2) Dys Gen rescue therapie 

3) Dys eiwit rescue therapie vb. Exon-skipping 

4) Utrofine upregulatie 
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4.1.1. Celtherapie (myoblast transplantatie, stamceltherapie) 

Celtherapie houdt in dat er nieuwe cellen worden getransplanteerd die kunnen differentiëren  

in gezonde spiercellen. Dit kunnen enerzijds myoblasten zijn (precursoren van de spiercel) of  

pluripotente stamcellen. Tot nu toe is de transplantatie van myoblasten het meest succesvol 

gebleken. Deze precursorcellen worden uit gezonde spierceldonoren genomen, in vitro  

gekweekt en getransplanteerd in het zieke spierweefsel. Dit leidt tot ‘gen complementatie’:  

het tot expressie komen van zowel exogene als gastheer genen (33). 

 

In klinische trials op menselijke testpersonen blijkt het resultaat echter niet heel positief.  

Bij slechts 1 op 12 patiënten werd een maximum van 10% donor dystrofinepositieve vezels  

gevonden. Vermoedelijk is de oorzaak een snelle myoblast celdood na transplantatie  

(34), een te laag aantal getransplanteerde cellen en een slechte distributie van de cellen (33). 

 

Het gebruik van mesenchymale stamcellen blijkt weinig succesvol. De meeste studies tonen  

geen verbetering van de spierkracht na transplantatie. Het belangrijkste obstakel van deze  

methodiek is de manier van toediening nl. intramusculair. De stamcellen blijven enkel lokaal  

op de plaats van injectie waardoor er slechts een heel beperkte zone is van spiergroei (33). 

 

4.1.2. Dys Gen rescue therapie 

Gentherapie heeft als doel een werkend dystrofine-gen te introduceren. Hier werden reeds  

vele verschillende vectoren getest waaronder de ‘adeno-associated’ virale (AAV)-vector, die 

tot nu toe de beste resultaten oplevert. 

 

4.1.2.1. AAV-vectoren 

De AAV-vector is in staat om nieuwe genen systemisch in het lichaam te verspreiden en 

kunnen makkelijk in grote hoeveelheden worden geproduceerd. De grootste beperking van 

deze vectoren is de beperkte capaciteit (5KB). Dystrofine is een te groot eiwit waardoor er 

moet gebruik gemaakt worden van mini dystrofine expressie cassettes (35). 

 

Er zijn drie toepassingen voor AAV-gemedieerde gentherapieën:  

1) Minidystrofine genen 

2) Surrogaatgenen om het tekort van dystrofine te vervangen 
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3) Oligonucleotide antisense voor pre-mRNA exon skipping (4.1.3.) 

 

Voor effectief gebruik van AAV-vectoren zijn er echter een aantal belangrijke obstakels die 

moeten overwonnen worden. 

1) De moeilijkheid om het volledige dys gen te transporteren 

2) De noodzaak van transport naar het volledige lichaam 

3) De immuunrespons op het exogene dystrofine en de AAV-vector 

4) Het overwinnen van soortbarrières bij het vertalen van dierlijke modellen naar de 

mens. 

5) Er is nood aan toediening van hoge dosis van de vector 

De precieze dosis die bij mensen moet worden toegediend is nog niet gekend. Deze 

hoeveelheid hangt ook af van de wijze van toediening, het type vector en de cassette die wordt 

gebruikt. Na systemische toediening kan dystrofine ook tot expressie komen in organen, waar 

dit niet de bedoeling is (bv. de lever). Dit kan worden voorkomen door gebruik van 

spierspecifieke cassettes. 

Een grote en belangrijke uitdaging is de immuunrespons op de AAV-vectoren. Sommige 

patiënten vertonen reeds aanwezige antilichamen tegen de AAV-vectoren voor toediening. Dit 

bemoeilijkt de efficiëntie van gentherapie. 

Daarnaast kan ook een cytotoxische immuunrespons op gang gebracht worden tegen de vector 

of het dystrofine eiwit dat tot expressie wordt gebracht. 

 

4.1.2.2. Gentransfer 

Het doel van een gentransfer is om een volledig functionerend gen onder controle van een  

aangepaste promotor te transfereren. Het volledig dys gen kan gekloond worden in een  

plasmide maar kan op deze manier niet efficiënt worden ingebracht in skeletaal spierweefsel.  

Daarom wordt bij de recente klinische trials gebruik gemaakt van de eerder beschreven AAV-

vector. Zoals eerder vermeld is het volledig dys mRNA te groot om te capteren, waardoor een  

microdystrofine werd ontwikkeld door verwijdering van stukken in het centrale domein (zie 

2.1.5.). Belangrijk is vooral behoud van het cysteïne rijke domein en de C-terminus die 

binden met dystroglycanen, dystrobrevines en syntrofines (12). Bij een eerste klinische trial 

werd geen verhoogde dystrofine expressie gemeten, al was de transfectie zelf wel succesvol. 

Tweede generatie vectoren zijn in testfase (10).  
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4.1.3. Dys eiwit rescue therapieën 

4.1.3.1. Exon skipping 

Zoals in 2.1.4. besproken zorgt een mutatie in bepaalde exonen van het dys gen voor een 

frameshift in het leesraam. Deze verschuiving van het leesraam zorgt meestal voor een hogere 

graad van ernstige symptomen. Door alternatieve splicing zoals exon-skipping wordt een 

kortere, werkzame maar wel minder effectieve vorm van dystrofine gecreëerd. Dit leidt tot 

mildere symptomen zoals ook te zien bij BMD. Dit fenotypisch fenomeen is een target voor 

onderzoek naar een doeltreffende therapie. 

 

Exon-skipping is het verschijnsel waarbij een exon wordt geëxcludeerd tijdens het 

splicingproces van het pre-mRNA. Dit resulteert in een in-frame mRNA dat codeert voor een 

(verminderd) functioneel dystrofine-eiwit en dus zou leiden tot een BMD-ziektebeeld.  

Om een bepaald exon uit het mature mRNA te houden wordt gebruik gemaakt van 

complementaire antisense oligonucleotides(AON’s). Deze AON’s binden op de target splice 

juncties waardoor ze gemaskeerd zijn voor het spliceosoom. Dit laat vervolgens toe dat het 

leesraam in het mRNA hersteld wordt. Omdat elk exon vraagt om een specifiek AON, moet 

voor elke verschillende mutatie een nieuwe behandeling worden ontwikkeld.  

 

Er zijn vooral al klinische trials gepubliceerd die exon 51 als doelwit hebben. Immers, een 

medicijn met exon 51 als target, zou voor 16% van de DMD-patiënten voordeel opleveren. Na 

het volgen van een continue therapie resulteerde dit in een significante verbetering van de 

gewandelde afstand in de 6MWT na 48 weken. Andere trials zijn er op gericht om meer dan 

één mutatie aan te pakken. Multiple exonskipping strategieën zoals skipping van exon 45 tot 

en met 55 zou theoretisch kunnen leiden tot een mildere symptomatologie voor 63% van de 

DMD patiënten (Figuur 9) (36). Follow-up studies zijn lopende en studies gericht op andere 

exons zijn op komst (10, 33).  
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Figuur 9: Multi-exon skipping techniek van exon 45-55 (17) 

Ondanks het feit dat deze methode de hoop op een doorbraak doet oplaaien, zijn er een aantal 

belangrijke obstakels. 

