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Dankbetuigingen 
De NAF en CureDRPLA zijn iedereen dankbaar die wilden bijdragen aan deze bijeenkomst en hun stem 
lieten horen op de dag van de online bijeenkomst. In het bijzonder zijn we dankbaar voor de panelleden 
die talloze uren besteedden aan de voorbereiding van deze bijeenkomst, het opstellen van verklaringen 
en het indienen van opnames die hebben bijgedragen aan visuele weergaven tijdens de bijeenkomst. De 
National Ataxia Foundation is CureDRPLA dankbaar voor hun inzet, samenwerking en financiële steun bij 
het succesvol maken van deze bijeenkomst. De openingsopmerkingen van Andrew Rosen, Andrea 
Compton, Dr. Wilson Bryan en Dr. George Wilmot waren buitengewoon inzichtelijk en we zijn hen 
dankbaar voor hun tijd en expertise. James Valentine, J.D. en Larry Bauer brachten talloze uren door 
met het begeleiden en adviseren van NAF en CureDRPLA bij het voorbereiden van deze bijeenkomst, 
zonder hen hadden wij deze bijeenkomst niet kunnen organiseren. Hartelijk dank ook aan Dudley Digital 
voor hun inzet, expertise en professionaliteit tijdens de planning en uitvoering van een virtuele 
bijeenkomst. Ook willen we de volgende farmaceutische partners bedanken voor hun toewijding aan 
polyglutamine SCA’s en DRPLA-ziektes en het sponsoren van deze bijeenkomst: Biohaven, Ionis, uniQure 
en Vico.  
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Deze bijeenkomst is een zogeheten Patient-Focused Drug Development (PFDD) bijeenkomst, een 
initiatief van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration vergelijkbaar met de Europese 
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beslissingen worden genomen voor nieuwe geneesmiddelen. PFDD-bijeenkomsten geven de FDA en 
andere belangrijke belanghebbenden, waaronder ontwikkelaars van medische producten, zorgverleners 
en overheidsinstanties, een belangrijke kans om rechtstreeks van patiënten, hun families, zorgverleners 
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zijn, de impact die de ziekte heeft op het dagelijks leven van patiënten en de ervaringen van patiënten 
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van een toelating van een medicijn op de markt. PFDD’s ondersteunen patiëntgerichte 
medicijnontwikkeling voor de onderzochte ziektegebied(en). Voor het organiseren van een PFDD is 
toestemming van de FDA vereist.   
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Introductie 
 De NAF en CureDRPLA organiseerden gezamenlijk een zogeheten Externally-Led Patient-Focused 
Drug Development Meeting (EL-PFDD) op 25 september 2020. Deze bijeenkomst richtte zich op 
polyglutamine Spinocerebellaire Ataxiën (SCA’s) en specifiek op SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8, 
SCA17, en op Dentatorubral-Pallidoluysian Atrofie (DRPLA). Deze EL-PFDD bijeenkomst werd opgezet 
volgens de richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor een PFDD initiatief. 
De bijeenkomst werd online gehouden om de gezondheid en veiligheid van de deelnemers te kunnen 
waarborgen in verband met de COVID-19 pandemie. Het virtuele platform zorgde voor een verhoogde 
deelname in de Verenigde Staten en over de gehele wereld. De bijeenkomst richtte zich op de 
perspectieven van de patiënt en de verzorger met betrekking tot symptomen van de ziekte en de 
daaraan gerelateerde effecten op het dagelijks leven en op perspectieven voor mogelijke 
behandelingen. De intentie van deze bijeenkomst is om met deze waardevolle bijdragen van patiënten 
en hun verzorgers bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën die een positieve impact 
hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een polyglutamine (polyQ) SCA of 
DRPLA.     
 
Een volledige opname van deze bijeenkomst is te vinden op: https://ataxia.org/el-pfdd-meeting/ 

Overzicht en doel en planning van de bijeenkomst 
De NAP en CureDRPLA hebben een bijeenkomst gehouden volgens de richtlijnen van de FDA om 

verschillende belanghebbenden rechtstreeks te kunnen informeren over de symptomen en effecten op 
het dagelijks leven van polyglutamine SCA’s en DRPLA. De deelnemer panels met ervaringsdeskundigen 
werden onderverdeeld in degenen met neuromusculaire problemen enerzijds en andere symptomen of 
gezondheidseffecten anderzijds. Omdat polyglutamine SCA’s en DRPLA zo'n uitgebreide lijst van 
symptomen bestrijken, was het belangrijk om onderscheid te maken tussen deze twee gebieden. De 
tweede helft van de bijeenkomst richtte zich op huidige behandelingen en werd besproken welke 
behandelingen het meest effectief zijn en welke het meest belastend. Op deze wijze werd het publiek 
geïnformeerd over belangrijke aspecten voor toekomstige behandelingen.  

Door recente ontwikkelingen in andere polyglutamineziekten zoals de Ziekte van Huntington, is 
er veel interesse ontstaan vanuit de farmacie en gelijktijdig een enorm toekomstig potentieel voor 
behandelingen voor polyglutamine SCA’s en DRPLA. Hoewel deze therapieën nog vroeg in de pijplijn 
zitten, is het belangrijk dat belanghebbenden de stem van de patiënt vroeg in het proces meenemen. De 
mogelijkheid om rechtstreeks van de patiëntenpopulatie zelf te horen, zal leiden tot een beter begrip 
van wat patiënten willen in een therapie, welke risico's en voordelen patiënten zullen accepteren en 
welke wijze van toediening zij zullen of kunnen tolereren. Aan de horizon gloort gentherapie voor de 
dominante ataxieën, en daarom is deze bijeenkomst gericht op polyglutamine SCA’s en DRPLA. De 
getuigenis van personen die uiteindelijk gebruik zullen maken van deze therapieën, is essentieel. Op 
deze wijze kunnen hun ervaringen, behoeften en prioriteiten meegenomen worden in de SCA / DRPLA 
programmering, productontwikkeling en de opzet van klinische studies. 

De planning voor deze PFDD-bijeenkomst begon in augustus 2019 met het indienen van een LOI 
(Letter-of-Intent) bij de FDA. De doelstellingen van deze bijeenkomst omvatten: (1) Personen met 
SCA/DRPLA in staat stellen hun visie op de impact van deze ziekten op hun dagelijks leven te delen met 
de FDA en andere belanghebbenden om hen zo een zinvol begrip van patiëntervaringen bij te brengen. 
(2) Het verzamelen en verspreiden van informatie over personen met SCA/DRPLA en hun zorgverleners 
en hun belangrijkste prioriteiten met betrekking tot mogelijke therapeutische behandelingsdoelen. (3) 
Patiëntperspectieven en hun doelen gebruiken om samen te werken met de klinische gemeenschap om 
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een optimale opzet voor klinische studies te ontwikkelen wat de ontwikkeling van potentiële 
therapeutische behandelingen kan bevorderen. 

Om een goede agenda en vragen op te kunnen stellen werden verschillende leden van de SCA / 
DRPLA gemeenschap geraadpleegd via telefoon en e-mail en met inbegrip van personen die leven met 
SCA / DRPLA, mantelzorgers, FDA-personeel en medisch specialisten. Zij hielpen bij het vormgeven van 
discussievragen, agendaonderwerpen en het uitzetten van real time polls. Bovendien bestond vanaf 30 
dagen vóór tot 30 dagen ná de vergadering de mogelijkheid om via een formulier opmerkingen in te 
dienen om zoveel mogelijk informatie en meningen vanuit de gemeenschap te verzamelen. In totaal 
werden 235 opmerkingen ingediend, die alle polyglutamine SCAs en DRPLA vertegenwoordigen. 

Vanwege de COVID-19 pandemie, werd deze bijeenkomst virtueel uitgevoerd. Dit virtuele format 
zorgde voor een toename in de deelname en nam geografische en toegankelijkheidsbarrières weg 
waarmee mensen met deze ziekten te vaak worden geconfronteerd. Dit format bevorderde interactieve 
gesprekken en maakte het voor moderators mogelijk om diepgaande vragen te stellen wanneer een 
gesprek zich ontvouwde. Volgens het online registratiesysteem woonden 452 mensen de bijeenkomst 
live bij op 25 september 2020. De deelnemers omvatten personen met SCA / DRPLA, mantelzorgers / 
familieleden, vrienden, vertegenwoordigers vanuit de industrie, vertegenwoordigers van andere non-
profit organisaties, wetenschappers, zorgverleners en FDA-vertegenwoordigers. Volgens de NAF 
YouTube statistieken is de vergadering 1.423 keer gestreamd (vanaf 1/14/2021), met een extra 255 
weergaven via het CureDR YouPLATube-kanaal  (ook vanaf 1/14/2021). Uit de polls kwam naar voren dat 
67,9% van de respondenten SCA/ DRPLA heeft terwijl 32,1% een ouder, echtgenoot / partner, of 
verzorger van een persoon is die een van deze ziekten heeft. Aanvullende demografische informatie is te 
vinden in Appendix 1. 

Na een woord van welkom werd de bijeenkomst voortgezet met informatieve presentaties van 
experts in het ataxie veld en daaraan gerelateerde, geavanceerde therapieën. Dit werd gevolgd door 
vooraf opgenomen panelsessies met deelnemers die of zelf ziek zijn of waarvan een familielid of 
familieleden ziek is of zijn. De deelnemers deelden hun ervaringen op het gebied van symptomen, 
effecten op het dagelijks leven, zorgen over de gestelde diagnose en hun verdere levenspad. 
Geselecteerde leden van de gemeenschap namen ook deel aan een live panel om te kunnen reageren 
op discussievragen en polls (Appendix 2 en 4). Om de ernst en progressie van de ziekte aan te tonen, 
werd een krachtige video vertoond waarin een DRPLA-mantelzorger vertelde over de impact van de 
ziekte op haar hele familie. De middag kenmerkte zich door het vertonen van een vooraf opgenomen 
panel van getroffen personen en mantelzorgers gediagnosticeerd met verschillende SCA’s of DRPLA. Zij 
informeerden het publiek over de voordelen en nadelen van de huidige behandelingsopties, 
overwegingen op het terrein van klinische studies, en hoop op toekomstige behandelingen. Aansluitend 
beantwoordde een vooraf geselecteerde groep van live panelleden vragen over dit onderwerp. 
Appendix 5 bevat de volledige agenda van deze bijeenkomst. Een lijst van alle panelleden is te vinden in 
Appendix 6. Gedurende de bijeenkomst werden de deelnemers aangemoedigd om te reageren. Alle 
polyglutamine SCA’s en DRPLA waren vertegenwoordigd in de panels, via telefoongesprekken of 
schriftelijke opmerkingen. Opmerkingen van de deelnemers werden enigszins bewerkt voor de 
duidelijkheid.  

 
De National Ataxia Foundation en CureDRPLA verwachten dat dit rapport zal worden gebruikt 

door vele belanghebbenden in het polyglutamine SCA / DRPLA veld met inbegrip van 
overheidsinstanties, regelgevende instanties, ontwikkelaars van medische producten, onderzoekers en 
professionals in de gezondheidszorg. De bedoeling van het rapport is om thema’s te belichten die 
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patiënten en zorgverleners naar voren brachten in de hoop de ontwikkeling te faciliteren van zinvolle 
behandelingen voor mensen die met deze ziekten (moeten) leven.  

Overzicht van Polyglutamine Spinocerebellaire Ataxiën 

Ataxieën vertegenwoordigen een verzameling van meer dan 100 zeldzame ziekten, waarvan de 
meesten genetisch, fataal en momenteel onbehandelbaar zijn. Spinocerebellaire Ataxieën (SCA’s)  en 
DRPLA worden veroorzaakt door autosomaal dominante, genetische afwijkingen, die leiden tot 
aantasting van specifieke zenuwvezels die berichten sturen van en naar de hersenen. Dit resulteert in 
degeneratie van het cerebellum. Tot op heden zijn ongeveer 40 verschillende SCA's geïdentificeerd. 
Hoewel de prevalentie van de SCA’s moeilijk te bepalen is geweest, wordt aangenomen dat de SCA’s in 
de Verenigde Staten gezamenlijk zo’n 50.000 personen treffen. De SCA's zijn zeldzame, progressieve, 
genetische ziekten die meestal beginnen in de periode van vroege tot middelbare volwassenheid. 
Progressie vindt plaats over een periode van 10 tot 20 jaar. Alle polyglutamine SCA’s zijn dominant 
erfelijk, wat betekent dat elke volgende generatie in een familie die getroffen is door een SCA, 50% kans 
heeft om het gen te erven. 

De EL-PFDD-bijeenkomst van 25 september 2020 richtte zich op een groep van overwegend 
erfelijke vormen van ataxie die bekend staan als polyglutamine Spinocerebellaire Ataxiën (SCA1, SCA2, 
SCA3, SCA6, SCA7, SCA8, SCA17) en dentatorubral-pallidoluysian atrofie (DRPLA), een polyglutamine 
ziekte vooral gekenmerkt door ataxie. Dominant geërfd betekent dat degenen die een enkele kopie van 
het gemuteerde gen erven, de ziekte zullen hebben. Een polyglutamineziekte betekent dat er een 
mutatie in het gen is, die resulteert in een uitbreiding van een bepaald onderdeel in de DNA-sequentie. 
Deze mutatie resulteert vervolgens in de vorming van een eiwit dat op een bepaalde positie te veel 
glutamines bevat. Die toename van glutamines (aminozuren) verstoort de driedimensionale structuur 
van het eiwit en veroorzaakt problemen. 

Individuen die getroffen worden door deze ziekten ervaren sterk invaliderende veranderingen in 
hun dagelijks leven zoals toenemende onhandigheid bij het lopen, gebrek aan coördinatie bij het gebruik 
van hun handen en onduidelijke spraak. Mensen die leven met polyglutamine SCA’s raken vaak binnen 
10 jaar na het zichtbaar worden van de eerste symptomen, rolstoel gebonden. Naast de ataxie kunnen 
zij ook andere, ernstige neurologische handicaps hebben zoals parkinsonisme of andere 
bewegingsstoornissen, oculomotorische stoornissen, neuropathie en spasticiteit. Slikproblemen kunnen 
leiden tot de moeilijke beslissing om een voedingssonde te implanteren zodat de patiënt voldoende 
voeding binnen blijft krijgen. De carrières of het vermogen van patiënten om te blijven werken eindigen 
vaak voortijdig vanwege de handicaps veroorzaakt door de ziekte. De meeste van de polyglutamine  
SCA’s verkorten de levensverwachting waarbij longontsteking de meest voorkomende doodsoorzaak is.  

