
VEELGESTELDE VRAGEN OVER... 

Cognitie en emotie bij 
cerebellaire aandoeningen 

Bestaat er een verband tussen problemen op het gebied van 

cognitie en emotie en de cerebellaire beschadigingen bij ataxie? 

Ja, dat kan het geval zijn. Het is al lange tijd bekend dat het 

cerebellum belangrijk is voor de motorische controle, en ataxische 

stoornissen veroorzaken motorische problemen, zoals wijdbeens en 

wankel lopen (ataxie), gebrek aan coördinatie van armen en benen, 

onduidelijke spraak en abnormale oogbewegingen. We weten 

inmiddels dat het cerebellum, net als de cerebrale schors (of cortex), 

bestaat uit gedeelten die cruciaal zijn voor beweging, en gedeelten die 

een rol spelen bij cognitie en emotie. Het motorische cerebellum is 

verbonden met de motorische schors die bewegingen regelt, terwijl de 

niet-motorische gebieden van het cerebellum verbonden zijn met de 

cerebrale corticale 'associatiegebieden' die belangrijk zijn voor denken, 

redeneren, motivatie, geheugen en gevoelens. Schade aan het niet-

motorische cerebellum verstoort deze cerebellaire verbindingen met 

cerebrale corticale denkgebieden, en kan leiden tot problemen met 

intellectuele functies, stemmingswisselingen en 

persoonlijkheidsveranderingen. Ataxische stoornissen kunnen ook 

neurodegeneratie veroorzaken in delen van de cerebrale cortex die 

belangrijk zijn voor het intellect; nog een reden waarom 

ataxiepatiënten problemen met deze functies kunnen ervaren. 

Welke soorten psychologische problemen kunnen veroorzaakt 

worden door cerebellaire schade of stoornissen? 

Cerebellair cognitief affectief syndroom betreft de problemen die 

kunnen ontstaan wanneer het niet-motorische cerebellum beschadigd 

is. Dit omvat veranderingen in de uitvoerende functies, de visueel-

ruimtelijke organisatie, bepaalde gebreken in de taalvaardigheid en 

persoonlijkheids- en gedragsveranderingen. Er kan sprake zijn van 

problemen met multitasking, plannen en organiseren. Taken in het 

dagelijks leven die intellectuele flexibiliteit vereisen en vroeger 



automatisch werden uitgevoerd, vergen nu wellicht bewuste 

inspanning en nieuwe strategieën. Ook kunnen er problemen optreden 

met het logisch en samenhangend uitdrukken van gedachten en met 

de geheugenfunctie, vooral met het werkgeheugen (of 

'kladblokgeheugen'). Stemmingswisselingen omvatten depressie, 

apathie, prikkelbaarheid en beperkte frustratietolerantie. De 

psychosociale interactie kan verminderen, vooral bij kinderen met 

cerebellaire schade. Dementie is niet gebruikelijk bij cerebellaire 

ziekten, maar kan voorkomen bij ataxische stoornissen die grote 

gedeelten van de cerebrale schors treffen. De rol van het cerebellum 

bij dyslexie, ADHD, stoornissen uit het autismespectrum, schizofrenie, 

vertraagde ontwikkeling en paniekstoornissen, wordt actief 

onderzocht. 

Waarom is dit belangrijk voor ataxiepatiënten? 

Veel cerebellaire patiënten en hun familie vinden het nuttig te weten 

welke cognitieve en psychiatrische problemen kunnen optreden als 

direct gevolg van de ziekte. Deze problemen, die verder gaan dan 

motorische controle, zitten niet zozeer 'tussen de oren' als wel in de 

hersenen en zijn niet de schuld van de getroffen persoon, familieleden 

of zorgverleners. Het is ook nuttig te weten dat de stress van een 

chronische ziekte en de sociale veranderingen die dit teweegbrengt 

een extra belasting voor patiënten en gezinnen kan vormen. De 

erkenning dat de basis van deze mentale en stemmingsveranderingen, 

en de sociale en psychologische problemen die de ziekte met zich 

meebrengt, in de hersenen ligt, is de eerste stap op weg naar een 

behandeling. Ouders van kinderen met een vertraagde ontwikkeling 

door een cerebellaire ziekte krijgen met allerlei bijzondere 

psychosociale en intellectuele problemen te maken, ook als er sprake 

is van minimale of geen ataxie. 
 

Wat kunnen we doen voor ataxiepatiënten? 