Ten eerste zit het huidige onderzoek nog in een vroeg stadium. Er is nog steeds nood aan veel 

follow-up en bevestiging. Indien alle fases van klinische trials met succes worden afgerond, 

zal er nood zijn aan verschillende types van medicijnen (afhankelijk van de mutatie). Elk 

verschillend type zal apart moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zal het medicijn frequent 

moeten worden toegediend door een korte halfwaardetijd (33). 

De grote uitdaging voor deze therapievorm is om deze principes te vertalen naar een klinische 

relevante praktijk in spierweefsel in vivo. 

 

4.1.3.2. Gen editing: CRISPR/Cas9 

CRISPR/cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR 

associated systems) is een ‘genome editing’ techniek die veel potentieel heeft voor een 

effectieve therapie bij DMD. Bacteriën gebruiken CRISPR RNA (crRNA) om invaderende 

nucleïnezuren afkomstig van virussen te neutraliseren. Met gebruik van single guide RNA 

(sgRNA) wordt een bepaalde sequentie van het DNA gebonden. Dit sgRNA stuurt het Cas9 

nuclease om dubbelstrengige breuken te maken in het doelwit DNA (37) (Figuur 10). 

 

Door een specifieke complementaire sequentie te creëren als crRNA kan een specifiek stukje 

DNA geknipt worden. Deze techniek lijkt daarom veel therapeutische mogelijkheden te 

bieden in het bijzonder voor monogenetische aandoeningen zoals DMD. Gen editing kan 

theoretisch door de expressie van een gemoduleerd dys gen de ziekteprogressie veranderen. In 

een recente studie werd met de CRISPR/Cas9 techniek het gemuteerde exon 23 verwijderd in 

mdx muizen (38). AAV-vectoren werden gebruikt om de CRISPR binnen de cel te 
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transporteren. Zowel lokale als systemische toediening bij volwassen mdx muizen als 

systemische toediening aan neonatale mdx muizen leidde tot expressie van het gemodificeerde 

dys gen en gedeeltelijk herstel van functioneel dystrofine in spier- en hartspierweefsel en 

significant gestegen spierkracht. Deze studie bevestigt het therapeutische potentieel van de 

CRISPR/Cas9 techniek. 

 
Figuur 10:  CRISPR/Cas9. Het binden van een specifiek sgRNA aan DNA stuurt het Cas9 nuclease waar het 
DNA te knippen. (http://dharmacon.gelifesciences.com/gene-editing/crispr-cas9/crispr-guide-rna/) 

 

4.1.3.3. Nonsense suppressie 

In sommige gevallen van DMD wordt de gebrekkige dystrofine expressie veroorzaakt door 

nonsense mutaties. Deze mutaties creëren een vroegtijdig stopcodon waardoor een 

dysfunctioneel en verkort dystrofine eiwit wordt geproduceerd. Het principe van nonsense 

suppressie vermindert de gevoeligheid van het ribosoom voor deze premature stopcodons. 

Ataluren is een polycyclisch organische molecule dat in een fase II trial een verminderde 

daling van de gewandelde afstand gaf (39, 40). Het kreeg in de EU toelating om gebruikt te 

worden bij ambulante patiënten ouder dan 5 jaar met een nonsense mutatie (41). 

Behandeling met gentamycine resulteerde in een verbetering van de dystrofine expressie. 

Desondanks is gentamycine geen ideaal therapeuticum door de noodzaak van intraveneuze 

behandeling, de ototoxiciteit en de nefrotoxiciteit (10). 

 

4.1.4. Utrofine upregulatie 

Utrofine is een eiwit dat qua primaire structuur lijkt op dystrofine en voor 80% identiek is. 

Utrofine komt tot overexpressie in mdx muizen en DMD-patiënten. Een belangrijke gelijkenis 

is dat utrofine veel dezelfde bindingspartners heeft als dystrofine. Deze gelijkenissen doet de 

hypothese opwerpen dat een upregulatie van utrofine de rol van dystrofine in het sarcolemma 

zou kunnen overnemen. Uit meerdere onderzoeken op mdx muizen blijkt dat de overexpressie 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7noj-mezPAhUKfRoKHbSgD9wQjRwIBw&url=http://dharmacon.gelifesciences.com/gene-editing/crispr-cas9/crispr-guide-rna/&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNH9tMrJu7UqdnK1ewjPsF4E4qKJjA&ust=1477149624222284
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van een minigen van utrofine zorgt voor een preventie van een dystrofische pathologie. 

Problemen op het vlak van farmacokinetiek zorgen voor uitdagingen bij de ontwikkeling van 

een goede formule. Daarnaast lijkt utrofine ook niet te binden met NO synthetase zoals 

dystrofine doet wat leidt tot vroegtijdige spierischemie.  

Al deze studies zijn indicaties dat upregulatie van utrofine wel een belangrijk therapeutisch 

effect zou kunnen hebben voor patiënten met DMD, maar verder onderzoek is nodig  (33, 42). 

 

4.1.5. Innovatieve therapieën op de downstream pathway 

4.1.5.1. Myostatine 

Myostatine, een lid van de groeifactor-β familie, inhibeert skeletale spiergroei. Het is daarom 

een potentiële therapeutisch target voor degeneratieve musculaire aandoeningen. Onderzoek 

op mdx muizen toont meer spiergroei en –kracht bij muizen met onderdrukt myostatine (43). 

Follistatine is een endogene inhibitor van myostatine en kan met de AAV-vector worden 

geïnjecteerd. Een studie op patiënten met BMD heeft bemoedigende resultaten als mogelijke 

therapie. Zonder neveneffecten steeg na toediening de gewandelde afstand, was er meer 

normale vezeldistributie met spierhypertrofie, verminderde fibrose en minder centrale 

nucleatie (44). 

 

4.1.5.2. Mitochondriale medicatie (idebenone) 

Idebenone is een antioxidant dat de mitochondriale functie en cellulaire energieproductie 

bevordert. In studies op de mdx muis resulteerde idebenone in cardioprotectieve effecten en 

gestegen vrijwillige fysieke activiteit. De resultaten van een fase 2 trial toonden positieve 

effecten op vroeg cardiale en respiratoire merkers zoals een gestabiliseerde peak expiratory 

flow (PEF), een merker van spierkracht van de ademhalingsspieren.  

Het effect van idebenone op de respiratoire functie is sterker bij DMD-patiënten die geen 

concomitante glucocorticoïden (GC) gebruiken. Dit kan te wijten zijn aan een inhiberend 

effect van GC op idebenone en het bereiken van een maximumeffect van de GC. 

Idebenone wordt goed verdragen en heeft geen grote bijwerkingen. Vooral intermittente en 

milde diarree wordt als bijwerking gemeld. Het positieve effect van idebenone op cardiale en 

respiratoire eindpunten met mildere bijwerkingen dan GC maakt van idebenone een 

interessant alternatief voor patiënten waarbij GC niet aanslaan of slecht verdragen worden 

(45).  
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4.2. Multidisciplinaire aanpak als antwoord op de klinische 
uitdagingen 

De verbetering van de behandeling van DMD heeft het leven van de patiënt sterk veranderd. 