De leeftijd waarop de ziekte begint en de symptomen variëren afhankelijk van het type SCA. 
Wanneer symptomen vóór de leeftijd van 20 jaar zichtbaar worden, neemt de ernst van de symptomen 
en de mate van progressie toe. In geval van een zeer vroeg begin van de ziekte (vóór de leeftijd van 13 
jaar), dan heeft de ziekte vaak een nog ernstiger verloop. De eerste symptomen zijn meestal 
evenwichtsproblemen en problemen met de coördinatie van de handen. 

Terwijl bij de meeste polyglutamine SCA’s de eerste symptomen zichtbaar worden aan het begin 
van de volwassenheid worden als gevolg van genetische anticipatie bij SCA2 en SCA7 de symptomen bij 
iedere daaropvolgende generatie op een eerdere leeftijd zichtbaar. Deze SCA's hebben een ernstige 
impact op kinderen en zij overlijden op jonge leeftijd. Wanneer de ziekte zich op kinderleeftijd 
openbaart, dan is levensduur vaak niet langer dan 32 maanden. 
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Hieronder volgt een korte beschrijving van elke polyglutamine SCA. Deze beschrijvingen zijn niet 
alomvattend omdat de symptomen en de ervaringen van elk persoon met een van deze ziekten sterk 
varieert. 

 
SCA1:  Naarmate SCA1 over een periode van meerdere jaren vordert, komt moeite met slikken en 
onduidelijke spraak vaker voor. In individuele gevallen komen andere symptomen voor zoals 
neuropathie, spasticiteit, zwakte, oogbewegingsstoornissen of geheugenproblemen. 

SCA2: Naast problemen met coördinatie, komen in het vroege stadium van SCA2 vaak neuropathie 
(verlies van gevoel en reflexen) en zeer langzame oogbewegingen voor. Andere symptomen kunnen zijn 
spasticiteit, zwakte, geheugenproblemen, een verminderd functioneren van de hersenen, retinitis 
pigmentosa (een ernstige oogziekte) en epilepsie die voorkomt bij kinderen onder de twee jaar. 
 
SCA3: Verminderde balans is meestal het eerste symptoom van SCA3, later gevolgd door incoördinatie 
van de handen en onduidelijke spraak. Sommige personen met SCA3 krijgen last van dubbel zien, 
beperking van de oogbewegingen, abnormaal langzame oogbewegingen of een starende blik. Naarmate 
de ziekte vordert, wordt vaker spasticiteit, stijfheid, verlies van spiermassa en kracht en traagheid van 
beweging ervaren. In het algemeen variëren SCA3 symptomen sterker dan bij andere SCA-vormen. SCA3 
staat ook bekend als de Machado-Joseph Disease. 

SCA6: De eerste symptomen van SCA6 zijn meestal een onvaste gang, struikelen en onbalans. In 
ongeveer 10 procent van de gevallen is het eerste symptoom een onduidelijke spraak (dysartrie). 
Naarmate de ziekte vordert, zal uiteindelijk incoördinatie van zowel de bovenste als de onderste 
ledematen, tremoren en onduidelijke spraak bij iedereen aanwezig zijn. Dubbel zien of andere visuele 
stoornissen treden bij ongeveer 50 procent van de mensen met SCA6 op. In latere stadia komt moeite 
met slikken (dysfagie) vaak voor. 

SCA7: SCA7 verschilt van de meeste andere vormen van spinocerebellaire ataxie in dat visuele 
problemen optreden in aanvulling op slechte coördinatie. Wanneer de ziekte zich manifesteert vóór de 
leeftijd van 40 jaar, dan treden visuele problemen vaak eerder op dan slechte coördinatie. Ook kan een 
‘’brede’’ gang, langzame oogbewegingen en milde veranderingen in gevoel of reflexen detecteerbaar 
zijn. Naarmate de ziekte vordert worden verlies van motorische controle en dysartrie prominenter. 

SCA8: Alhoewel SCA8 ook een polyQ ziekte is en de overerving autosomaal-dominant, worden niet alle 
mensen die het gemuteerde gen erven, ziek. Typische symptomen zijn een slechte coördinatie, vooral 
van de onderste ledematen. Andere symptomen kunnen betrekking hebben op spraak en gang. 

SCA17: SCA17 wordt gekenmerkt door ataxie, dementie en onwillekeurige bewegingen waaronder 
chorea en dystonie. Psychiatrische symptomen, stoornissen van het piramidale systeem en stijfheid 
komen vaak voor. De aanvangsleeftijd varieert van 3 tot 55 jaar. 

Overzicht van Dentatorubral-Pallidoluysian Atrofie (DRPLA) 

DRPLA is een progressieve en agressieve vorm van polyglutamine ataxie, die veel kenmerken 
deelt met de spinocerebellaire ataxiën. Om deze reden worden de polyglutamine SCA’s en DRPLA vaak 
tot dezelfde groep gerekend. DRPLA is een zeldzame autosomaal dominante genetische ziekte, die ook 
wordt veroorzaakt door een uitbreiding van een polyglutamine herhaling. In het geval van DRPLA treedt 
de herhaling van het polyglutamine-gedeelte op in het Atrophin-1 (ATN1) gen. Dit leidt tot een 
vervorming van de structuur en functie van het ATN1-eiwit. Aangezien het ATN1-gen niet alleen tot 
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expressie komt in het centrale zenuwstelsel inclusief het cerebellum, maar ook in andere regio’s in het 
hele lichaam, kunnen de neuronale stoornissen wijdverbreid zijn. Symptomen beïnvloeden de meeste 
systemen in het lichaam en kunnen een grote invloed hebben op lopen, spreken, slikken, cognitie en 
beïnvloeden uiteindelijk alle activiteiten van het dagelijks leven. 

De symptomen waarop de eerste symptomen van DRPLA zichtbaar worden, varieert van de 
kleutertijd tot circa 72 jaar oud met 31,5 jaar als de gemiddelde leeftijd. DRPLA komt het meest voor bij 
mensen van Japanse afkomst: tussen de 2 tot 7 mensen per miljoen. Vanwege de zeer zeldzame aard 
van deze ziekte is de incidentie van DRPLA in de VS nog niet vastgesteld. Net als bij de polyglutamine 
SCA’s, verschillen de symptomen van DRPLA van persoon tot persoon, zijn ze progressief en verergeren 
na verloop van tijd. 

DRPLA kent zowel jeugd als volwassen vormen die variëren in symptomen en ernst. De primaire 
klinische kenmerken bij volwassenen zijn slechte coördinatie, chorea en dementie. Bij kinderen zien we 
vooral een toenemende intellectuele achteruitgang, gedragsveranderingen, myoclonus  (een 
bewegingsstoornis) en (aanvallen van) epilepsie.  

Panellid Maja beschrijft hoe de progressie van de ziekte van haar zoon met de jeugdvorm sterk 
verschilt van die van haar man met de volwassen vorm. De ziekte van haar zoon verloopt veel 
agressiever. Maja's verhaal benadrukt een ander kenmerk van DRPLA: genetische anticipatie. Dit 
betekent dat de symptomen bij een kind op hetzelfde moment of zelfs eerder kunnen beginnen dan bij 
een ouder. Dit heeft tot gevolg dat de niet-zieke partner achterblijft als mantelzorger voor zowel haar 
echtgenoot als haar kind. 

 



 

10 
 

 

 

  

De drie belangrijkste SCA/DRPLA-thema's die uit deze bijeenkomst naar voren 
kwamen, worden hieronder beschreven. 

Deze bijeenkomst stelde alle aanwezigen in staat om meer inzicht te krijgen in zowel de symptomen 
als de verschillende type behandelingen die van betekenis zouden kunnen zijn bij polyglutamine 
SCA’s en DRPLA. 

1. SCA/DRPLA wordt gekenmerkt door een toenemende verslechtering en intensivering van de 
symptomen in de loop der tijd. Ziektekenmerken variëren sterk tussen individuen onderling en 
tussen de jeugd en volwassen vormen van de ziekte. Het stellen van de diagnose kan meer dan 
vijf jaar duren.   
 

2. SCA/DRPLA kent een zeer aangrijpend verloop omdat symptomen uiteindelijk zeer ernstig 
worden en vergaande gevolgen hebben voor het leven van degenen die getroffen worden door 
de ziekte maar ook voor hun familie en verzorgers.  
- Naast het verstoren van activiteiten van het dagelijks leven, heeft de ziekte invloed op alle 

interpersoonlijke relaties. Dit leidt tot sociaal isolement en kan leiden tot een enorme 
emotionele en fysieke belasting voor het door de ziekte getroffen individu, de verzorgers en 
andere familieleden.  

- Verzorgers en familieleden worden gedwongen om te leven met angst en verdriet 
veroozaakt door het kijken naar de langzame achteruitgang van hun dierbaren.  
 

3. SCA/DRPLA kenmerkt zich door een zeer sterke behoefte aan adequate behandelingen.  
Er is op dit moment geen curatieve, ziekte veranderende of neuroprotectieve behandeling voor de 
polyglutamine SCA’s of DRPLA. Behandelingen om ziektesymptomen te verminderen lijken niet 
erg effectief. Huidige behandelingen waaronder spraaktherapie, fysiotherapie, ergotherapie 
en/of medicijnen worden gebruikt in een poging om symptomen te verminderen. Veel DRPLA-
vertegenwoordigers merkten op dat er binnen de medische gemeenschap een gebrek aan kennis 
is over hun ziekte en potentiële behandelingsstrategieën. 
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Onderwerp 1: Ziektesymptomen en dagelijkse effecten die het 
belangrijkst zijn voor patiënten 
 Symptomen van de polyglutamine SCA’s en DRPLA werden onderverdeeld in twee algemene 
categorieën. De eerste categorie richtte zich op ataxie en andere neuromusculaire effecten, de tweede 
categorie richtte zich op andere belangrijke symptomen en gezondheidseffecten. Door het uitzetten van 
een online poll tijdens de bijeenkomst konden de symptomen die de meeste impact hebben op het 
dagelijks leven, geïdentificeerd worden.   

Voor, tijdens en na de bijeenkomst werd een uitgebreide kwalitatieve analyse uitgevoerd van de 
opmerkingen van de deelnemers om de resultaten van de poll aan te vullen. Er werd onderscheid 
gemaakt naar type ziekte zodat mogelijke verschillen in de reacties zichtbaar konden worden. De 
resultaten van de online poll zijn te vinden in Appendix 3. 

Categorie 1: Ataxie en andere neuromusculaire symptomen 
De drie belangrijkste symptomen die onder ‘ataxie en andere neuromusculaire effecten’ vallen, 

zijn in aflopende volgorde: (1) gebrek aan evenwicht, (2) verminderde mobiliteit, en (3) verminderde 
coördinatie en fijne motoriek in de hand. Deze drie symptomen worden hieronder beschreven en 
gevolgd door minder vaak voorkomende, maar nog steeds significante neuromusculaire symptomen. 
Nogmaals, het is belangrijk om op te merken dat personen die getroffen zijn door polyglutamine SCA’s 
of DRPLA een breed scala aan symptomen ervaren en dat de ernst van de symptomen kan variëren van 
persoon tot persoon. 

Top drie neuromusculaire symptomen: verminderde balans, mobiliteit en coördinatie 
 
Verminderde balans 

Dit symptoom kreeg het hoogste percentage aan stemmen in de poll, de kwalitatieve analyse 
van het transcript en de schriftelijke opmerkingen. Dit wijst erop dat dit een zeer zorgwekkend en 
invaliderend symptoom is van de polyglutamine SCA-typen en DRPLA. Verschillende deelnemers 
merkten op dat vooral evenwichtsproblemen hen ertoe bracht om medische hulp te zoeken die mogelijk 
zou leiden tot een diagnose. Destinee, een tiener met SCA2, beschrijft hoe een verslechtering in 
evenwicht samenviel met een verminderd vermogen om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten:  
"Omdat mijn evenwicht en coördinatie afnemen, verlaat ik de klas vroeg om drukke gangen te 
vermijden. Door SCA2 lijk ik dronken tijdens het lopen en kan ik vaak niet uit mijn woorden komen." Een 
beller, Shone, een mantelzorger van iemand met SCA7 verklaarde: "Mijn vrouw, een kinderjuf, ging 
vroeg met pensioen. Haar evenwichtsproblemen maakten het onveilig voor de kleuters in de klas in geval 
ze zou vallen." Destinee herinnerde zich een incident toen ze nog een tiener was:  "Op een goede dag 
was ik met mijn vriend in een winkelcentrum en we liepen in een snoepwinkel. Ik gebruikte geen rollator 
of steun van mijn vriend. Uiteindelijk verloor ik mijn evenwicht, viel en schreeuwde. Als ik zo val, dan krijg 
ik vlak van tevoren geen waarschuwing omdat mijn spieren het plotseling begeven. In plaats van aan mij 
te vragen of ik in orde was, keken klanten en werknemers met een boos gezicht naar mij. Een werknemer 
vroeg me op zeer onbeleefde toon om te vertrekken. Het is moeilijk voor een tiener wanneer goede 
dagen makkelijk kunnen omslaan in slechte dagen." 

 
Ook voor personen met DRPLA had een gebrek aan evenwicht grote gevolgen voor de 

gezondheid en behoorde tot de top drie van de meest invaliderende symptomen. Robert, het enige 
panellid met een volwassen vorm van DRPLA, beschreef het op deze manier,  "Ik heb helemaal geen 
gevoel voor evenwicht meer, dus ik kan absoluut niet meer vliegen." Veel ouders van kinderen met 
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DRPLA  beschreven hoe ze moesten aanzien hoe het evenwicht van hun kinderen steeds meer 
verslechterde, hoe ze steeds vaker vielen en verwondingen opliepen. Iemand beschreef hoe haar kind 
steeds vaker viel en haar vingers, neus en botten brak.  