Het beste zou zijn om de cerebellaire ziekte volledig te voorkomen of 

te genezen. Maar ook zolang een geneesmiddel ontbreekt, is het 

mogelijk de kwaliteit van leven aanzienlijk te verbeteren door 

cognitieve en psychiatrische stoornissen te behandelen met 



bijvoorbeeld medicatie, cognitieve revalidatie, psychologische 

begeleiding en veranderingen in de leefomgeving. Eerstelijnsartsen en 

neurologen zouden in staat moeten zijn om deze zorgaspecten voor 

hun rekening te nemen. In moeilijke of gecompliceerde gevallen kan 

het nodig zijn een ataxiespecialist, gedragsneuroloog of psychiater 

met ervaring in de behandeling van cognitieve en 

stemmingsproblemen te raadplegen. Voor een succesvolle behandeling 

is een grondige beoordeling nodig om te bepalen wat de meest 

geschikte medicatie en ingrepen zijn, toegesneden op de persoon in 

kwestie. Kinderen met cognitieve en psychosociale problemen hebben 

extra aandacht nodig en zouden op termijn baat kunnen hebben bij 

intensieve revalidatie. 

Bij wie kan ik meer informatie krijgen? 

Op de website van de ADCA vereniging, www.ataxie.nl, vindt u 
informatie over de meest recente onderzoeken en medische informatie 
over SCA.  

De ADCA vereniging vindt het belangrijk om als vereniging een 
meerwaarde te bieden voor de leden of direct betrokkenen. Dat is de 
reden dat wij veel activiteiten ondernemen. De activiteiten kunnen één 
of meerdere doelen hebben, zoals lotgenotencontact, ondersteuning, 
informatievoorziening, creëren van naamsbekendheid, ondersteunen 
van wetenschappelijk onderzoek, verbeteren van (medische) richtlijnen 
en fondsenwerving. 

Mocht u andere vragen hebben of meer informatie wensen, stuurt u 
dan een e-mail naar info@ataxie.nl of als u behoefte heeft aan 
lotgenotencontact kunt u contact opnemen via lotgenoten@ataxie.nl 
daarnaast kunt u tijdens werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur 
telefonisch contact opnemen via 0181-310060 (LET OP! Dit 
telefoonnummer is alleen voor lotgenotencontact. 

http://www.ataxie.nl/ 

http://ataxie-adca-sca.blogspot.nl/   

http://www.ataxie.nl/
http://ataxie-adca-sca.blogspot.nl/


 

Informatie vanuit onze amerikaaanse zusterorganisatie: 

Wat kunnen we doen om het onderzoek naar SCA te stimuleren? 

Naarmate ataxieonderzoek de klinische fase ingaat, zullen onderzoekers 

patiënten moeten werven die kunnen deelnemen aan de klinische proeven. 

Mensen met SCA of een risico op SCA worden aangemoedigd zich in te 

schrijven in het CoRDS-register voor ataxiepatiënten. Dit kunt u doen door 

naar de homepage van de NAF-website www.ataxia.org te gaan en daar op 

de knop 'Ataxia Patient Registry' te klikken. Dit is een beveiligd gedeelte, 

waar u zich kunt inschrijven in het patiëntenregister. 

De National Ataxia Foundation financiert onderzoeken over de hele wereld. 

Ook door de inspanningen van de NAF op het gebied van 

onderzoeksfinanciering te steunen, kunt u ertoe bijdragen dat het onderzoek 

naar SCA en andere vormen van ataxie behandelingen en een geneesmiddel 

dichterbij brengt. 

Wordt er onderzoek gedaan? 

Ja. Er is een nieuw, levendig onderzoeksgebied: de cognitieve 

neurowetenschap van het cerebellum. Dit omvat anatomisch en 

gedragsonderzoek met diermodellen, functionele beeldvormingsstudies 

en klinisch onderzoek onder patiënten en gezonde vrijwilligers. De 

National Ataxia Foundation (NAF) kan u naar de juiste laboratoria 

verwijzen indien u wilt deelnemen of bijdragen aan dit onderzoek. Een 

uiterst belangrijk onderdeel van onderzoek naar zeldzame ziekten is 

de beschikbaarheid van mensen met ataxie die deelnemen aan 

onderzoeken. Heeft u ataxie of een verhoogde kans op ataxie, dan 

moedigen we u aan om u in te schrijven in het register van 

ataxiepatiënten. Ga naar www.sanfordresearch.org/cords/ om u in te 

schrijven. 

http://www.ataxia.org/
http://www.sanfordresearch.org/cords/