Dit heeft gezorgd voor een verlenging van de levensduur. Daar waar patiënten met DMD 

vroeger vaak stierven voor hun 20e levensjaar, heeft een verbeterde multidisciplinaire zorg 

geleid tot een verlenging van de levensverwachting tot gemiddeld 40 jaar (46, 47). In dit 

hoofdstuk wordt concreet ingegaan op welke multidisciplinaire aanpak leidt tot een gestegen 

levensverwachting en – kwaliteit. 

 

Tabel 2: Overzicht standard of care 

Orgaan Interventie 
Musculair Regelmatige assessment; kinesitherapie; 

glucocorticoïden; ortheses; rolstoel; 

beweging… 

Respiratoir Immunisatie; behandeling van infecties; 

monitoring; ademhalings-/hoesttechnieken; 

niet-invasieve ventilatie (NIV); 

tracheotomie 

Cardiovasculair Assessment met echo, ECG, 

bloeddrukmeting; behandeling 

cardiomyopathie met ACE-I en β-blokkers 

Gastro-intestinaal Dieet; behandeling slik-/darmproblemen, 

overgewicht 

Skeletaal Calcium, vitamine D, bisfosfonaten, scoliose 

operatie 

Renaal/urinair Preventie en behandeling van dehydratatie; 

opvolging myoglobinurie en enuresis 

neurologisch/psychosociaal Assessment van taal en spraakproblemen, 

leerstoornissen, pijn en slaap; psychosociale 

ondersteuning; cataractscreening 
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4.2.1. Medicamenteuze interventie 

4.2.1.1. Glucocorticoïden (GC) 

Spierdegeneratie met verlies van kracht en functie is het meest prominent effect van DMD. 

Glucocorticoïden zijn de enige beschikbare medicatie die de degeneratie van spierkracht en -

functie vertraagt. Dit leidt uiteindelijk ook tot een verminderd risico op scoliose en vertraging 

van de progressieve hart- en longdysfunctie (5). Het mechanisme van deze therapie is niet 

volledig gekend. Waarschijnlijk speelt het in op de anti-inflammatoire en 

immunosuppressieve processen, de interacties met de genexpressie en Ca2+-metabolisme (48). 

Zowel prednisone/prednisolone als deflazacort zijn hiervoor effectief met vooral een verschil 

op het vlak van bijwerkingen. Zo kent deflazacort iets minder gewichtstoename maar wel een 

hoger risico op cataract. 

Het is aangetoond dat dagelijkse GC een betere effectiviteit hebben dan om de twee dagen, al 

heeft het laatstgenoemde schema mildere bijwerkingen. De preventie en management van 

deze bijwerkingen moet worden opgenomen in het zorgtraject van patiënten met DMD. 

Voorkomende bijwerkingen zijn cushingsyndroom (symptomen ten gevolge van een te hoog 

cortisolgehalte in het bloed), gewichtstoename en groei inhibitie, verminderde vet- en 

glucosemetabolisme, vochtretentie en hypertensie, osteoporose en cataract (48). 

 

Er is geen precies moment gedefinieerd wanneer best te starten met GC. Wel moet het 

vaccinatieschema voltooid zijn om een goed immunologisch antwoord te krijgen. Het is 

daarnaast niet aangeraden om te starten als een kind nog motorische vaardigheden aan het 

leren is, dus niet onder de leeftijd van 2 jaar. Wanneer uiteindelijk te starten wordt in onderleg 

besproken met het medisch team en de familie.  

Het is ook nog steeds niet duidelijk wanneer best te stoppen met GC. Langdurig gebruik van 

corticosteroïden moet omwille van de complicaties uitvoerig worden besproken met de 

neuroloog in samenspraak met de patiënt en de familie. Sommige volwassen patiënten kiezen 

er toch voor omwille van de mogelijke voordelen voor respiratoire en hartspieren. In dit geval 

is nood aan een grondige assessment van de bijwerkingen en systemische impact. De lange 

termijn voordelen zijn echter nog niet aangetoond. Verder onderzoek is nodig om het ideale 

start- en stoptijdstip te bepalen. 

 

De meest effectieve dosis voor prednisone is 0,75 mg/kg/dag (49). 
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4.2.1.2. Andere medicatie 

Sommige patiënten gebruiken extra supplementen zoals carnitine, co-enzym Q10, creatine, … 

Deze middelen hebben echter geen aangetoond positief effect. 

Medicatie tegen pijn kan in overweging worden genomen na evalueren van interacties met 

andere medicatie en van de oorzaak van de pijn (50). 

 

4.2.2. Management van het hartfalen 

Alle patiënten met DMD lijden aan cardiomyopathie op 20-jarige leeftijd. Er is sprake van 

zowel hypertrofie, atrofie en fibrose. Door de vooruitgang in de behandeling van 

skeletspierdegeneratie en respiratoire functie is progressieve cardiomyopathie een belangrijke 

oorzaak van morbiditeit en mortaliteit geworden. Naast myopathie zijn hartritmestoornissen 

frequent. Omdat de symptomen van cardiomyopathie vaak pas tijdens de adolescentie op de 

voorgrond treden, moet een cardioloog reeds bij de start van het zorgpad deel uitmaken van 

het multidisciplinair team om cardiomyopathie op te volgen. 

 

Op 6-jarige leeftijd moet een baseline assessment worden gedaan van de cardiale functie met 

echografie en elektrocardiogram. Ook anatomische abnormaliteiten kunnen op dit moment 

worden ontdekt. In de meeste gevallen komen abnormaliteiten voor de leeftijd van 8-10 jaar 

slechts in mindere mate voor. Toch kan het ontdekken van afwijkingen belangrijk zijn bij 

klinische beslissingen (vb. opstart corticosteroïden). Tot de leeftijd van 10 jaar moet een 

minimale screening minstens 1 keer om de 2 jaar gebeuren. Op 10-jarige leeftijd of na het 

optreden van cardiale symptomen wordt een jaarlijkse screening opgestart. 

Beeldvormingstechnieken als MRI en doppler metingen kunnen vroegtijdig afwijkingen 

detecteren.  

 

Dit doet de vraag rijzen of farmacologische interventie voor het optreden van symptomen 

nuttig is. De meeste studies wijzen op een positief effect van preventief gebruik van ACE- 

inhibitoren (ACE-I) (51). Verder onderzoek is nodig om dit preventief effect beter te in kaart 

te brengen. Initiatie van ACE-I bij de eerste symptomen van verminderde cardiale functie is 

de huidige aanbeveling. 

Daarnaast is cardiomyopathie een goede indicatie voor β-blokkers en diuretica. Dezelfde 

richtlijnen voor management bij hartfalen moeten worden gevolgd. Hartritmestoornissen zoals 
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sinus tachycardie, komen frequent voor en moeten onmiddellijk verder worden onderzocht en 

behandeld (8, 50). 

 

4.2.3. Management van de respiratoire insufficiëntie 

De impact van de respiratoire insufficiëntie op het dagdagelijkse leven is groot. Het is de 

belangrijkste oorzaak voor morbiditeit en mortaliteit. Zonder respiratoire ondersteuning wordt  

geschat dat 90% van de DMD patiënten sterft aan respiratoire complicaties (52). 