 
Verminderde mobiliteit 

Veel deelnemers spraken over de verwoestende en ondermijnende effecten van het geleidelijk 
aan verliezen van het vermogen om te lopen en te moeten vertrouwen op hulpmiddelen als de ziekte 
zich eenmaal manifesteert. Chihyang merkte op:  "Als een echtgenoot / mantelzorger met een 
echtgenoot die SCA3 heeft, heb ik de agressieve aard van deze ziekte uit de eerste hand gezien. In een 
periode van 6 jaar is mijn vrouw gegaan van het kunnen hardlopen naar het gebruik van een rollator en 
ze zal binnenkort een rolstoel nodig hebben... We hebben een mooie 5-jarige dochter, die heeft geleerd 
dat mama's balans niet goed is, en die meestal begrijpt dat mama niet zoals ander mama’s kan rennen 
of lopen." Het toenemende verlies aan mobiliteit was vooral alarmerend voor degenen die op jonge 
leeftijd ziek werden. Sherri, een mantelzorger van twee overleden kinderen met SCA7 vertelde:  ".. toen 
hij 14 maanden oud was, merkte ik dat hij het lopen niet onder de knie had. Tijdens de komende 15 
maanden zagen we hoe Jordan van wandelen naar kruipen naar bedlegerig ging.  ... Met Sydney leek het 
gedurende meerdere jaren goed te gaan, ze begon echter te vallen op haar 4e en vertoonde 
loopproblemen... Sydney zou uiteindelijk gaan van zelfstandig lopen naar het gebruik van een 
looptrainer, naar een rolstoel en werd uiteindelijk bedlegerig."  
 
Verminderde coördinatie en fijne motoriek 

Derde op de lijst van neuromusculaire symptomen staat verminderde coördinatie en fijne 
motoriek. Veel deelnemers raakten ontmoedigd wanneer deze vaardigheden afnamen. De 
verslechtering van deze vaardigheden leidde in het algemeen tot een aanzienlijke daling van dagelijkse 
activiteiten zoals het naar school of werk gaan en het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Zoals 
Cameryn, een jongvolwassene met SCA7 verklaarde: "Mijn coördinatie en zicht werden zo slecht, dat ik 
moest stoppen met fluitspelen. Ik was er kapot van." 

Andere getroffen personen uitten hun bezorgdheid over het verliezen van hun 
schrijfvaardigheid. Stephanie, gediagnosticeerd met SCA6: "Mijn collega's zeiden dat mijn handschrift zo 
slecht was geworden dat ze mijn notities niet meer konden lezen. Nou, toen wist ik dat er iets ergs aan 
de hand moest zijn... want ik had altijd een vrij goed handschrift gehad …"  Kerri, de moeder van vier 
kinderen met DRPLA, beschreef haar zoon als volgt: "Hij is erg helder, maar hij worstelt op school omdat 
zijn fijne motoriek zo slecht is. Hij kan geen leesbare letters of cijfers meer schrijven." Veel van deze 
kinderen hebben hulpmiddelen nodig bij het leren. 

Veel deelnemers spraken over het ontbreken van hulpmiddelen om de strijd te kunnen aangaan 
met het effect van symptomen op het dagelijks leven. Barbara (SCA6) schreef: "... Het wordt steeds 
moeilijker om zelfs maar een maaltijd te bereiden vanwege mijn evenwichtsproblemen en gebrek aan 
coördinatie. Ik kan geen handmatige rolstoel gebruiken omdat ik geen kracht in mijn spieren heb, ik kan 
geen elektrische rolstoel gebruiken vanwege coördinatieproblemen en trillen." Elaine, die ook SCA6 
heeft, schreef:  "Ik erfde de ziekte van mijn vader, die een ernstige tremor in zijn armen en handen had 
en uiteindelijk zelf niet meer kon eten. Dat was het symptoom dat de meeste impact had op zijn 
onafhankelijkheid. Er waren toen geen ondersteunende apparaten of technologie om te helpen." Het is 
wel belangrijk om op te merken dat dit symptoom vooral een rol speelt bij SCA2 ,3, 6 ,7, en 17. 



 

13 
 

Aanvullende neuromusculaire symptomen: spierstijfheid, verminderde spierspanning / 
spierzwakte, neuropathie / gevoelloosheid / tintelingen 

De volgende symptomen werden minder vaak gemeld dan de bovenbeschreven top drie, maar 
zijn nog steeds belangrijk zoals aangegeven door de ranking in de polls, de thema's van de transcriptie 
en schriftelijke opmerkingen.  
 
Spierstijfheid (spasticiteit, stijfheid en/of dystonie) 

Spierstijfheid was een van de belangrijkste gezondheidseffecten genoemd door personen met 
DRPLA. Naho, wiens dochter stierf aan DRPLA-gerelateerde complicaties,  beschreef  hoe: "Zij haar eigen 
hand zo stevig vastgreep dat haar vingers bijna afstierven. Haar vingers en nagels raakten vervormd. De 
spanning nam niet af ook niet wanneer ze wakker was." 

Spierdystonie is een gemeenschappelijk kenmerk van SCA8 zoals geïllustreerd door Lauren, een 
jongvolwassene met SCA8: "... veel van mijn mobiliteitsproblemen worden veroorzaakt door mijn 
dystonie en spasticiteit in mijn benen; dus, ik draag beenprotheses ... Ik heb dystonie aan de linkerkant 
van mijn lichaam. Dystonie is een ongecontroleerde samentrekking van spieren. Dit bemoeilijkt niet 
alleen het gebruik van mijn linkerarm en been, het is ook pijnlijk." 

Verminderde spierspanning en spierzwakte 
Veel mensen met DRPLA geven aan last te hebben van verminderde spierspanning en 

spierzwakte. Kerri beschreef de ervaring van haar zoon: "We moesten hem uiteindelijk een rolstoel met 
neksteun geven omdat hij zo snel moe werd als we ergens heen gingen en hij moeite had om zijn hoofd 
omhoog te houden. Fysiotherapie hielp slechts heel weinig." Veel ouders en verzorgers meldden dat hun 
dierbaren uiteindelijk bedlegerig werden. Dit leidde vaak tot ernstige doorligplekken (decubitus). 

Spierzwakte werd ook door verschillende personen met SCA3 genoemd: "Ik heb het grootste 
deel van mijn kracht verloren;" en "Altijd moe in mijn benen;" en "... Voor ik het wist, zat ik op m'n 
knieën. Het was een strijd om weer op te staan omdat de spieren in mijn benen zwak waren." Een 
verminderde spierspanning werd ook vaak genoemd, ondanks dat deelnemers trouw oefeningen bleven 
doen: "Elke dag sinds ik 15 was, heb ik getraind. Maar sinds ik 29 ben, blijf ik kracht verliezen"  (Brett, 
SCA1). 

Neuropathie/gevoelloosheid en tintelingen 
Hoewel de polls niet aangeven dat neuropathie gezien wordt als een topzorg voor mensen die 

met SCA’s leven, werd het toch met een relatief hoge frequentie genoemd in de kwalitatieve analyse 
van de gemailde opmerkingen. Een samenvatting van opmerkingen van verschillende mensen die leven 
met SCA 3 of 6, bevat beschrijvingen zoals "Ik had extreme neuropathie in mijn benen en handen al jaren 
voordat er andere symptomen optraden"; "Neuropathie, vooral als het zich manifesteert in mijn handen 
... is een van de grootste uitdagingen van leven met SCA"; en ‘'Neuropathie in voeten en benen – die 
erger is in een liggende positie – remt geluid, leidt tot gebroken nachten; maakt evenwicht moeilijker als 
gevolg van gebrek aan gevoel in de voeten." 

 

Categorie 2: Andere symptomen en gezondheidseffecten 
Een tweede panel werd ingezet om symptomen te inventariseren, die verband houden met 

polyglutamine SCA’s  en DRPLA,  maar die los staan van motorische stoornissen. 

Top drie van andere symptomen: dysartrie, cognitieve stoornissen en dysfagie 
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Verlies van spraak (Dysartrie)  
Dysartrie wordt gedefinieerd als spierzwakte in het gezicht, de lippen, tong en keel. Dit 

veroorzaakt problemen met spreken. Dit symptoom scoorde hoog bij de opiniepeiling via polls en de 
kwalitatieve analyse. Dysartrie scoorde het hoogst bij SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 en DRPLA. 

Spraakproblemen zijn vaak een van de eerste DRPLA-symptomen. Andrea beschreef hoe haar 
zoon met DRPLA "moeilijk uit zijn woorden kwam. Ik ben een van de weinigen die hem kan begrijpen." 
Ouders merkten een toenemende verslechtering van de spraak op zoals beschreven door Cristi, wiens 
zoon stierf aan DRPLA-gerelateerde complicaties: "Op 13-jarige leeftijd begon Reggie achteruit te gaan. 
Hij gebruikte geleidelijk aan steeds minder woorden." 

 
Dysartrie bleek een gemeenschappelijk probleem te zijn voor mensen die leven met SCA of 

DRPLA  en velen noemden de isolatie die ze voelden ten gevolge van de communicatieproblemen. 
Bijvoorbeeld, Tom (SCA1) verklaarde: "Bij het spreken is het moeilijk om woorden en zinnen te vormen....  
Wanneer ik niet word begrepen, vertraagt de snelheid waarmee ik spreek enorm .... Het ophalen van 
woorden uit het geheugen gaat traag en wordt steeds langzamer ... hierdoor wordt het ook moeilijker 
om woorden uit te spreken… Ik praat zo langzaam dat ik mijn gedachten in een gesprek niet kan 
overbrengen… Daarom trek ik me terug uit de interactie met anderen." Jeannette (SCA3) voegde hieraan 
toe: "Mijn onduidelijke spraak geeft me het gevoel dat ik een dikke, luie tong heb. Alles klinkt geweldig in 
mijn hoofd, maar het komt er niet altijd helder en bondig uit. Ik voel me nog steeds zelfbewust bij het 
uitgaan met vrienden, ik spreek niet te vaak omdat ik traag en enigszins onduidelijk ben, vooral aan het 
eind van de dag. Ik was ooit een extreme extravert en praatte met alles en iedereen, maar deze ziekte 
heeft mijn persoonlijkheid veranderd in een rustige introvert." 

Cognitieve stoornissen/verstandelijke beperking (inclusief emotionele labiliteit) 
Zorgverleners en personen met DRPLA gaven aan dat cognitieve stoornissen en verstandelijke 

beperkingen zeer grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Paul, de vader van een 
tienerzoon met DRPLA merkte op: "Waarschijnlijk  ... het donkerste ding dat gebeurde is de cognitieve 
achteruitgang en de dramatische daling van zijn IQ in de loop van de tijd". Cristi beschreef hoe haar 
overleden zoon met DRPLA "niet in staat was om nieuwe vaardigheden te leren, zoals het alfabet en 
tellen. Op 6-jarige leeftijd werd hij opnieuw geëvalueerd en zijn IQ was gedaald van 86 naar 70." Junko, 
de verzorger van zowel haar man als dochter, beschreef de frustratie die haar dochter voelde toen ze 
"niet langer het alfabet kon lezen. Kuri sloeg huilend en herhaaldelijk haar handen en voeten tegen 
elkaar en vroeg steeds, waarom kan ik dat niet doen?" Andrea beschreef de ervaring van haar zoon door 
te zeggen dat "Taeson de kleuterschool begon met een IQ van 90 op een school voor kinderen met 
leerproblemen. De leerproblemen werden zichtbaar op een leeftijd van vier jaar. Hij deed het in zijn 
eerste jaar echt goed, maar in het tweede jaar stopte de vooruitgang en daalde zijn IQ naar 70. Na nog 
een paar jaar van weinig tot geen vooruitgang, hebben we Taeson overgebracht naar een school voor 
kinderen met ernstiger leerproblemen, waar hij vandaag nog steeds is. Zijn IQ is inmiddels 57." Paul, een 
vader van een zoon met DRPLA, beschreef het verdriet dat hij voelde bij het kijken naar de afnemende 
capaciteiten van zijn zoon: "De boeken die hij in één keer kon lezen, kan hij niet meer lezen; puzzels die 
hij kon doen in één keer, kan hij niet meer voltooien."   

Bij DRPLA zijn emotionele en gedragsproblemen prominent aanwezig. Kerri beschreef hoe alle 
vier van haar kinderen met DRPLA "... grote gedragsproblemen hebben". Ze beschreef hoe één kind 
"naar een psychiater moest voor ADHD en kenmerken binnen het autisme spectrum. We weten dat de 
ziekte psychiatrische problemen en dementie kan veroorzaken bij DRPLA-patiënten, maar de ziekte is zo 
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zeldzaam en er is zo weinig onderzoek naar gedaan, dat het moeilijk is om te weten hoeveel van het 
gedrag van het kind gerelateerd is aan de ziekte." 

Dit gezondheidseffect werd veel minder vaak gemeld door personen met de andere 
polyglutamine ziekten. Cognitieve veranderingen werden vaak geassocieerd met vermoeidheid, vooral 
naarmate de dag vorderde, zoals Sherri die haar man met SCA7 verzorgt, aangeeft: "Als gevolg van 
mentale- en spiervermoeidheid, moet hij tijdens de dag een dutje kunnen doen om de tweede helft van 
zijn werkdag te kunnen voltooien.... De taken die mentale scherpte vereisen, moeten aan het begin van 
de dag worden uitgevoerd." Tom, gediagnosticeerd met SCA1, bespreekt de uitdagingen die hij 
tegenkomt door zijn emotionele labiliteit: "Het niet mogen verliezen van controle over mijn emoties is 
een voortdurende uitdaging. Mijn reacties kunnen onvoorspelbaar en irrationeel zijn. Vaak 
verontschuldig ik me voor iets waar ik geen controle over heb." 

 
Een vrouw meldde dat frustratie samen met DRPLA-symptomen zoals het verlies van 

emotionele controle, geleid hadden tot huiselijk geweld. Junko, die zowel voor haar man als dochter 
zorgt, sprak over hoe "de pijn van deze ziekte zodanig is dat, hoewel gezinnen van elkaar houden, ze niet 
met elkaar in vrede kunnen leven." 
 