 

Efficiënt de luchtwegen kunnen vrijmaken is noodzakelijk om atelectase en pneumonie te 

vermijden. De respiratoire parameters (hoest effectiviteit, piekstroom, vitale capaciteit,…) 

moeten goed worden opgevolgd. Het vrijmaken van de luchtwegen kan worden bevorderd 

door manuele technieken (ademhalingstechnieken), mechanische technieken (mechanische 

geassisteerde in- en exhalatie) en mucus mobilisatie.  

Het effect van training van de ademhalingsspieren is onduidelijk. Enerzijds kan dit de 

spierkracht en –uithouding verbeteren. Anderzijds kan dit zorgen voor versnelde spierschade. 

Nachtelijke positieve druk ventilatie is succesvol in het behandelen van nachtelijke 

slaapapneu. 

In een vergevorderd stadium moeten patiënten ook overdag ondersteund worden bij de 

ademhaling. De meest gebruikte non-invasieve ventilatie is intermittente positieve druk 

ventilatie. In een vergevorderd stadium wordt soms ook gebruik gemaakt van continue 

invasieve beademing met tracheotomie (53).  

 

Voor het gebruik van ademhalingsondersteuning, leidde DMD typisch tot de dood door 

respiratoir falen tussen 16 en 19 jaar en bijna altijd voor 25 jaar. Op een populatie in Frankrijk 

steeg de levensverwachting met respiratoire ondersteuning (tracheotomie of continue niet-

invasieve beademing) van 22 naar 36 jaar wat de doodsoorzaak deed verschuiven naar meer 

cardiaal (8% naar 44%) (46). Niet-invasieve ventilatie blijkt de beste resultaten te boeken 

(Figuur 11) (52). De grootteorde van deze stijging moet wel gerelativeerd worden omdat vaak 

enkel +18-jarigen werden opgenomen in de studie. 

Andere studies bevestigen echter deze bevindingen. Continue niet-invasieve ventilatie samen 

met de eerder besproken niet invasieve technieken en cardioprotectieve medicatie bleek de 

beste therapie die leidt tot een verhoging van de levensverwachting tot 40 jaar (52).  
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Deze overtuigende evidentie zet aan om deze behandeling systematisch op te nemen in het 

zorgplan.  

 
Figuur 11: NIV = Niet invasieve ventilatie. (50) 

Scoliose kan de ademhaling bemoeilijken en kan operatief gecorrigeerd worden na 

zorgvuldige evaluatie preoperatief door de pneumoloog, de orthopedist en de cardioloog (29). 

  

 

4.2.4. Management van orthopedische complicaties en kinesitherapie 

Het natuurlijk verloop van DMD wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

spiercontracturen en scoliose. Een ervaren orthopedisch specialist moet opgenomen worden in 

het multidisciplinair team om individu-specifieke ingrepen te bespreken. Een kinesitherapeut 

heeft een belangrijke rol in het voorkomen van misvormingen en contracturen door stretching 

en houdingstherapie. Het doel is om spierfunctie zoveel mogelijk te bewaren en ernstige 

misvormingen zoals scoliose te voorkomen. 

 

4.2.4.1. Spiercontracturen 

Verkorting van de achillespees, de heup- en knieflexoren zijn heel frequent en zorgen voor 

een verminderde stabiliteit. Mobilisatie en stretching van deze spiergroepen zijn aangeraden, 

samen met enkel/voet ortheses om een optimale gewrichtspositie te bereiken. Deze ortheses 

verlengen de ambulantie en mogelijkheid om dagdagelijkse taken te doen. Ook bij verlies van 

ambulantie is stretching en goede gewrichtspositionering van groot belang om deformaties te 

voorkomen. De kinesitherapeut heeft hierin een belangrijke rol. 

Vooral vingerflexoren blijven nog vrij goed bewaard waarmee de patiënt een rolstoel kan 

besturen of een computertoetsenbord kan gebruiken. De kinesitherapie focust zich vooral op 

het stretchen van de bovenste ledematen. Dagelijks moeten de armflexoren, voorarm 
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pronatoren, polsflexoren en vingerflexoren worden gestretcht. De onderste ledematen worden 

gestretcht met als doel de stijfheid te verminderen en deformaties te voorkomen (50). 

 

4.2.4.2. Scoliose 

Scoliose is een tweede belangrijke orthopedische complicatie van DMD. GC zijn effectief om 

spinale deformaties te voorkomen of af te remmen. Ze hebben de noodzaak van operaties bij 

ernstige scoliose sterk verminderd. Regelmatige klinische en radiologische monitoring is aan 

te raden om misvorming vroegtijdig op te sporen en te voorkomen. Bij patiënten met een 

progressieve spinale curvatuur is posterior spinale fusie aangewezen om verdere evolutie te 

voorkomen (48). 

 

4.2.4.3. Beweging bij patiënten met DMD 

Beweging bij DMD is een punt van veel controversie bij de zorg van DMD omdat intensieve 

beweging meer schade aan de spieren veroorzaakt.  

Uit onderzoek op mdx muizen blijkt dat excentrische bewegingen en fysieke activiteit in hoge 

intensiteit absoluut moeten vermeden worden. Anderzijds leidt een gebrek aan beweging tot 

een verminderde fysieke conditie en verlies aan mogelijkheden. Dit leidt tot secundaire 

gezondheidsproblemen en comorbiditeiten zoals overgewicht, hyperlipidemie en diabetes. 

Submaximale fysieke activiteit heeft positieve effecten, zeker in het vroege stadium van de 

ziekte (54). Positieve effecten van krachttraining met enkel concentrische contracties zijn 

gerapporteerd. 

Onderzoek op mensen lijken deze resultaten te bevestigen, maar er is nood aan meer 

kwalitatief onderzoek. Gerapporteerde resultaten tonen positieve effecten van training van de 

ademhalingsspieren. Een ander onderzoek toont positieve effecten van laag intensieve 

uithoudingstraining zoals zwemmen of fietstraining. Er is nood aan meer onderzoek naar de 

effecten van fysieke activiteit op het ziekteverloop.(48, 50). 
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4.2.5. Management van endocrinologische complicaties 

Het chronische gebruik van GC heeft naast de positieve effecten op de spierkracht en –functie 

verschillende neveneffecten op andere organen. Bot-, vet en glucosemetabolisme en puberteit 

zijn sowieso al gecompromitteerd bij DMD-patiënten en GC hebben hier ook een invloed op. 

DMD is gekenmerkt door hoge bot turnover, hypocalciurie en lage vitamine D, waardoor 

osteoporose en botfracturen vaak voorkomen. 

Als preventie is voldoende calcium en vitamine D inname belangrijk. Ook hier kan 

botaanmaak bevorderd worden door beweging. 

Bisfosfonaten hebben hun nut bewezen in geval van wervelfracturen, maar zijn nog 

controversieel als profylaxis (48). 

 

Het chronisch gebruik van GC heeft ook een negatieve invloed op de groei en start van de 

puberteit. Gebruik van groeihormoon, IGF-1 en testosteron zijn therapeutische opties, maar 

nog onvoldoende onderzocht in deze populatie. 

 

4.2.6. Dieet en Management van gastro-intestinale complicaties 

Malnutritie heeft potentieel een slecht effect op bijna elk orgaansysteem. Patiënten met DMD 

lopen een risico op zowel ondervoeding, malnutritie als obesitas op elke leeftijd. Gebruik van 

GC bevordert gewichtstoename, maar zelfs zonder GC is overwicht vaak aanwezig vanaf de 

leeftijd van 7 jaar onder andere door fysieke inactiviteit. Comorbiditeiten zoals hypertensie, 

glucose intolerantie en hyperlipidemie moeten vermeden worden. De monitoring door een 

diëtist is daarom belangrijk. De opname van calorieën, proteïnes, vocht, vitamine D, 

calcium,… moet goed worden opgevolgd. Een multivitamine supplement wordt aangeraden 

met vitamine D en andere mineralen (50). 

 

Op latere leeftijd komen ook gastro-intestinale symptomen zoals vertraagde maaglediging, 

slikproblemen en intestinale parese voor. Farmacologisch ingrijpen is soms aangewezen. Het 

plaatsen van een percutane endoscopische gastrostomie buis kan aspiratie voorkomen. De 

begeleiding van een logopedist is aangewezen voor de slikproblemen. Deze problemen komen 

meer op de voorgrond wanneer de patiënten ouder worden (48). 
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4.2.7. Management van renale en urinaire problemen 

Ondanks duidelijke aangetoonde tekens en symptomen van blaasdysfunctie bestaat hier bitter 

weinig onderzoek over voor de klinische praktijk. DMD is vaak gerelateerd aan 

myoglobinurie, nierinsufficiëntie in een vergevorderd stadium (48). 

 

4.2.8. Management van oftalmologische complicaties 

Frequente controle van de ogen moet een standaard onderdeel zijn van het multidisciplinair 

management omdat cataract een gevolg kan zijn van GC gebruik (48). 

 

4.2.9. Management van psychosociale aspecten 

DMD is een multisysteemaandoening. De ernst van de fysieke handicap en de behandeling 

(vb. GC) zorgt voor vele sociale en emotionele aspecten die een grote impact hebben op het 

leven van de patiënt en familie. Aandacht en ondersteuning voor het psychosociaal welzijn 

worden bij de ouder wordende patiënt onmisbaar om een volledige medische zorg te bereiken. 

Inzetten op preventie en interventie bij problemen zal de kwaliteit van leven doen toenemen. 

 

Ten eerste komt depressie en angst vaak voor bij patiënten met een chronische ziekte als 

DMD. Deze aandoeningen hebben een grote impact op de levenskwaliteit, maar kunnen 

behandeld worden. Farmacologische interventies en/of psychotherapie zijn aangewezen 

indien nodig. Een psychiater en psycholoog hebben daarom hun plaats in het 

multidisciplinaire team (55). 

 

Ten tweede zijn er verschillende sociale problemen die vragen om goede begeleiding. 

Enerzijds leidt het gebrek aan dystrofine soms tot een verminderd cognitief en sociaal 

vermogen. Anderzijds leiden de gevolgen van DMD (fysiek, spraakmoeilijkheden,…) tot 

sociaal isolement en uitsluiting van sociale activiteiten.  

Hiervoor is een contactpersoon met voldoende kennis en ervaring inzake neuromusculaire 

aandoeningen van cruciaal belang. Proactief handelen voorkomt sociale problemen en 

isolement zowel voor de ouders als de patiënt. Vormen van psychotherapie kunnen nuttige 

zijn om de sociale interactie te verbeteren. Ook het opstellen van een individueel 

onderwijsplan kan leerproblemen opsporen en aanpakken en kan de vraag en nood naar 

aangepaste leermogelijkheden beantwoorden. 
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Op volwassenleeftijd moet aandacht zijn voor wensen op vlak van werk, relaties en seksuele 

activiteit. Er werd geen studie teruggevonden dat deze wensen en mogelijkheden in kaart 

brengt. Het streven naar zoveel mogelijk autonoom zijn, heeft een positief effect op het 

welzijn (5). Ten slotte moet goede palliatieve zorg en planning van end-of-life zorg worden 

voorzien (zie ook 4.3).  

 

Voor deze vraagstukken vormen sociaal werker, therapeuten en psychologen een essentieel 

deel van het multidisciplinair team (1, 5). 

 

In de bijlage 1 is een overzicht van het multidisciplinair management bij DMD toegevoegd. 
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4.3. Ethiek 

4.3.1. Quality of Life (QoL) en end-of-life zorg: een inleidende gedachte 

Een chronisch, progressieve aandoening met vroegtijdige dood gaat gepaard met een fysiek 

en psychisch lijdenstraject. Dit traject wordt door de patiënt, ouders/omgeving en 

zorgverleners op een andere manier beleefd. Bij het management van patiënten met DMD 

ontstaan vele belangrijke ethische vragen met grote praktische relevantie. Vragen zoals: 

 

- Hoe moet worden omgegaan met klinische studies op kinderen? Is dit ethisch 

verantwoord? Welke hoop en verwachting wordt bij ouders en patiënt gecreëerd bij 

deelname aan experimenteel onderzoek (56)? 

- Is prenatale screening op een mutatie ethisch te verantwoorden? 

- Wat met genetische modificatie voor de bevruchting/geboorte/…? 

- Hoe ver moet de medische zorg gaan? Hoe wordt omgegaan met de end-of-life zorg? 

Wanneer houdt het op (57, 58)? 

 

Als antwoord op de onderzoeksvraag van deze masterproef is de vraag naar de end-of-life 

zorg een grote klinische uitdaging en zal er in dit hoofdstuk enkel op deze ethische vraag 

ingegaan worden. 

 

Artsen streven ernaar dat ze met de medische zorg meer goed doen ‘beneficence’ dan kwaad 

‘non-maleficence’, gevolg gevend aan hun eed van Hippocrates. Een stijgende 

bewustwording van de autonomie van de patiënt en zijn omgeving heeft deze gedachte echter 

uitgedaagd. Er is vanwege de patiënt een grotere verwachting om betrokken te zijn in de 

medische, sociale en wetenschappelijke zaken die voor hen van toepassing zijn. In de context 

waarbij DMD patiënten een multidisciplinaire zorg krijgen die de duur en kwaliteit van het 

leven ten goede komt, moet ook de vraag worden gesteld hoe ver de zorg moet gaan om de 

Quality of Live (QoL) te bewaren (59). Goede zorgverlening kent de grenzen van de 

mogelijkheden om lijden en dood uit te stellen. Het lijkt duidelijk dat als de lasten van een 

behandeling groter zijn dan de voordelen, de behandeling moet worden stopgezet. Hierin ligt 

een fundamenteel verschil tussen ‘behandeling’ beslissingen en ‘waarde van het leven’ 

beslissingen. Dokters zijn het best in staat te beslissen over een behandeling, maar niet beter 

in staat te beslissen over wat iemands leven nog waard is. Met andere woorden: een 
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zorgverlener heeft de expertise om te beslissen dat een behandeling geen zin meer heeft, maar 

niet dat een leven geen zin meer heeft (57). 