Slikproblemen  (Dysfagie) 

Zorgverleners of personen met DRPLA wezen dysfagie aan als een van de meest problematische 
symptomen om mee om te gaan. Dysfagie treedt op wanneer een zwakke tong en / of wangspieren het 
moeilijk maken om voedsel te verplaatsen in de mondholte wat vervolgens leidt tot moeilijkheden met 
kauwen. Dit kan weer leiden tot het onvermogen om te slikken of op kans op verslikken bij het 
doorslikken van vloeistoffen, voedingsmiddelen of zelfs speeksel. Naarmate de ziekte vordert, nemen de 
slikproblemen toe en uiteindelijk zijn sommige personen met DRPLA niet meer in staat om te eten 
zonder verstikkingsverschijnselen. Slikproblemen kunnen zich zodanig ontwikkelen, dat bij een patiënt 
een tracheotomie uitgevoerd moet worden. Er wordt dan een opening gemaakt in de voorzijde van de 
luchtpijp waarna het voedsel via die opening toegediend kan worden. Uiteindelijk kan een PEG-sonde 
nodig zijn zodat voedsel de luchtpijp volledig kan omzeilen.    

Ook bij de polyQ SCA’s werd dysfagie vaak genoemd als belangrijk en uiterst belastend 
symptoom. De angst voor verstikking was een gemeenschappelijk thema vooral wanneer de persoon 
met de ziekte alleen was. Veelvoorkomende opmerkingen waren, Tom (SCA1): "Slikken en verslikken 
door voedingsmiddelen en vaste stoffen, zelfs door speeksel, kan leiden tot oncontroleerbare aanvallen 
van hoesten tot 15 minuten lang, waardoor ik uitgeput en bang achterblijf"; Jeannette (SCA3): "Ik 
schaam me voor verstikking in het openbaar, ik ben bang voor verstikking als ik alleen ben"; Jodie 
(SCA2): "Ik stikte elke dag door alleen maar het drinken van water".  Een panellid beschreef emotioneel 
hoe ze overal een kotszak bij zich droeg voor het geval verstikking leidde tot braken. 

Bijkomende symptomen en gezondheidseffecten: vermoeidheid/slaapproblemen, 
epileptische aanvallen en visuele beperkingen 

De volgende symptomen werden minder vaak gemeld dan de top drie, maar zijn nog steeds 
belangrijk, zoals blijkt uit de peilingen en ingediende opmerkingen.  

Vermoeidheid en/of slaapproblemen 
Op basis van opmerkingen van de deelnemers, leiden slaapproblemen vaak tot verhoogde 

vermoeidheid voor personen met polyglutamine SCA’s en hun mantelzorgers. In de loop van de dag 
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werd het steeds lastiger om met de vermoeidheid om te gaan. Laura, de moeder en verzorger van een 
dochter met SCA7 zegt:  "Misschien is haar lichaam op van vermoeidheid. Dus ja, er zijn goede en slechte 
dagen, maar meestal start ze de dag goed op, en tegen het einde van de dag is het een beetje moeilijker 
voor haar." Deelnemers gaven aan dat verhoogde vermoeidheid leidde tot een verergering van andere 
symptomen, zoals Jessica, wiens vader SCA3 heeft, aangeeft: "Wanneer mijn vader een slechte nacht 
heeft gehad, dan voelt hij zich de volgende dag verschrikkelijk. Het maakt al zijn andere symptomen veel 
erger." Lauren met SCA8 verklaarde: "Ik heb ten minste 12 uur slaap nodig om normaal te kunnen 
functioneren. Op school is dat erg moeilijk geweest. En wanneer ik om welke reden dan ook, minder dan 
12 uur slaap krijg, dan vind ik het echt een uitdaging om mijn lichaam onder controle te krijgen.’’  

Veel van de zorgverleners van personen met DRPLA waren ook bekend met ernstige 
slaapstoornissen, waaronder ernstige slaapapneu. Regelmatig ontwaken kan ook te wijten zijn aan 
myoclonische schokken, die veroorzaakt worden door veranderingen in spierspanning. Hierdoor slapen 
sommige personen "zelden meer dan twee tot drie uur. De artsen schreven meerdere medicijnen voor 
om mijn zoon te helpen slapen. Hij gebruikt momenteel drie verschillende medicijnen maar krijgt nog 
steeds slechts vier tot zes uur slaap per nacht. En dat zijn geen aaneensluitende uren rust. Het gebrek 
aan slaap maakt alle symptomen erger, vooral de ataxie." 

Verminderde slaap van de patiënt leidde ook tot verminderde slaap van de mantelzorger zoals 
Mary, verzorgster van man en zoon met SCA2, verklaarde: "Hij schreeuwt en heeft de hele nacht last van 
waanvoorstellingen. In de afgelopen vijf jaar heb ik misschien slechts 30 dagen ononderbroken 
geslapen". Kate, verzorgster van een moeder met SCA3, verklaart iets soortgelijks: "Ze kan niet in een 
diepe slaap geraken, ze wordt elk uur wakker, ongeacht dag of nacht, we denken dat ze niet in staat is 
om voldoende goede rust te krijgen, maar niets helpt haar. Als verzorgster hebben ik en mijn familie hier 
veel moeite mee omdat dit betekent dat ze 24 uur per dag zorg nodig heeft." 
 
Epileptische aanvallen 

Personen met DRPLA gaven aan dat epileptische aanvallen een van de meest ernstige gevolgen 
voor hun gezondheid hebben. Paul beschreef de ervaringen met zijn zoon: "de aanvallen zijn absoluut 
het meest alarmerende van de ziekte omdat hij ‘’grand mal’’ aanvallen heeft’’. ‘Grand mal’ aanvallen 
worden gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende trekkingen (schokkende bewegingen van armen en 
benen), die gepaard gaan met bewusteloosheid. Dit is de ‘klassieke’ en meest bekende vorm van 
epilepsie. Andere ouders geven de onvoorspelbaarheid en toenemende intensiteit van de aanvallen aan: 
"je weet nooit wanneer een epileptische aanval gaat optreden"; en "elke aanval gaat gepaard met 
meerdere, steeds langer durende aanvallen". Ook noemden ze de progressieve aard van de aanvallen en 
het onvermogen om de aanval onder controle te houden. Cristi beschreef hoe ‘’de aanvallen van haar 
zoon niet onder controle te houden waren en dat ze om de 2 dagen, vaak zonder enige slaap, 
plaatsvonden. Hij had meestal zes tot twaalf aanvallen in een periode van 24 uur en functioneerde in die 
tijd helemaal niet." Cristi heeft ook een dochter met DPRLA en beschreef hoe "ze volgens een 24-uurs 
EEG  [elektro-encefalogram] zichtbaar meer dan 300 aanvallen had. Het is verwoestend om naar je kind 
te kijken die er steeds slechter aan toe is terwijl de aanvallen voortduren." 

Visuele beperking (inclusief zwakke oogspieren en oogbewegingsstoornissen) 
Visuele beperking omvat veel specifieke symptomen zoals nystagmus (snelle onwillekeurige 

beweging van de ogen), dubbelzien, verlies van gezichtsscherpte / blindheid, en andere problemen 
rondom oogbewegingen. Opmerkingen over deze visuele problemen kwamen vooral van personen met 
SCA2, 3, 6, 7, 8 & 17. Destinee, een tiener met SCA2, beschrijft haar dubbelzien: "Ik zie dubbel wanneer 
ik mijn telefoonscherm of een boek probeer te lezen. Het gebeurt ineens, mijn gezichtsvermogen wordt 
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wazig en mijn oogbollen beginnen te schudden."  Dubbelzien heeft vaak een afname van 
vrijetijdsactiviteiten tot gevolg. Ray, mantelzorger van iemand met SCA2, gaf aan:  "Dubbelzien kon 
aanvankelijk enigszins gecorrigeerd worden met prisma's, maar dit lukte uiteindelijk niet meer. Dit 
veroorzaakte onvermogen om te rijden, en vervolgens onvermogen om te lezen of tv te kijken. Hierdoor 
verloor zij veel waarvan zij in het leven genoot. 

Zoals Laura, een SCA7-mantelzorger, vermeldt, hebben veranderingen in het gezichtsvermogen 
grote impact op deelname aan het dagelijks leven: "Ik denk dat de laatste keer dat we naar de 
optometrist gingen, de situatie stabiel was, maar in de afgelopen vijf jaar is haar zicht afgenomen en de 
impact op haar leven toegenomen.’’ In navolging van deze verklaring zegt Jason: "Ik merkte een grote 
verandering in mijn visie, een symptoom van SCA7. Mijn bifocale lenzen konden mijn zicht niet langer 
corrigeren of verbeteren." Robert, een hoogleraar met DRPLA, lichtte zijn visuele uitdagingen toe:  "Het 
belangrijkste wat ik verloor, was het vermogen om te lezen... wanneer je werkt aan een universiteit, dan 
lees je de hele tijd en ik kan niet meer lezen. Ik heb alle mogelijke vergrootglazen uitgeprobeerd, maar 
het helpt nog steeds niet echt." 

Lauren, een student met SCA8, stelt dat oogbewegingstoornissen ook voor haar een groot 
probleem zijn: "Voor mij als student zijn oogbewegingen, waaronder nystagmus, een groot probleem. 
Door nystagmus maken mijn ogen ongecontroleerde, zich steeds herhalende bewegingen. Dat is een 
grote uitdaging om mee om te gaan terwijl ik probeer te lezen om mij voor te bereiden op mijn lessen. 
Het kost me meer tijd en meer moeite dan mijn klasgenoten om hetzelfde materiaal te voltooien." 

Algemene effecten van polyglutamine SCA’s & DRPLA  op het dagelijks leven 
De symptomen van polyglutamine SCA’s en DRPLA  leiden volgens vele deelnemers tot 

meerdere problemen in het dagelijks leven. De polls (Appendix 3) geven aan dat de top drie is (1) lopen 
gerelateerd aan dagelijkse activiteiten; (2) deelname aan sport, oefeningen of fysieke activiteiten; en (3) 
uitgaan, socialiseren en reizen. Een kwalitatieve analyse ondersteunde deze effecten op het dagelijks 
leven. De kwalitatieve gegevens benadrukten echter ook de impact op het naar school gaan en werken 
en werden daarom opgenomen in de samenvatting hieronder. 

Lopen 
Velen geven aan dat lopen de belangrijkste manier van verplaatsen is bij dagelijkse activiteiten 

zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, bij persoonlijke hygiëne, socialiseren, het aanwezig zijn op 
school / werk, oefeningen doen en maaltijden klaar bereiden. Natuurlijk kunnen aanpassingen helpen bij 
het handhaven van een zekere mate van onafhankelijkheid op het moment dat veilig bewegen 
verslechtert. Echter, velen spraken over hun angst voor vallen, een slechte balans en andere belangrijke 
symptomen zoals tremoren in het bovenlichaam, waardoor aanpassingen niet altijd effectief zijn. 
Daarom werden problemen met lopen gezien als de belangrijkste belemmerende factor bij dagelijkse 
activiteiten voor alle SCA-typen en DRPLA.  

 
Michael met SCA6 verklaart: "Ik ben 79 jaar oud en ik hield ervan om naar buiten te gaan, maar 

ik ben nu rolstoel gebonden. Het is te moeilijk voor mijn vrouw geworden om mij te begeleiden. Ik heb 
echt geen kwaliteit van leven meer omdat ik alleen nog maar in mijn liftstoel zit." Regina met SCA7 geeft 
aan: "Gewoon in staat zijn om een enkele stap te zetten. Ik ben eind veertig en ik ben onzeker over het 
bezoeken van mijn bejaarde moeder die slechts 50 meter verderop woont". Judy, die haar zoon met 
SCA17 verzorgt, benadrukt hoe problemen met lopen leiden tot problemen op andere gebieden: "Mijn 
zoon is 24 en als verzorger moet ik altijd bij hem zijn wanneer hij loopt. Hij houdt me soms met twee 
armen vast. In de badkamer help ik hem met zijn evenwicht en met het naar de wc gaan." 
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Ook personen met DRPLA  beschreven hun toenemende afhankelijkheid van loopmiddelen,  
rolstoelen en andere mobiliteitsapparaten.  Robert deelde mee dat hij door zijn DRPLA niet meer door 
zijn eigen huis kon lopen: "Ik beweeg door huis, niet met een rollator maar met een soort van elektrisch 
wagentje." 

Deelnemen aan sport, oefeningen en fysieke activiteiten 

Het doen van oefeningen behoort tot de belangrijkste aanbevelingen voor mensen die leven 
met polyglutamine SCA of DRPLA. Echter, velen gaven aan dat meerdere oorzaken hebben geleid tot 
minder deelname aan fysieke activiteiten. Gina, een drager van het SCA3-gen, zegt: "Ik zou graag buiten 
willen wandelen, maar ik ben bang om te vallen wanneer er niemand is om me te helpen. Ik heb maar 
één vriend bij wie ik me veilig genoeg voel om mee te gaan wandelen en ze is niet altijd beschikbaar .... Ik 
zou graag naar de sportschool gaan om te oefenen. Maar ik ben twee keer gevallen in de sportschool en 
ik ben bang dat mijn benen te moe zullen zijn om mij naar huis te brengen." Stephanie (SCA6) reflecteert 
op het verlies van het doen van fysieke activiteiten: "In de komende jaren kan ik niet meer sporten of 
bowlen of iets anders doen wat ik normaal gesproken wel deed. Ik was een goede werper, maar ik had 
geen coördinatie meer... Ik was ook een vrij goede danser.... We dansten op elk New Year's Eve feestje en 
op bruiloften, maar dat is nu allemaal afgelopen voor mij". Maja, mantelzorger voor zowel haar man als 
zoon met DRPLA, beschreef hoe de ziekte de deelname van haar zoon aan activiteiten beïnvloedt:  
"Onze zoon bezocht de middelbare school en nam deel aan alle sportieve activiteiten… en nu kan hij niet 
meer lopen zonder hulp. Hij heeft alle vaardigheden om deel te nemen verloren en ook het sociale aspect 
ervan... het is heel moeilijk voor hem om naar zijn broers en zussen te kijken wanneer ze gaan zwemmen 
of een andere sport gaan doen; en hij kan dat niet, terwijl hij wanhopig wil." Robert, een volwassene 
met DRPLA, voegde eraan toe: "Ik was vroeger een geweldige hardloper. Zelfs het idee dat ik dat op enig 
niveau nog zou kunnen doen, heb ik opgegeven’’. Paul, vader van een zoon met DRPLA, zei dat ‘’een van 
de uitdagingen van het hebben van een iPhone met video's van jouw kind is, dat je duidelijk kan zien hoe 
hij kon spreken en deelnemen aan games. En als je hem nu vandaag ziet, dan zie je een dramatische 
afname van die capaciteiten."   

Naar school gaan/werken 
Veel deelnemers erkenden hoe de symptomen van polyglutamine SCA of DRPLA  hun vermogen 

om naar school of werk te gaan beïnvloedden. Cameryn beschrijft hoe SCA7 haar deelname aan 
onderwijs beïnvloedt: "Tijdens de middelbare school voelde het alsof ik voortdurend zou omvallen. Ik 
vertrouwde mijn eigen benen niet meer. Ik begon enkelgewichten te dragen om me te helpen aarden. 
Mijn coördinatie vertraagde en ik kon niet snel aantekeningen maken in de klas. Mijn stem veranderde 
en anderen konden niet begrijpen wat ik zei. Ik raakte gefrustreerd omdat ik mezelf voortdurend moest 
herhalen... Nu zit ik op de universiteit en vind het moeilijk om meer dan twee lessen te volgen. Ik typ 
langzaam, ik spreek langzaam en ik heb aanpassingen nodig met het afnemen van tests... Iemand moet 
me naar de universiteit en naar de klas brengen. Sinds mijn diagnose heb ik geen normaal bestaan meer 
gehad." Velen zijn niet meer in staat om reguliere lessen bij te wonen. Destinee, een middelbare 
scholier met SCA2, geeft aan: "Toen ik vlak voor de Kerstvakantie zonder ondersteuning naar mijn klas 
liep, gaven mijn beenspieren het plotseling op en ik was niet meer in staat om te lopen. Dit dwong me tot 
de beslissing om mijn laatste jaar online af te sluiten." 

Veel deelnemers spraken over hoe de diagnose en de toenemende ernst van de symptomen 
hen gedwongen heeft tot pensionering of baanverlies. Anderen vermeldden hoe hun zorgen over de 
progressie van de symptomen ervoor zorgden dat ze hun vertrouwen in hun werk verloren. Jeannette 
(diagnose SCA3), schrijft:  "Ik werk niet meer... Ik heb een bachelorsdiploma in Business Marketing en ik 
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ben een intelligente vrouw. Echter, door mijn langzame en onduidelijke spraak kan ik mezelf niet als 
zodanig presenteren. Samen met mijn onvermogen om me zonder hulp te kunnen verplaatsen, heb ik 
volledig mijn vertrouwen verloren om deel uit te kunnen maken van de beroepsbevolking." Eric (diagnose 
SCA2) is bezorgd over zijn prestaties op werk die anderen kunnen benadelen. Eric's zus zegt:  "Hij kon 
nog steeds zijn werk doen en niemand anders had de symptomen opgemerkt. Echter, toen zijn eenheid 
orders kreeg om naar Irak te gaan, wist hij dat hij een blok aan het been zou zijn voor zichzelf en voor 
anderen… Hij moest afscheid nemen van het leger vele jaren voordat hij dat zelf van plan was." 
Zorgverleners worden op een vergelijkbare manier getroffen. Ayaka, de moeder van een kind met 
DRPLA meldde dat haar dochter "voor alles verpleging nodig heeft. Verpleegkundigen, rehabilitatie 
artsen en hulpverleners kwamen aan huis maar konden niet voorkomen dat ze moest stoppen met 
werken.’’  

Uitgaan, socialiseren, reizen 
Bijna alle respondenten, ongeacht het ziektebeeld, gaven aan dat hun ziekte een belangrijk 

effect heeft op uitgaan, socialiseren en reizen. Velen benadrukten de angst om te vallen als een 
belangrijke barrière om hun huis te verlaten, te reizen of te socialiseren. Een SCA3 patiënt: "Ik kan niet 
zelfstandig reizen uit angst dat ik niet in staat zal zijn om te lopen, zelfs niet met mijn wandelstok"; 
Sherri, verzorger van haar man met SCA7: "Jason weet dat als hij afgeleid is bij het gaan naar bed, de 
douche of de auto, hij zeker zal vallen"; en Jodie (diagnose SCA2): "Ik kan alleen overdag uitgaan 
wanneer ik alles duidelijk kan zien en stoepranden kan vermijden." 

Symptomen van SCA / DRPLA  remmen het socialiseren, terwijl men tegelijkertijd bezorgd kan 
zijn over het oordeel van anderen. Een bekend vooroordeel van mensen die niet bekend zijn met ataxie, 
is de misvatting dat de persoon dronken is. Gina, die SCA3 heeft, merkt op:  "Ik verloor mijn evenwicht 
en viel tegen een muur op het werk. Sommige collega’s lachten en vroegen me wat ik had gedronken. 
Dat was echt gênant en kwetsend. Ik ben bang om een glas wijn te drinken wanneer ik uit eten ga met 
vrienden, omdat de meesten mijn conditie niet kennen en ik kan nooit slagen voor een alcoholtest, zelfs 
wanneer ik niets gedronken heb." Brett (SCA1): "Mijn vader had SCA1 en werd uit een winkelcentrum 
geschopt omdat hij schijnbaar dronken was. Ik ben om die reden zelf tweemaal uit een bar geschopt 
door uitsmijters. Je lijkt op Frankenstein tijdens het lopen en mensen zijn bang en niet om de juiste 
reden." 

Andere algemene effecten op het dagelijks leven 
Polyglutamine SCA’s en DRPLA hebben grote invloed op vele andere aspecten van het leven. We 

noemen ze in aflopende volgorde van belangrijkheid: (1) communicatie  (hieronder in meer detail 
beschreven), (2) het uitvoeren van huishoudelijke taken of onderhoud, (3) het besturen van een 
motorvoertuig, (4) persoonlijke hygiëne en verzorging, (5) seksuele activiteiten, (6). lezen, (7) maaltijden 
bereiden, (8) het zorgen voor gezinsleden of huisdieren en overige aspecten van het leven. Een citaat 
van Robert illustreerde de impact die DRPLA heeft gehad op zijn dagelijks leven: "Ik kan me nog 
herinneren dat ik op de ladder stapte om een gloeilamp in het plafond te vervangen. Toen ik dat later 
weer probeerde, kon ik niet eens op de ladder klimmen, laat staan tot aan het plafond reiken wanneer ik 
bovenaan aan de ladder had kunnen komen.... Mijn leven in de afgelopen 15 jaar bestond voornamelijk 
uit het een voor een niet meer kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken." De effecten op het dagelijks 
leven zijn te vinden in Appendix 3. 

Zorgen over de toekomst geïdentificeerd door deelnemers getroffen door SCA of DRPLA 
De reacties uit de polls en de kwalitatieve analyse van de opmerkingen werden gebruikt om de 

belangrijkste zorgen van de deelnemers over de toekomst te identificeren. Verlies van onafhankelijkheid 
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en de mogelijkheid om te communiceren zijn de top twee zorgen over de toekomst afgeleid uit de polls 
van de respondenten. De twee belangrijkste zorgen over de toekomt afgeleid uit de kwalitatieve analyse 
van de opmerkingen zijn: het doorgeven van de ziekte aan directe familie en de progressie van de ziekte. 
Deze vier worden met aanvullende zorgen hieronder in detail beschreven.  

Onafhankelijkheid verliezen 
Uit de poll gegevens werd duidelijk dat verlies van onafhankelijkheid behoorde tot de top twee 

van zorgen voor de toekomst en vooral voor personen gediagnosticeerd met SCA2, 3, 6, 7 & DRPLA. Gina 
woont alleen en is gediagnosticeerd met SCA3. Zij beschrijft haar angst voor het verliezen van haar 
onafhankelijkheid als volgt: "Ik heb veel familie. Ze wonen 160 kilometer verderop. Ze willen dat ik 
dichterbij kom wonen zodat ze voor me kunnen zorgen. Ik ben mantelzorger voor mijn vader geweest en 
ik zou nog liever mijn leven beëindigen dan afhankelijk te zijn van iemand om aan mijn behoeften aan 
voeding, baden en andere dingen te voldoen." Michelle is zeer betrokken bij het leven van haar broer 
Eric (diagnose SCA2) die alleen woont. Ze gaat vaak langs om zijn gezondheid en veiligheid te 
controleren. Ze maakt zich zorgen over Eric die langzaam zijn onafhankelijkheid verliest:  "Hij woont 
momenteel alleen in een appartement, maar het kan gevaarlijk zijn. Hij is een aantal keren gemeen 
gevallen, waaronder een val op een hete brander van een kachel. Hij overweegt om te verhuizen naar 
begeleid wonen op de leeftijd van 46 jaar.’’ 

Personen die door DRPLA worden getroffen, verliezen hun onafhankelijkheid door problemen met hun 
evenwicht en coördinatie en door afname van de cognitie; uiteindelijk hebben zij hulp nodig hebben 
voor alle aspecten van het dagelijks leven. 

Naho beschreef hoe haar overleden dochter "24-uur per dag hulp en begeleiding nodig had, 
waardoor haar ziekte haar eigen vrijheid en die van haar familie wegnam."  DRPLA heeft invloed op het 
hele gezin, omdat kinderen die getroffen worden door deze ziekte steeds afhankelijker worden van hun 
ouders voor alle aspecten van de zorg. Ouders uitten hun zorgen over het verliezen van de mogelijkheid 
om thuis voor hun kind te kunnen zorgen, hetzij als gevolg van de toestand van het kind die steeds 
ernstiger wordt, of omdat de ouders ziek of te oud worden. Een moeder die voor twee volwassen broers 
en zussen met DRPLA zorgt, vroeg "wat moet ik doen als hun medische toestand verslechtert en ze 
bedlegerig worden? Kunnen ze thuis wel medische behandelingen blijven ontvangen?"  Mayuko, een 
moeder van 2 volwassen kinderen met DRPLA, vroeg, "omdat we samenwonen,  wat gebeurt er als ik 
omval?" 

Het vermogen verliezen om te communiceren 
Wanneer individuen met DRPLA geleidelijk hun vermogen om te spreken verliezen, dan treuren 

hun familieleden om het verlies aan communicatie en aan verbinding. Cristi beschreef dat toen de 
spraak van haar zoon achteruitging, hij "een Eye Gaze [communicatieapparaat] begon te gebruiken 
waardoor hij ons kon vertellen hoe hij zich voelde en wat hij wilde." Ook Maja meldde dat toen het voor 
haar zoon met DRPLA erg moeilijk werd om te spreken, hij een Gaze begon te gebruiken, maar "helaas, 
vanwege zijn epilepsie en schokkende bewegingen, kan hij de Gaze niet erg efficiënt gebruiken."  Dit 
deed haar ‘’beseffen hoe cruciaal het vermogen om te spreken en te communiceren binnen onze 
samenleving is."  Ze vreesde "de dag dat hij het vermogen om te communiceren, om ja en nee te zeggen, 
zou verliezen ... Het zal heel, heel moeilijk voor hem zijn om zelf beslissingen te kunnen nemen en die 
beslissingen te communiceren." 

Veel deelnemers beschreven hoe de symptomen van dysartrie de getroffen persoon raken. Het 
verliezen van het vermogen om te communiceren is een zorg van velen. Dana (diagnose SCA2) vat 
samen:  "Een van de dingen, die mij sterk beangstigen is het onvermogen om in de loop van de tijd niet 
meer te kunnen communiceren. Ik weet waar ik nu ben. Het is nu soms al moeilijk om duidelijk te spreken 
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en om anderen mij te laten begrijpen. En daar raak ik soms gefrustreerd over. Ik maak me er de grootste 
zorgen over dat mijn communicatie over een paar jaar nog slechter zal zijn. 

Het doorgeven van de ziekte aan familie 
De emotionele tol van het getuige zijn van deze ziekte van generatie op generatie werd tijdens 

deze bijeenkomst keer op keer benadrukt. Terwijl ze haar tranen probeerde tegen te houden vertelde 
Bhet (diagnose SCA1):  "Mijn vader ... was erg slim en zeer atletisch en ik zag hoe de ataxie hem brak." 
LeRoy stuurde een reactie in over het effect van SCA3 op meerdere generaties: "Ik verloor mijn oma, 
mijn vader, broer, oom en neef aan deze verschrikkelijke ziekte. Ik hoop en bid dat ik geen onderdeel van 
die statistiek word.’’ 

Inherent aan dit thema is de zorg van het onbewust doorgeven van de polyglutamine SCA of DRPLA  gen 
aan de volgende generatie. Terwijl sommige ouders dit nu door moderne ivf-technieken kunnen 
voorkomen, was dit vele jaren geleden niet mogelijk en is ook nu niet altijd haalbaar of de aangewezen 
methode voor de aanstaande moeders van vandaag. Veel opmerkingen gingen over de angst voor het 
doorgeven van het SCA of DRPLA gen: Linda zegt hierover: "Ik zou nooit kinderen hebben genomen 
wanneer ik had geweten dat ik SCA6 had"; Sandy: "Mijn grootste zorg is dat mijn kinderen een 50/50 
kans hebben op het krijgen van SCA7"; en Michael (SCA3):  "Ik ben bang dat deze ziekte mijn jongens van 
31 & 26 jaar oud en mijn kleinkinderen van 2 & 1 jaar oud zal treffen." 

 
Als gevolg van genetische anticipatie,  kunnen symptomen van SCA  bij overerving op steeds 

jongere leeftijd zichtbaar worden. Dit is afhankelijk van het SCA-type. Jodie klaagt:  "Mijn tweede, echte 
zorg is dat bij mijn kleinkinderen de symptomen eerder zullen optreden omdat SCA2 erfelijk is en in 
iedere volgende generatie eerder zichtbaar wordt."  Deze zorg werd vaker gedeeld tijdens de discussies. 
Een moeder herinnert zich een discussie met haar (SCA7) dochter: "Ik heb gesprekken gehad met 
Cameryn over haar toekomst... Zij hoopt om eigen kinderen te kunnen krijgen. Cameryn vroeg: 'Kan ik 
kinderen krijgen? Kan ik de ziekte doorgeven?' Deze gesprekken zijn hartverscheurend, toch?  Mijn 
dochter praat nu over adoptie. Ze heeft nu zeer beperkte bewegingsmogelijkheden rondom het huis, zou 
ze in staat zijn om voor iemand anders te zorgen? Dus die dingen houden me 's nachts wakker." 