 

De implicaties voor de klinische praktijk ligt in de zoektocht naar de beste zorg als mogelijk 

voor de patiënt met een focus op de waarde van het leven van elke patiënt, vertrekkend vanuit 

de patiënt en een juiste kijk op QoL. 

 

4.3.2. De QoL van de patiënt 

Bij een onderzoek naar de beleving van de QoL, blijkt dat deze verschilt tussen ouders en 

kind. Ouders onderschatten steeds de QoL van hun kind met DMD (60-62). Uit onderzoek 

blijkt dat zowel kinderen als volwassenen met DMD of met een andere ernstige aandoening 

toch een goede QoL kunnen hebben en dit vaak zo rapporteren. Dit lijkt contra intuïtief voor 

externe observatoren en wordt de ‘disability paradox’ genoemd. Dit betekent dat de ernst van 

de aandoening niet correleert met de zelfbeoordeling van de QoL (58). In een grootschalig 

onderzoek werd dit opnieuw aangetoond waarbij DMD patiënten zich ‘gelukkig’ scoorden, 

maar met een lage QoL werden gescoord door de algemene populatie (63). 

Zwak gefundeerde assumpties over QoL door de omgeving of zorgverleners kunnen een 

negatieve invloed hebben op beslissingsvorming bij end-of-life zorg en moeten daarom 

voorkomen worden (58, 64). 

 

Dit doet de vraag rijzen hoe QoL objectief kan worden bepaald en waar het van afhangt.  

Definitie QoL van de WHO: QoL is een breed concept dat de perceptie van het 

individu van hun positie in het leven weergeeft in de context van de cultuur en 

waardesysteem waarin ze leven en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, 

standaards en noden.  

Health related quality of life (HRQOL) refereert specifiek naar de perceptie van de 

impact van gezondheid en ziekte op de fysieke, mentale en sociale aspecten van het 

leven (63). 

De QoL is niet eenvoudig te meten omdat dit zo individu afhankelijk is. Kinderen, 

adolescenten, volwassenen hebben verschillende maatstaven. Dit heeft een impact op hun 

perceptie van QoL (63). Er zijn veel verschillende levensaspecten die patiënten belangrijk 

kunnen vinden waardoor er vele meetinstrumenten zijn ontwikkeld.  
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Een HRQoL meetinstrument is de individualized quality of life (INQOL) enquête en de 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). De PedsQL is gevalideerd voor gebruik bij 

DMD. Het bestaat uit 25 vragen in drie domeinen: 1) mijn/mijn kinds aandoening 2) 

communicatie 3) financiële en sociale steun van de familie (63). Het probleem van HRQOL-

meetinstrumenten is dat het vooral kijkt vanuit medisch perspectief en daarom niet-medische 

domeinen zoals familie, vrienden, steun,… niet meeneemt (64).  

Er zijn vele domeinen die een impact kunnen hebben op de QoL en deze zijn per patiënt 

verschillend. Deze domeinen ontdekken en hier op inspelen zal een belangrijke focus zijn 

voor de klinische praktijk. Er is een grote mate van evidentie dat de aanwezigheid van pijn en 

vermoeidheid en de stemming (o.a. angst en depressie) een grote impact hebben op de QoL. 

Er is matige evidentie dat coping strategieën, ziekteperceptie, leeftijd en geslacht de QoL 

beïnvloeden. De invloed van de ernst van de aandoening op QoL wordt door sommige studies 

aangetoond. Andere studies vinden geen correlatie tussen psychosociale status en fysieke 

functies, wat een voorbeeld is van de disability paradox (55, 64).  

 

4.3.3. De QoL van de mantelzorger 

Mantelzorgers van volwassen patiënten met DMD ervaren de zorg als een last, maar geven 

ook waarde aan deze zorg als voldoening gevend en belangrijk. De last is vooral te vinden op 

vlak van: te weinig ondersteuning, omgaan met invasieve ingrepen zoals een tracheotomie, 

omgaan met angst en coping bij patiënt en omgeving. Inspelen op deze factoren kan de QoL 

van de zorgverleners dus sterk verhogen. Inzetten op preventie van een tracheotomie, meer 

ondersteuning voor de zorgverlener, interventieprogramma’s voor omgeving en patiënt in 

verband met coping, kan de QoL doen stijgen (65). 

 

4.3.4. De kijk op QoL: invloed van het maatschappelijk denken 

De redenen waarom de QoL door de algemene populatie lager wordt ingeschat dan door de 

patiënt zelf, kunnen onder andere gezocht worden in onderstaande premissen. 
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4.3.4.1. Angst voor pijn 

Een goede palliatieve zorg is het antwoord op de angst voor pijn. Moderne palliatieve zorg 

behandelt de persoon in al zijn aspecten als antwoord op pijn en doodgaan. Om een slogan 

van de palliatieve beweging te gebruiken: “We zullen je niet alleen helpen om te sterven in 

waardigheid, maar we zullen je helpen om te leven voor het zover is.” Leven met beperkingen 

en/of pijn hoeft niet te betekenen dat een leven minder de moeite is om te leven (57). 

 

4.3.4.2. Angst voor onwaardigheid 

Verminderde autonomie kan leiden tot een gevoel van onwaardigheid. Een goede houding 

van de omgeving kan dit voorkomen. Het antwoord op de angst voor onwaardigheid is 

mededogen gemengd met respect. Een houding waarbij de waardigheid van elke mens wordt 

erkend en geëerd is het streefdoel (57). 

 

4.3.4.3. Angst voor afhankelijkheid 

De angst om afhankelijk te worden van anderen en het wanhopig verlangen om zelf de 

controle te houden is misschien wel de grootste angst in de moderne maatschappij om te 

overwinnen. Met de woorden van John Wyatt, professor of ethics en perinatologie aan UCL: 

 

“We moeten onszelf én anderen aanleren dat afhankelijkheid, het steunen op anderen, 

een deel is van het menselijke verhaal.” 

 

Afhankelijkheid leren vraagt nederigheid en maturiteit, te beginnen bij de educatieve rol van 

de zorgverlener. Afhankelijkheid vraagt een moeilijk, pijnlijk maar bevrijdend vertrouwen dat 

we het niet altijd op onze manier kunnen doen (57).  

Onafhankelijkheid is iets wat hoog staat aangeschreven in de maatschappij. Het zorgt ervoor 

dat als we afhankelijk worden, fysiek of geestelijk, we het gevoel hebben minder waard en tot 

last te zijn. Daarnaast leeft het idee dat we minder kunnen bijdragen tot de maatschappij en 

vooral nog consumeren. Consumeren van zorg, tijd, energie en geld. 

Het doet ons denken dat als we anderen nodig hebben, ons leven minder waard wordt en we 

dus een minderwaardig leven leiden.  
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5. Discussie 
 

5.1. Hoop voor de toekomst: innovatieve therapieën 

Hoewel de pathofysiologie van DMD nog niet 100% is begrepen, wordt deze aandoening 

veroorzaakt door een monogenetisch defect. Daardoor lijkt DMD een aandoening waarbij 

gentherapie eindelijk zijn eerste relevantie kan aantonen (31, 35). 