Genetische anticipatie is vooral merkbaar in gezinnen met DRPLA, waar het vaker voorkomt dat 
bij een ouder en een kind met DRPLA de symptomen op hetzelfde moment zichtbaar worden. Maja, 
Cristi en Junko beschreven hoe zij zowel mantelzorger werden van hun echtgenoot als van hun kinderen 
met DRPLA waarbij ieder zijn eigen behoeftes had. Mantelzorgers ervaren in deze situaties een grote 
emotionele en fysieke last. Mantelzorgers beschreven hoe de ziekte hun relaties veranderde, zowel met 
vrienden als met hun familie. Genetische anticipatie komt ook veel voor in gezinnen met SCA2 en SCA7. 

 
Niet wetende hoe de ziekte zal vorderen 

Deelnemers maakten zich vaak zorgen over de voortgang van het ziekteproces voor zichzelf of 
voor hun dierbaren. Aanwezigen spraken erover hoe SCA / DRPLA  aanvoelde als  "een neerwaartse 
spiraal"  en over de angst om  " de mogelijkheid om te lopen, te spreken en te eten te verliezen en 
uiteindelijk te sterven" (Brett, SCA1). Ken met SCA2 laat weten: "Ik heb zorgen over mijn ataxie.... 
wetende dat ik uiteindelijk zal eindigen als een kasplantje." Veel deelnemers spraken over verdriet in 
verband met het mogelijk verliezen van vaardigheden op veel jongere leeftijd dan verwacht. Jeannette 
(SCA3): "Wetende dat mijn vaders familie leed aan Machado-Joseph Disease  [SCA3], had ik gehoopt dat 
het niet zou opduiken tot pas later in mijn leven, of misschien wel helemaal niet ... Ik nam aan dat ik al 
alles gedaan zou hebben wat een normaal volwassen mens in zijn of haar leven zou hebben bereikt en ik 
heb nooit echt de ernst van de ziekte begrepen... En helaas voor mij is mijn toestand geleidelijk aan 
verslechterd." 
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Voor personen met DRPLA wordt ziekteprogressie gelijkgesteld aan verlies. Degenen die 
getroffen worden door DRPLA verliezen geleidelijk aan de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
activiteiten waarvan ze ooit genoten: spelen, sporten, socialiseren, reizen en lezen. Ze ervaren sociale 
isolatie en een verslechtering van interpersoonlijke relaties omdat ze hun vrienden en collega's niet 
meer kunnen bijhouden in het dagelijks leven. Maja rapporteerde hoe haar kind "zeer sterk geïsoleerd 
raakte van zijn leeftijdsgenoten" en anderen meldden zelfs pesten door klasgenoten. Paul beschreef de 
tol die DRPLA  had op zijn zoon en het verdriet dat hij had bij het kijken naar de gestage verslechtering 
van de gezondheid van zijn kind: "Ik krijg het gevoel dat hij echt verdrietig is en ik zie hem naar zijn broer 
kijken die dingen doet die hij ook eens deed.  ... en je ziet een echt verdriet in zijn ogen omdat hij weet 
dat hij dat ook eens kon. Dat kan hij nu niet. Ik denk dat hij niet echt begrijpt waarom hij het niet meer 
kan en dat is voor mij als ouder heel, heel triest om naar te kijken." Als DRPLA verder vordert, wordt het 
verlies steeds sterker. Andrea beschreef hoe ze leeft "in angst voor de toekomst wetende hoe de 
progressie van DRPLA eruitziet." 

Andere zorgen over de toekomst 
De deelnemers uitten ook andere zorgen. Het ging onder meer om het moeten verhuizen naar 

begeleid wonen of een gespecialiseerde verpleeginstelling; het vermogen verliezen om te kunnen 
slikken, verstikkingsgevaar; voortijdig sterven; een last worden voor het gezin; mobiliteit verliezen en 
bedlegerig zijn; het vermogen verliezen om zonder hulp te kunnen lopen / afhankelijk worden van 
hulpmiddelen; niet de energie hebben om te werken en te leven zoals je wil; niet weten of je jezelf  
en/of je familie financieel kunt onderhouden; niet in staat zijn om gezondheidszorg te kunnen betalen; 
niet voor de kinderen kunnen zorgen;  vrienden verliezen; niet kunnen omgaan met percepties van 
anderen zoals dronken of abnormaal lijken; geen genezing vinden; ziekenhuisopname nodig hebben. 

Onderwerp 2: Patiënt perspectieven op behandelingsmogelijkheden 
Dit onderwerp was bedoeld om ervaringen met huidige behandelingsopties weer te geven en 

om informatie te verzamelen over ideale, toekomstige behandelingen. Net als bij het vorige onderwerp 
werd informatie uit real time polls gebruikt om de perspectieven vast te leggen van personen met 
SCA/DRPLA en hun zorgverleners (Appendix 2). Er werd een kwalitatieve analyse uitgevoerd op het 
transcript van de vergadering en opmerkingen die via het openbare portal binnen kwamen. De 
resultaten uit de analyse werden gebruikt om gemeenschappelijke thema's te ondersteunen of te 
verfijnen. De grootste verschillen tussen de reacties van personen met SCA en personen met DRPLA 
werden waargenomen in juist dit onderwerp, mogelijk als gevolg van de meer ernstige symptomatologie 
van DRPLA.  

Medische/farmaceutische behandelingen richten zich alleen op symptoombestrijding 
Momenteel zijn er geen genezende of ziekte wijzigende therapieën voor de polyglutamine SCA’s  

of DRPLA. De huidige behandelingen kunnen alleen worden ingezet om symptomen te reguleren maar 
niet om de ziekte te behandelen. De top drie therapieën gebruikt door deelnemers met polyglutamine  
SCA’s waren (1) dieet en kruiden supplementen,  (2) medicijnen voor spierproblemen (Pregabin, 
Baclofen, Amantadine, Riluzole, Dalfampridine), en (3)  pijnstillers  (paracetamol, ibuprofen). 

Elf procent van alle deelnemers gaf aan geen medicijnen te gebruiken, terwijl alle DRPLA-
respondenten gebruikmaken van farmaceutische geneesmiddelen om de symptomen te beheersen. 
(Appendix 3). De top drie medicijnen die door personen met DRPLA worden ingenomen, zijn (1) 
medicijnen tegen epileptische aanvallen (Depakeen, E Keppra,  Mystan, Vimpat); (2) medicijnen voor 
spierproblemen; gevolgd door (3) andere medicijnen met inbegrip van slaapmiddelen (doxepin, 
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trazodone), medicijnen voor de behandeling van ADHD (clonidine, Guanfacine, Adderall), en 
antipsychotica (Risperdal,  Abilify).  

Opmerkingen die tijdens de vergadering gemaakt werden, hadden vaak betrekking op het 
voorschrijven van geneesmiddelen op recept om ze uit te proberen ter bestrijding van specifieke 
symptomen. Deze hadden vaak weinig effect en/of sterke bijwerkingen; Brett (SCA1) "Ik neem Baclofen, 
acht pillen per dag, en Chlorzoxazone, vier pillen per dag. Ze veroorzaken misselijkheid en duizeligheid, 
maar het is minder slecht dan het hebben van ataxie, dus ik ben oké met de bijwerkingen. Ze helpen bij 
spierstijfheid en spasticiteit en lijken de symptomen met ongeveer 30% te verlichten.... Ik neem ook 
arginine, 10 pillen per dag voor het herstellen van cerebellaire receptoren. Ik las daarover in een studie 
uit Japan. Ik weet niet zeker of deze pillen iets doen, maar ik blijf ze nemen omdat ik bang ben om dat 
niet te doen. Ik ben 34 en ik neem meer dan 20 pillen per dag, alleen maar om een derde van de 
effectiviteit van een gewoon persoon te kunnen bereiken".  

Een paar opmerkingen wezen op de effectiviteit van voorgeschreven medicijnen gericht op 
symptomen; Doug (SCA6) "Nadat ik begon met Riluzole, kon ik mezelf scheren zonder mezelf te snijden, 
dus dat was een prestatie". Hoewel medicijnen die bij de drogist verkrijgbaar zijn, vaker genoemd 
werden in de polls, werden ze zelden genoemd in het transcript of in de analyse van de opmerkingen. In 
plaats daarvan werd medische marihuana en/of CBD-olie vaker genoemd, meestal voor pijnbestrijding, 
om de eetlust te verhogen of te helpen met slapen. De deelnemers spraken echter over problemen zoals 
het negatieve effect van medische marihuana en/of CBD-olie op evenwicht en coördinatie en de 
variabele effectiviteit.  

Een uitdaging die personen met DRPLA vaker tegenkwamen, was de onbekendheid van 
zorgprofessionals met de ziekte. Het gebrek aan begrip maakte dat ouders van kinderen met DRPLA zich 
buitengesloten en niet gehoord voelden. Kerri beschreef haar ervaringen bij het zoeken naar therapieën 
voor haar kinderen: "Ik had van de meeste artsen te horen gekregen dat er niets is dat ze kunnen doen 
en dat ik de kinderen eigenlijk mee naar huis moest nemen om ze te zien sterven. Alleen de aanvallen 
konden ze behandelen." Naho beschreef haar ervaringen als volgt: "We voelden dat de medische 
professionals en aanverwante diensten geen verstand hadden van de ziekte en symptomen van DRPLA 
en minimale kennis hadden van de beste therapie." 

 
Personen met polyglutamine SCA’s vermeldden ook onbekendheid met de ziekte binnen het 

medische veld, maar in mindere mate. In plaats daarvan was er een grotere bezorgdheid over het 
gebrek aan behandelingen en velen melden hun frustratie over de ineffectiviteit van een lappendeken 
aan symptoombestrijdingen. Mark, een SCA3 patiënt, beschrijft het op deze manier: "Het echte 
probleem is het tekort aan behandelingen. Tuurlijk, een aantal symptomen kunnen behandeld worden, 
maar in zeer beperkte mate. Therapieën kunnen sommige functionaliteiten voor een korte tijd herstellen, 
maar een verdere progressie van de ziekte betekent onvermijdelijk een verslechtering van functies. 
Medicijnen zijn niet veel beter. Er zijn vaak aanzienlijke bijwerkingen (en niet te vergeten de kosten). 
Niets van wat nu beschikbaar is, lost het probleem op, en het is zeer waarschijnlijk dat er toenemende 
doseringen nodig zullen zijn. Ook vereist elk symptoom zijn eigen set therapieën en medicijnen. Deze 
kunnen samen oplopen tot een overweldigend aantal medicijnen en therapieën om gelijke tred te kunnen 
houden met de progressie van de ziekte. Dit kan op zichzelf een probleem vormen." 

Topbehandelingen naast medicatie: lichaamsbeweging voor SCA, fysiotherapie voor 
DRPLA 

Volgens de gegevens uit de polls, is de top (niet-farmaceutische) behandeling voor SCA’s  
lichaamsbeweging, gevolgd door het gebruik van rollator of rolstoel en fysiotherapie. Andere veel 
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genoemde oplossingen: een aangepaste thuisomgeving gevolgd door ergo- en logopedie. Slechts 2% van 
de deelnemers die op de polls hebben gereageerd, maakt op dit moment geen gebruik van enige 
therapie of ondersteuning (Appendix 3.) 

Een groot deel van de discussie was gewijd aan de voordelen van lichaamsbeweging. Velen 
beschreven hoe ze geloofden dat oefeningen de symptoomprogressie hielpen vertragen en bespraken 
wat ze deden om zich beter te voelen, hun functies te behouden en hun balans, kracht en coördinatie te 
verbeteren. Veel genoemde vormen van lichaamsbeweging waren fietsen, wandelen, yoga, en 
zwemmen. Colin, mantelzorger van zijn vrouw met SCA3, zegt: "Mijn vrouw, die nu permanent gebruik 
maakt van een rolstoel, heeft Pilates klassen gevolgd sinds ze ongeveer 12 jaar geleden werd 
gediagnosticeerd met SCA3. Hoewel dit niet het begin van de aandoening heeft voorkomen, heeft Pilates 
zeker bijgedragen aan haar algehele kracht en welzijn van haar lichaam". Gregory (SCA3) gaat dieper in 
op de ervaren voordelen van fietsen: "Ik rijd meer dan een uur per dag op mijn ligfiets (15-20 mijl per 
dag). Vroeger was ik een fervent fietser; maar ik kan nu niet langer mijn evenwicht houden. Het is uiterst 
vermoeiend maar het lijkt het begin van de symptomen te vertragen". 
 

Tegelijkertijd spraken de deelnemers over de vele frustraties in verband met lichaamsbeweging. 
Hannah, een jonge vrouw met SCA1, zegt bijvoorbeeld:  "Ik ben zeker niet zo sterk als een atleet, maar ik 
probeer elke dag 30 tot 60 minuten te bewegen. Ik geloof echt in het positieve effect dat oefening kan 
hebben. Maar het voelt alsof lichaamsbeweging de enige behandeling is waarover ik hoor voor ataxie." 
Een bijkomende zorg voor mensen met SCA’s is het belang van de juiste hoeveelheid lichaamsbeweging. 
Te weinig lichaamsbeweging heeft weinig effect, te veel lichaamsbeweging kan tot gevolg hebben dat 
andere symptomen verergeren.  Jessica, die zelf SCA3 heeft en getuige is van het leven van haar vader 
met SCA3, stelt:  "Zijn enige behandeling is matige lichaamsbeweging met behulp van zijn ligfiets en 
zwemmen. Dit moet echter goed worden geregeld, omdat overmatige lichaamsbeweging een negatief 
effect heeft op zijn slaap; te weinig lichaamsbeweging veroorzaakt verhoogde ataxie symptomen, zoals 
spasticiteit, kramp en evenwichtsproblemen." Een andere, genoemde frustratie was dat door het 
vorderen van de ziekte, deelname aan oefeningen afnam. Michelle, mantelzorger voor haar broer met 
SCA2, merkt op:  "Om zijn kracht te behouden, heeft Eric geprobeerd om actief te blijven. Hij traint in een 
sportschool. Hij reed op verschillende driewielers omdat hij niet kon balanceren op een fiets. Dit was 
geweldig totdat het te moeilijk werd om de fiets te gebruiken". 