Recente resultaten doen de hoop op een succesvolle therapie hoog oplaaien. Vooral de 

ontdekking van de AAV-vector, exon skipping en de CRISPR-cas techniek heeft theoretisch 

potentieel om in de toekomst DMD te genezen of de symptomen sterk te milderen. 

De realiteit is echter dat gentherapie op dit moment nog niet heeft kunnen bereiken waar op 

werd gehoopt. Vooral de grootte van het dys gen, de immuunrespons op de vector en het 

exogene gen, en de distributie van de vector zijn de grootste uitdagingen (35). 

 

Om een nieuwe therapie in de praktijk te kunnen gebruiken is goedkeuring nodig van de FDA 

(Food and Drugs Association) in de VS of EMA (European Medicines Agency) in Europa. 

Een goedkeuring wordt niet gegeven indien er een onvoldoende voor-/nadeel balans is, de 

therapeutische effectiviteit onvoldoende duidelijk is aangetoond of de kwalitatieve en 

kwantitatieve aspecten van het medicijn niet voldoende zijn gecontroleerd. 

Om de therapeutische effectiviteit te meten is er nood aan een duidelijk klinisch eindeffect 

met goede meetinstrumenten. De 6MWT is een betekenisvol klinisch eindpunt voor klinische 

trials bij ambulante DMD-patiënten. Het correleert met andere eindpunten zoals HRQoL, 

functietesten en myometrie (66). De meeste DMD-patiënten zijn echter niet ambulant (vanaf 

10 jaar). Een meetinstrument op basis van de functiemeting van de bovenste lidmaten is 

daarom noodzakelijk om een goed klinisch eindpunt te evalueren voor patiënten ouder dan 12 

jaar (41). Verdere evaluatie van deze eindpunten is belangrijk om therapeutische effectiviteit 

te controleren. Daarnaast is de DMD-populatie die in aanmerking komt voor trials beperkt, 

zeker wanneer één bepaalde mutatie onderzocht wordt.  

 

Exonskipping, waarbij met behulp van antisense oligonucleotiden het gemuteerde exon wordt 

overgeslagen is veelbelovend. In de eerste trials leidde dit tot een verlengde 6MW 

wandelafstand. De vertaling naar het gebruik in de klinische praktijk staat echter nog voor 

veel uitdagingen. De frequente toediening omwille van de korte halfwaardetijd, de nood aan 
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vele mutatiespecifieke types, zijn daar enkele voorbeelden van (33). De exon skipping 

medicatie (vb.  drisapersen en eteplirsen) kreeg geen FDA goedkeuring in 2015 door een 

beperkte kwantificatie van dystrofine expressie, beperkte groep testpersonen en twijfels bij de 

relevantie van de gemeten eindpunten (67). Op 1 oktober 2016 werd eteplirsen door de FDA 

toch goedgekeurd na veelvuldig lobbywerk door ouders ondanks het eerder negatief advies 

omwille van beperkt bewijs. Dit precedent doet belangrijke ethische vragen rijzen in verband 

met goedkeuring van een nieuw medicijn (68)? 

Ataluren is voorlopig het enige middel dat in de EU goedkeuring kreeg om gebruikt te 

worden bij ambulante patiënten ouder dan 5 jaar met een nonsense mutatie. Deze mutatie 

komt bij ongeveer 13% voor en heeft dus een beperkte doelgroep (41). 

De CRISPR-cas methode is de meest recente en vooruitstrevende aanpak met goede resultaten 

in preklinische studies. Doordat deze methode het gemuteerde gen rechtstreeks aanpakt, 

wordt het probleem permanent en aan de bron aangepakt. De methode zit echter nog in een 

vroeg stadium en de aanpak moet nog naar de mens worden vertaald (38). 

Omdat gentherapie nog steeds beperkte concrete resultaten bereikt, is inzetten op medicatie 

die inwerkt op downstream pathways nog steeds van grote relevantie. Idebenone en nieuwe 

types steroïden kunnen nu al in de praktijk worden gebruikt. 

 

Dat de hoop op een (gedeeltelijk) curatieve therapie aanwezig is, lijkt terecht maar moet ook 

met enig scepticisme worden geobserveerd. Vele stappen zijn nog nodig om veelbelovende 

hypotheses en klinische trials te bevestigen en te vertalen naar de kliniek. Een volledig 

overzicht met grondige analyse van de sterktes en zwaktes van alle aangrijpingspunten voor 

therapie en mogelijke medicatie is voer voor een nieuwe thesis of review.   
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5.2. De ideale zorg bij DMD: multidisciplinair en holistisch 

Er zijn ‘standards of care’ opgesteld voor de zorg bij kinderen met DMD. Deze 

multidisciplinaire zorg heeft een aangetoond positief effect op de kwaliteit en duur van het 

leven (46). Een goed uitgebouwd multidisciplinair team dat de patiënt holistisch benadert is 

dé uitdaging van de huidige klinische praktijk bij DMD. Dit team bestaat in een ideale zorg 

uit: pediater, neuroloog (bij volwassen patiënten), cardioloog, pneumoloog, gastro-enteroloog, 

uroloog, oftalmoloog, orthopedist, zorgcoördinator, kinesitherapeut, psycholoog, sociaal 

werker, huisarts, ergotherapeut, endocrinoloog, diëtist, … In België wordt dit vertaald in de 

geografisch verspreide neuromusculaire referentie centra die ten dienste staan van 

neuromusculaire patiënten. 

Ondanks duidelijke beschikbaarheid van richtlijnen voor het management (5, 41, 50) blijft er 

toch een grote variatie in de klinische praktijk (69). Ook in westerse landen zoals Duitsland, 

Italië, UK en US kreeg slechts 27% van de patiënten de behandeling volgens de richtlijnen 

(70). Dit kan te wijten zijn aan verschil in algemeen en gespecialiseerd zorgaanbod en - 

organisatie. De zorg gebeurt meestal niet in één multidisciplinair centrum waardoor de kennis 

en expertise van de optimale zorg beperkt wordt toegepast. Slechte organisatie en kennis leidt 

tot gedaalde patiënten tevredenheid en daarmee een gedaalde follow-up (70). Ook hoge 

economische kosten moeten bij een multidisciplinaire zorg in rekening worden gebracht en 

zouden in de toekomst een bepalende factor kunnen worden (71). 

Verder onderzoek is nodig om te begrijpen hoe de compliantie met de richtlijnen kan worden 

verhoogd. 

 

GC is nog steeds de enige klinische gebruikte farmacologische behandeling die de progressie 

van DMD vertraagt en heeft nog steeds zijn plaats. De vele bijwerkingen hebben echter een 

belangrijke impact op de QoL. Een even goed werkend alternatief zonder bijwerkingen zou 

een grote stap vooruit zijn bij de behandeling van DMD. Andere therapieën zoals idebenone 

hebben steeds meer reden om hun plaats te krijgen bij patiënten waarbij een GC behandeling 

niet aanslaat of die te veel last hebben van de bijwerkingen (45).  