 
Personen met DRPLA meldden dat fysiotherapie hun boven alles, zelfs lichaamsbeweging, helpt. 

Aquatherapie en speciale onderwijsprogramma's werden ook vaker genoemd door mensen met DRPLA. 
Personen met DRPLA meldden dat zij ook van vele andere therapieën en (medische) behandelingen 
gebruik maakten, waaronder het vervangen van een canule om de twee weken, PEG vervanging om de 
drie maanden, revalidatie, tandheelkundige controles, muziektherapie, logopedie, osteopathie en 
sliktraining. 

Op basis van haar ervaring met de zorg voor haar man en zoon, moedigt Maja alle getroffenen 
met SCA of DRPLA aan "om alle hulp te zoeken, of het nu fysiotherapie of ergotherapie is, en te proberen 
jezelf gezond te houden... Ik wil mensen aanmoedigen om te blijven oefenen, uw kinderen te blijven 
voorlezen, kranten hardop te lezen, te proberen om de faciliteiten en de vaardigheden die je hebt te 
gebruiken voor zo lang als je maar kunt." Hoewel deze aanpak werkt voor velen, herinnert Andrea, een 
moeder van een kind met DRPLA, iedereen eraan dat dit niet werkt voor allemaal en dat "oefening 
geweldig is, maar wanneer uw kind een IQ heeft van 57 en lopen moeilijk is, dan is het erg moeilijk om 
hem te laten oefenen." 
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Gebrek aan werkzaamheid is de top beperking van huidige behandelingen 
De grootste uitdaging voor de behandeling van mensen met SCA of DRPLA is de afwezigheid van 

ziekte remmende of genezende therapieën; huidige behandelingen kunnen symptomen alleen onder 
controle houden of beheersen. Op de vraag om de top drie behandelingen benoemen, reageerden alle 
deelnemers dat therapieën niet erg effectief zijn (Appendix 2). Dit gebrek aan werkzaamheid werd 
weerspiegeld in de antwoorden op de vraag over hoe goed hun behandelingen (zowel medicijnen als 
niet-medicijnen) hun symptomen onder controle hielden. 51% van de deelnemers met SCA antwoordde 
dat de symptomen enigszins onder controle waren, 29% antwoordde dat hun behandelingen de 
symptomen weinig onder controle hielden,  terwijl slechts 11% van mening was dat hun huidige 
behandelingen hun symptomen voor een groot deel onder controle hield. De reacties waren anders 
voor personen met DRPLA; de meesten (60%) antwoordden dat hun huidige behandelingen hun 
symptomen zeer weinig onder controle hielden, met de rest gelijk (20%) verdeeld over "enigszins" en 
"helemaal niet". Dit is in overeenstemming met opmerkingen van familieleden en mantelzorgers van 
personen met DRPLA (Appendix 3). 

Personen die getroffen zijn door SCA of DRPLA benoemden ook andere, zeer belangrijke 
beperkingen van de huidige therapieën zoals de hoge kosten of het gebrek aan verzekeringsdekking, 
beperkte beschikbaarheid en negatieve bijwerkingen  (Appendix 3). Een kwalitatieve analyse wees op 
dezelfde beperkingen. Ook werd frequent vermeld dat het moeilijk is om erachter te komen of de 
behandeling effectief is en om de juiste balans van behandelingen te vinden. 

 
Gebrek aan dekking door de verzekering of hoge kosten vormden een belangrijke barrière om 

behandelingen in te zetten voor symptoombeheer. Hannah met SCA1, spreekt bijvoorbeeld over 
belemmeringen om deel te kunnen nemen aan fysiotherapie:  "Kort na mijn diagnose, stuurde mijn arts 
mij naar fysiotherapie....  Omdat ataxie [SCA1] degeneratie zo langzaam gaat, kon ik te weinig 
vooruitgang laten zien aan de verzekering om te rechtvaardigen dat ik door mocht gaan met 
fysiotherapie." Eric benadrukt hoeveel verschillende behandelingssuggesties ze wel niet hebben 
uitgeprobeerd: zoals een balansvest, medische marihuana en diverse medicijnen. Maar de combinatie 
werd te duur, waardoor de familie moeilijke beslissingen moest nemen. Michelle, verzorger van broer 
met SCA1: "Hij probeerde ook medische marihuana. Zijn neuroloog stelde voor om het te proberen om te 
zien of het zou helpen bij bepaalde symptomen. Het hielp hem om beter te slapen, wat weer hielp tegen 
vermoeidheid. Het hielp ook tegen zijn gebrek aan eetlust... Echter, het gebruik was te duur (ook door de 
benodigde, jaarlijkse certificeringen), dus nam hij de beslissing om niet door te gaan".  

Velen leverden commentaar op het gebrek aan verzekeringsdekking voor SCA of DRPLA, 
alhoewel er medicijnen zijn die symptomen behandelen. Zoals Jessica (SCA3) zegt: "Wanneer ik kijk naar 
mijn huidige situatie, ik begon s ’nachts erg last te krijgen van rusteloze armen en benen... toen begon al 
de worsteling om het recept dat mijn neuroloog verstrekt had vergoed te krijgen. Ik heb vervolgens 
geprobeerd om mijn rusteloosheid op een andere manier op te lossen door een beter slaappatroon en 
dat soort dingen. Maar het is erg ontmoedigend om bij het eerste symptoom dat ik heb, de kosten niet 
vergoed te krijgen." Lauren had een soortgelijke commentaar:  "Door nystagmus hebben mijn ogen last 
van zich herhalende, ongecontroleerde bewegingen. Lesstof lezen is een grote uitdaging... Hoewel er een 
medicijn is, dat dit fenomeen verbetert, is het niet door de FDA goedgekeurd voor SCA, dus moet ik het 
uit eigen zak betalen.  

Negatieve bijwerkingen van medicijnen werden gezien als een beperking van de behandeling 
voor degenen met polyglutamine SCA of DRPLA. Dit werd weerspiegeld in de vele opmerkingen gemaakt 
tijdens en na de bijeenkomst. Kerri beschreef de impact van bijwerkingen op haar dochter met DRPLA: 
"de medicijnen helpen bij haar gedrag, maar maken haar slaperig tijdens de dag en wakker tijdens de 
hele nacht. Het is een constante strijd om een evenwicht te vinden omdat de wijze waarop zij de 
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medicijnen metaboliseert regelmatig verandert door de progressie van de ziekte en wanneer ze groeit en 
verandert." Jackie, de moeder van een jongvolwassene met SCA17, verwoordde de zeer reële 
problemen waarmee ouders worden geconfronteerd bij het nemen van medicatiebeslissingen voor hun 
kinderen: "Mijn dochter Angela, werd gediagnosticeerd met SCA17 toen ze 15 was, ze is nu 28. Ze zou 
een medicijn, genaamd Carbidopa-Levodopa uitproberen ... Gewoon om haar een langer tijdsbestek te 
geven waarin ze haar computer en dat soort dingen kon gebruiken. En ze was er zo ziek van: misselijk en 
overgeven tot ze nog maar 70 pond woog ... haar medicatie moest worden afgebouwd omdat ze 12 
pillen per dag slikte...  En nu….  ze kan niet lopen, ze kan niet spreken, ze kan haar armen of haar ogen 
niet op commando bewegen... We konden haar geen medicijnen meer geven omdat ze niet meer met 
ons kon communiceren over wanneer ze pijn heeft." 

Reacties op polls en opmerkingen van mantelzorgers en personen met DRPLA benadrukten de 
zeer hoge doses van medicijnen die nodig waren om symptomen te beheersen. Aanvallen waren een 
symptoom die moeilijk te beheersen waren. Velen beschreven hoe de medicijnen periodiek verhoogd 
moesten worden tot hun familieleden uiteindelijk de maximaal toegestane dosis voorgeschreven 
kregen. Andrea beschreef hoe haar zoon "19 pillen per dag nam, waarvan 16 voor beheersing van 
epilepsie aanvallen". Mayuko vervolgde met "Ik kan niet zeggen dat haar epileptische aanvallen sterk 
zijn verminderd door het verhogen van de dosis medicatie. Ze heeft bijna elke vorm van medicatie 
uitgeprobeerd en ik denk dat ik aan de maximale dosis zit."  

 Een ander gemeenschappelijk thema dat tijdens de bijeenkomst boven kwam drijven, was dat 
als gevolg van de langzame progressie van de ziekte, het moeilijk is om te meten of de behandeling 
helpt. Zoals Brian met SCA7 samenvat: "Nou, ik denk dat het echt moeilijk is om verbetering te bepalen. 
Want zelfs als iets de progressie vertraagt, dan is dat nog steeds echt moeilijk te meten". Greg met SCA2, 
merkt op:  "Ik heb niets gemerkt van de fysiotherapie .... Misschien is er op de lange termijn enig effect, 
maar op de korte termijn was het moeilijk om enig effect op te merken ... In de periode dat ik elke dag 
oefeningen deed, leek er niet voldoende verbetering te zijn om door te gaan." Kerri heeft het voordeel 
dat ze beelden op haar mobiele telefoon heeft om progressie over de tijd te meten voor haar door 
DRPLA getroffen kinderen: "Mijn kinderen gebruiken medische cannabisolie om hun symptomen te 
behandelen. Het heeft mijn zoon geholpen met zijn myoclonische schokken. Ik geloof dat het de 
progressie heeft vertraagd. Het is heel moeilijk om te weten hoe erg het geweest zou zijn zonder de 
cannabisolie, maar als ik video's terugkijk, dan zie ik hoe ik ben vergeten hoe erg zijn myoclonus was 
voordat hij met cannabisolie begon". 

Bij gebrek aan genezing, zal de ideale toekomstige behandeling de progressie van de 
ziekte vertragen of stoppen  

Het meest zinvolle resultaat in een toekomstige behandeling is het vertragen of stoppen van de 
progressie van de ziekte, gevolgd door verbetering van coördinatie en evenwicht. Deelnemers aan de 
bijeenkomst vroegen ook om verbetering van symptomen zoals spraak en lopen, het herwinnen van 
kracht en of spierfunctie, het verminderen van aanvallen, vermoeidheid, pijn, gevoelloosheid of 
tintelingen. Analyse van de transcriptie en gemailde opmerkingen resulteerden in soortgelijke thema's. 
Ook keken de deelnemers uit naar ontwikkelingen op het terrein van gentherapie en was er bereidheid 
om deel te nemen aan klinische studies om dichter bij een adequate behandeling te komen. 

Deelnemers met SCA spraken vaak de hoop uit op een behandeling die de progressie van de 
ziekte zou stoppen. Greg met SCA2 verklaart: "Aangezien ik nog in een vroege fase van de ziekte zit, zou 
het tegenhouden van de progressie het belangrijkste voor me zijn, zodat ik op het punt zou blijven waar 
ik nu ben en onafhankelijk kan leven zoals ik nu doe". Sommige deelnemers identificeerden specifieke 
ziektegebieden waarop verbetering hun leven sterk zou beïnvloeden. Bijvoorbeeld, Carol met SCA1 
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merkt op: "Ik verlang naar een medicijn dat helpt met mijn evenwicht. Ik ben niet iemand die snel een 
farmaceutisch medicijn neemt, zelfs niet voor mijn hoge cholesterol, maar ik zou alles nemen, zelfs met 
hoge risico's, om weer een beetje normaal te kunnen lopen." Laddy, iemand met SCA8,  geeft aan voor 
welke symptomen ze graag medicijnen ontwikkeld zou zien: "Spraak – ik word er moe van om in een 
restaurant iets te bestellen en er niet zeker van te zijn of ik werd begrepen totdat ik de bestelling voor me 
zie. Dus verbetering van verstaanbaarheid zou geweldig zijn." 

Familieleden en verzorgers van personen met DRPLA verzochten ook om een snelle ontwikkeling 
van behandelingen, maar vroegen vooral ook om behandelingen waardoor dagelijkse activiteiten 
zouden kunnen toenemen en die zouden kunnen helpen bij behoud van onafhankelijkheid. Naho vroeg 
om "Medicijnen die de ziekte kunnen stoppen voordat de eerste symptomen zichtbaar worden, de 
progressie van de ziekte vertragen of de symptomen verlichten."  Sommigen vroegen specifiek om 
medicijnen ‘’die helpen bij het verbeteren of herstellen van neurale verbindingen of die op zijn minst de 
progressie stoppen", en om "de ataxie en myoclonus te verbeteren en aanvallen te voorkomen.’’ Kerri 
beschreef hoe "het behoud van onafhankelijkheid essentieel is". Cristi beschreef dat "van alle 
symptomen die mijn dochter heeft, ik wou dat ze weer voor zichzelf kon zorgen. We moeten haar helpen 
zich aan te kleden, naar het toilet te gaan. Ik weet nog dat ze heel normaal was. " 

Andere belangrijke overwegingen voor behandeling  
Behandelingen moeten geschikt zijn voor degenen waarvoor ze ontwikkeld worden  

Een zeer grote uitdaging voor degenen met DRPLA wordt gevormd door problemen met het 
innemen van medicijnen. Maja gaf een toelichting: "een van de belangrijkste symptomen bij veel mensen 
met polyglutamine SCA of DRPLA is dysfasie. Je probeert de vaak enorm grote tabletten of supplementen 
door te slikken die goed voor je zouden moeten zijn, maar het ging bij mijn zoon om 10 enorme tabletten 
per dag  en het lukte onze zoon op geen enkele manier om ze door te slikken." Naho, wiens dochter 
overleed aan DRPLA, gaf ook het belang aan van "medicijnen die gemakkelijk in te nemen zijn vanwege 
de hoge frequentie van intellectuele en cognitieve stoornissen en slikproblemen". 