 

Door het gebruik van niet-invasieve ventilatie (NIV) is de oorzaak van vroegtijdig sterven 

verschoven van vooral respiratoir falen (vroeger 90% van de doodsoorzaken) naar ook 

cardiaal falen (nu 44%) (46). 
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Gebruik van cardioprotectieve medicatie in combinatie met NIV heeft dan ook steeds meer 

zijn plaats. De rol van preventieve cardioprotectieve medicatie moet echter beter onderzocht 

worden. Er zijn indicaties dat gebruik van ACE-I voor de opkomst van symptomen effect kan 

hebben maar de precieze timing wanneer dit te starten is onvoldoende onderzocht (51). 

 

Kinesitherapie en orthopedisch management is onmisbaar in goed management. Stretching, 

ortheses en preventie van scoliose bevordert de spierfunctie en voorkomt deformatie. 

De rol van beweging binnen het therapeutisch programma blijft echter controversieel. Er zijn 

aanwijzingen dat matige fysieke activiteit zonder excentrische spiercontractie een positief 

effect heeft. Veel vragen blijven echter nog onbeantwoord zoals: wat is de ideale frequentie 

en type van beweging? Welke intensiteit en welke duur van beweging? Kan met gepaste 

oefening spieratrofie en –zwakte worden verminderd? (48) 

 

DMD is geëvolueerd van een voornamelijk pediatrische aandoening naar een ernstige en 

chronische aandoening bij volwassenen. Door deze stijgende levensverwachting is er nood 

aan meer aandacht voor het management van slik- en voedingsproblemen, blaas en intestinale 

dysfunctie en sociale integratie en QoL (41). Deze verschuiving doet ook de nood ontstaan 

om neurologen extra voor te bereiden op de begeleiding in het management van DMD. 

Proactief optreden bij gastro-intestinale en urinaire complicaties lijkt aangewezen. Dit domein 

is echter minder gedocumenteerd en wordt bij een volwassen populatie steeds belangrijker. 

De nood aan psychosociale begeleiding wordt vaak onderschat maar zou een essentiële plaats 

moeten krijgen in het management. Angst en depressie, moeilijkheden met coping, … hebben 

een grote impact op de QoL en moet proactief aangepakt worden. Omdat DMD-patiënten met 

deze optimale multidisciplinaire therapie tot 40 jaar en ouder kunnen worden, moet er 

antwoord geboden worden op sociaal-emotionele vragen in verband met professionele, 

relationele en seksuele activiteit. Er is nood aan onderzoek die de verlangens en het aanbod 

van deze domeinen bij DMD in kaart brengt.  
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5.3. End-of-life zorg: streven naar levenskwaliteit 

Streven naar QoL moet al van bij de eerste zorg een centrale plaats krijgen bij het 

management van DMD. Met de stijgende autonomie van de patiënt moet elke beslissing bij de 

end-of-life zorg in samenspraak gemaakt worden met de patiënt. Hierbij is niet elke 

behandeling steeds geoorloofd en kan deze beslissing afhangen van patiënt tot patiënt. 

 

De ethische reflectie in 4.3. leidt tot meerdere richtlijnen voor de zorg bij DMD-patiënten, 

zeker in een eindstadium. 

- Een juiste kijk op QoL is belangrijk voor goede beslissingsvorming bij end-of-life 

zorg. In het achterhoofd houdende dat de QoL meestal wordt onderschat bij DMD. 

- Inzetten op goede pijnbestrijding/palliatieve zorg, aanpak en erkenning van 

vermoeidheid en stemmingsstoornissen doet de QoL stijgen. 

- Een goede ondersteuning van de zorgverlener/omgeving doet de QoL stijgen. 

- Een juiste houding bij de zorg is cruciaal. Een houding van respect en een streven naar 

autonomie maar ook aanvaarding van afhankelijkheid verandert het perspectief en hoe 

de waarde van het leven wordt ingeschat. 

- De zorgverlener kent de grenzen van de medische zorg, vertrekkend vanuit de wens 

van de patiënt. Bij elke ethische beslissing moeten minstens vier aspecten in rekening 

worden gebracht: de medische indicaties (goede ethiek start bij juiste feiten), de 

voorkeuren van de patiënt, QoL en de context (wetgeving, religie, financieel, 

sociaal,…). Vooral de laatste twee aspecten worden soms minder in rekening gebracht 

(72). 

- QoL moet bij het ontwikkelen van elke nieuwe behandelingsstrategie meegenomen 

worden als outcome variabele. Meer onderzoek is nodig om de QoL in de terminale 

fase in kaart te brengen en de impact op de end-of-life zorg. 
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5.4. Conclusie 

Duchenne musculaire dystrofie (DMD) is een progressieve, recessief X-gebonden 

spieraandoening met een incidentie tussen 1/3500 en 1/6500 geboren jongens. DMD 

presenteert zich onder andere door progressieve proximale spierzwakte, cardiomyopathie en 

respiratoire insufficiëntie wat leidt tot rolstoelgebondenheid op 10 jaar en vroegtijdige dood 

(5). Vooruitgang in de zorg leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit en –verwachting 

tot gemiddeld 40 jaar (46). Deze ouder wordende patiënten zorgen voor nieuwe uitdagingen 

in de kliniek.  

Ten eerste blijft de hoop op een therapie die DMD geneest of de symptomen sterk mindert 

levend. Gentherapie zoals exonskipping en CRISPR-cas hebben theoretisch een groot 

potentieel om de effecten van de mutatie(s) te milderen of compleet te herstellen. De 

complexiteit van gentherapie veroorzaakt echter uitdagingen op het vlak van immuunreacties 

en distributie waardoor de klinische toepasbaarheid nog geen realiteit is (31). Een doorbraak 

op het vlak van innovatieve therapieën zou de zorg compleet veranderen, maar blijft 

momenteel nog een hoop. 

Er zijn uitgewerkte richtlijnen voor het multidisciplinaire management bij DMD. Wanneer 

deze richtlijnen worden toegepast, stijgt de levenskwaliteit en de levensverwachting bij DMD. 

Niet-invasieve ventilatie met cardioprotectieve medicatie hebben hun nut bewezen. Het 

voorkomen van contracturen en scoliose door ortheses en stretchoefeningen moeten eveneens 

worden opgenomen in de kliniek. Door de ouder wordende patiëntenpopulatie worden gastro-

intestinale en urologische complicaties steeds belangrijker. Deze domeinen van het 

multidisciplinair management moeten verder onderzocht worden. De psychosociale 

begeleiding van zowel patiënt als omgeving is een grote uitdaging, maar onontbeerlijk van bij 

de start van de behandeling. Enerzijds de preventie en behandeling van depressie en angst, 

anderzijds de begeleiding in sociaal functioneren, onderwijs, werk en relatienoden (5, 48, 50). 

DMD heeft een impact op de QoL maar de QoL wordt door de patiënten zelf over het 

algemeen als goed beoordeeld, terwijl de omgeving deze lager inschat. Een correcte 

inschatting van de QoL is belangrijk om juiste beslissingen te nemen bij de end-of-life zorg. 

Uitvoerig overleg met de patiënt bij elke interventie is cruciaal om de QoL te bewaren en de 

kwaliteit van de zorg te behouden (58). 
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7. Bijlage 

 
Figuur 12: Overzicht van de multidisciplinaire zorg bij DMD volgens de huidige richtlijnen (Bushby et al., 2010) 