 
 Door de progressie van de symptomen en de toenemende leeftijd van degenen met SCA of 
DRPLA gaven veel deelnemers aan dat behandelingen gemakkelijk toegankelijk zouden moeten zijn. 
Bijvoorbeeld, Jessica (SCA3) verklaart: "Ik heb veel familieleden met ataxie  [SCA]  en een van hen woont 
alleen. Wanneer het gaat om een behandeling waar dit familielid regelmatig heen moet... dan is dat een 
grote uitdaging.’’ Tom (SCA1) gaat dieper in op de huidige problemen om naar therapie te gaan:  "Ik heb 
moeite om naar fysiotherapie en ergotherapie te gaan omdat ik niet kan autorijden. Ik ben daarom 
afhankelijk van leden van mijn familie."s 

Personen die leven met polyglutamine SCA’s en DRPLA  zijn bereid om deel te nemen aan klinische 
studies 

Veel deelnemers meldden dat ze momenteel deelnemen aan Natural History Studies of aan 
andere symptoommanagementstudies. Sommigen uitten hun frustratie over de strikte inclusiecriteria 
en de schijnbaar trage vooruitgang richting behandeling. Velen hoopten dat wetenschappers en andere 
partijen zullen blijven streven naar vooruitgang richting een behandeling, zoals gentherapie.  
 
Biomarkers en nauwkeurige ziektemetingen zijn noodzakelijk 

Omdat de progressie van polyglutamine SCA/DRPLA  zo traag is, is het soms een uitdaging om 
erachter te komen of behandelingen gunstig zijn of niet. Het resultaat van iedere behandeling moet op 
een manier worden gemeten die niet afhankelijk is van subjectieve evaluatie van symptomen, maar 
"moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs, verbetering gemeten op basis van biomarkers of 
andere goed en duidelijk te meten gegevens" (Paul, vader van zoon met DRPLA). 
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Conclusie 
 Alhoewel de progressie van de symptomen en de tijdlijn varieert tussen individuen en het type 
ziekte, leiden al deze ziektes tot symptomen die de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Deze 
bijeenkomst maakte het mogelijk dat individuen en verzorgers van mensen die leven met polyglutamine 
SCA of DRPLA uit de eerste hand aan de FDA en andere belanghebbenden konden vertellen wat het is 
om met deze ziekten te leven. Ook konden zij aangeven welke soorten behandelingen geschikt en 
hoogstnoodzakelijk voor deze gemeenschap zijn. Er werd duidelijk aangegeven dat evenwicht en lopen 
aanleiding gaven tot de grootste symptomatische zorgen. Ook het idee van het verliezen van 
onafhankelijkheid en het verminderen van spraakmogelijkheden was voor patiënten zeer zorgwekkend. 
Tijdens deze EL-PFDD-bijeenkomst toonden personen met polyglutamine SCA en DRPLA hun bereidheid 
om de ontwikkeling van nieuwe behandelingsopties te ondersteunen, zelfs als de behandelingen 
mogelijk niet op tijd konden worden goedgekeurd om het verloop van hun eigen ziekte te beïnvloeden. 
Huidige behandelingsopties bestaan gewoon niet, en het huidige symptoommanagement kent een lage 
effectiviteit en hoge lasten. 
 

Terwijl alle polyglutamine SCA’s invaliderende ziektes zijn, werd vooral onder individuen en 
gezinnen met DRPLA veel verdriet opgemerkt: Cristi beschreef hoe "de consistente progressie van DRPLA 
leidt tot een langzaam en pijnlijk leven, verdriet om het verlies van een normaal leven, rouw 
vooruitlopend op het volgende verlies en uiteindelijk verdriet over de waarschijnlijke dood". Paulus vatte 
de situatie als volgt samen: "wat heel duidelijk is, als we geen remedie vinden voor deze ziekte, dan zal 
het mijn zoon doden." 
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Bijlagen 
Appendix 1: Reacties op demografische enquêtes van deelnemers aan de vergadering 
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Appendix 1 vervolg 

 



 

*De responsgegevens voor de pollvragen worden niet beschouwd als wetenschappelijke gegevens, maar 
bieden een momentopname van wie heeft deelgenomen aan de ELPFDD-vergadering en zijn bedoeld als 
aanvulling op de live en vooraf opgenomen opmerkingen gedurende de bijeenkomst. 
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Appendix 2: Cumulatieve resultaten uit polls voor onderwerpen 1 en 2 
  



 

*De responsgegevens voor de pollvragen worden niet beschouwd als wetenschappelijke gegevens, maar 
bieden een momentopname van wie heeft deelgenomen aan de ELPFDD-vergadering en zijn bedoeld als 
aanvulling op de live en vooraf opgenomen opmerkingen gedurende de bijeenkomst. 
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Appendix 2 vervolg 

 

  



 

*De responsgegevens voor de pollvragen worden niet beschouwd als wetenschappelijke gegevens, maar 
bieden een momentopname van wie heeft deelgenomen aan de ELPFDD-vergadering en zijn bedoeld als 
aanvulling op de live en vooraf opgenomen opmerkingen gedurende de bijeenkomst. 
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Appendix 2 vervolg 

  



 

*De responsgegevens voor de pollvragen worden niet beschouwd als wetenschappelijke gegevens, maar 
bieden een momentopname van wie heeft deelgenomen aan de ELPFDD-vergadering en zijn bedoeld als 
aanvulling op de live en vooraf opgenomen opmerkingen gedurende de bijeenkomst. 
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Appendix 2 vervolg 

 

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens 
(Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun 
SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins varieerde wanneer ze 
geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3: Reacties op polls gecategoriseerd naar subtype ziekte 

 

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 1, Q1 

Welke van de volgende SCA/ DRPLA-gerelateerde gezondheidseffecten heeft of had de getroffen persoon in het verleden? 
Selecteer ALLES dat van toepassing is. 

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 1 Q2 

Selecteer de meest problematische SCA/DRPLA-gerelateerde gezondheidseffecten die het getroffen individu heeft. Selecteer Top 3.  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens 
(Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun 
SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins varieerde wanneer ze 
geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 1, Q3 & 4 

 

 

 

 

  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 1, Q3 

Welke specifieke activiteiten van het dagelijks leven zijn voor u het belangrijkst die u niet kunt uitvoeren of waarmee u veel 
moeite hebt om uit te voeren als gevolg van SCA / DRPLA? Selecteer Top 3. 

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg:  Onderwerp 1, Q4 

Waarover maakt u zich het meeste zorgen aangaande uw toestand in de toekomst? Selecteer maximaal 3. 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens 
(Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun 
SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins varieerde wanneer ze 
geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q1 & 2 

 

 

 

  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q1 

Gebruikt u een van onderstaande mogelijkheden om SCA/DRPLA-symptomen te beheersen? Selecteer alles wat van toepassing is.  

  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q2 

Naast medicijnen en supplementen, gebruikt u een van onderstaande mogelijkheden om SCA/DRPLA-symptomen te beheersen? 
Selecteer alles wat van toepassing is.  

  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens 
(Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun 
SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins varieerde wanneer ze 
geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 3, Q3, 4 & 5  

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q3 

Hoe goed heeft uw huidige behandelingsregime controle over uw symptomen in het algemeen?  

 

 

 

  



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q4 

Wat zijn de grootste uitdagingen met uw huidige behandelingen? Selecteer maximaal 3. 

 



 

Opmerking: er is variatie tussen het percentage dat is aangegeven in de cumulatieve pollgegevens (Appendix 2) en het in Appendix 3 vermelde 
eindpercentage. Dit komt omdat niet alle deelnemers hun SCA-type deelden en daarom het totale aantal reacties (en percentages) enigszins 
varieerde wanneer ze geanalyseerd worden op SCA-type. 
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Appendix 3 vervolg: Onderwerp 2, Q5 

Bij gebrek aan genezing, welke resultaten zijn dan voor u het meest zinvol in een toekomstige behandeling? Selecteer maximaal 
3.  
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Appendix 4: Discussievragen 
 

ONDERWERP 1 – LEVEN MET SCA/DRPLA: SYMPTOMEN EN DAGELIJKSE IMPACT 

1. Voor de persoon die is getroffen met SCA / DRPLA, gelieve te identificeren 1-3 symptomen die de 
belangrijkste impact hebben. 

a) Welke symptomen hebben op dit moment de meeste invloed op de persoon met SCA / DRPLA?  
b) Welke symptomen waren op andere momenten het belangrijkste voor de persoon met SCA / 

DRPLA? 
c) Terugkijkend op de periode na de diagnose met SCA / DRPLA wat waren de eerste symptomen 

die de persoon met SCA / DRPLA heeft ervaren?  

2. Hoe zijn de symptomen in de loop der tijd veranderd of gevorderd?  

3. Hoe beïnvloedt SCA/DRPLA de persoon met SCA/DRPLA op zijn of haar beste dagen? En op de 
slechtste dagen? 

4. Zijn er specifieke activiteiten die belangrijk zijn voor de persoon met SCA/DRPLA die geheel niet of 
zodanig gedaan kunnen worden als u zou willen vanwege SCA/DRPLA?  

a) Hoe beïnvloedt het het dagelijks leven (school/werk, vaardigheden, relaties, zelfvoorziening, 
leefsituatie, activiteiten, enz.)?  

b) Als de persoon met SCA / DRPLA een activiteit zou kunnen doen die hij of zij momenteel niet kan 
doen, wat zou dat dan zijn?  

6. Waarover maak je je het meeste zorgen voor als je ouder wordt voor jezelf of voor de persoon met 
SCA / DRPLA?  

 

ONDERWERP 2 – PERSPECTIEF OP HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHANDELINGEN* 

1. Wat doet u momenteel om uw SCA / DRPLA symptomen te beheersen? 

a) Op welke specifieke SCA/DRPLA symptomen richten de behandelingen zich? 
b) Hoe is dit behandelingsregime in de loop der tijd veranderd en waarom? 

2. Hoe effectief zijn deze behandelingen geweest voor u / de getroffen persoon? 

a) Hoe goed verbeteren deze behandelingen het vermogen om specifieke activiteiten te doen die 
belangrijk zijn in het dagelijks leven? 

3. Wat zijn de belangrijkste nadelen aan de huidige behandelingen en hoe beïnvloeden ze het 
dagelijks leven? (Voorbeelden van nadelen kunnen zijn hinderlijke bijwerkingen, naar het ziekenhuis 
voor behandeling, enz.) 
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4. Bij gebrek aan een volledige genezing, wat zijn uw verwachtingen voor een ideale behandeling voor 
SCA / DRPLA? Welke factoren zijn belangrijk voor u bij het overwegen van een nieuwe behandeling? 

A. Welke vragen/gegevens/informatie zou u willen overwegen? 

B. Stel u voor dat er meerdere behandelingsopties goedgekeurd zouden zijn, welke factoren zijn 
voor belangrijk bij uw beslissing om voor een behandeling te kiezen.  
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Appendix 5: September 25, 2020 Meeting Agenda 
 
9:30-10:00 a.m. Online Registration: https://ataxia.org/el-pfdd-meeting/ 
 
10:00-10:05 a.m. Welcome Remarks – NAF Executive Director: Andrew Rosen & Cure DRPLA President & 
Co-Founder: Andrea Compton  
 
10:05-10:15 a.m. FDA Opening Remarks –Dr. Wilson W. Bryan, MD (Deputy Director of Office of Tissues 
and Advanced Therapies) 
 
10:15-10:30 a.m. Clinical Features of SCA & Therapeutic Approaches – Dr. George Wilmot, MD, PhD, 
Associate Professor in Movement Disorders at Emory University  
 
10:30-10:35 a.m. Meeting Overview– James Valentine, Moderator 
 
10:35-10:40 a.m. Demographic Polling – James Valentine 
 
10:40 a.m.-11:20 p.m. Topic 1: Living with SCA /DRPLA (How do the symptoms and health effects 
impact patient lives? What most worries patients?) 

 Panel 1A (4 panelists): Ataxia and other neuromuscular impacts (balance, chorea, spasticity, 
weakness, reflexes, and gait) (20 mins) 

 Panel 1B (4 panelists): Other symptoms and health effects (visual problems, speech, swallowing, 
memory and dementia, epilepsy, behavior issues) (20 mins) 

 
11:20-12:30 p.m.-Polling & Audience Discussion  
 
12:30-1:00 p.m.- Lunch 
 
1:00-1:05 p.m.- Featured Video of Severely Impacted Individual 
 
1:05-1:35 p.m.- Topic 2: Approaches to Treatments for SCA/DRPLA (What considerations for clinical 
trials are most important to SCA/DRPLA patients? How do current treatment approaches help and what 
burdens do they add? What do patients/caregivers want from a future treatment?) 

 Panel 2 (30 mins) 
 

1:35-2:45 p.m.- Polling & Audience Discussion  
 
2:45-2:50 p.m.- Summary Remarks (Larry Bauer)  
 
2:50-3:00 p.m.- Concluding Remarks & Next Steps – NAF & CureDRPLA Leadership 
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Appendix 6: Patient Panel Participants 

Pre-recorded Panel 1A:  

 Stephanie W.- Individual affected by SCA6 
 Destinee J.- Young Adult affected by SCA2 
 Gina L.- Individual affected by SCA3 
 Jason and Sherri H.- Jason is affected by SCA7, Sherri is a wife and caregiver. Both of their 

children and Jason’s mother are deceased from SCA7 

Pre-recorded Panel 1B: 

 Cristi B.- wife, mother and caregiver. Her husband and daughter have DRPLA. Her son Reggie 
died from DRPLA related complications.  

 Cameryn C.- Young Adult affected by SCA7 
 Tom S.- Individual affected by SCA1 
 Jeannette V.- Individual affected by SCA3 

Topic 1 LIVE Discussion Starters: 

 Robert S.– 65 year old with adult onset DRPLA 
 Devin and Laura C.- Father, mother and caregivers of adult with SCA7 
 Dana C.- Individual affected by SCA2 
 Paul C.- father and caregiver of a 14 year old with DRPLA  
 Jodie K.- Individual affected by SCA2 

Featured Video: 

 Junko S.- Wife, mother, and caregiver. Her husband passed away from DRPLA. Her daughter 
lives with DRPLA.  

Pre-recorded Panel 2: 

 Kerri M.- Mother of 7 children, of which 4 young children live with DRPLA 
 Hannah X.- Young mother affected by SCA1 
 Jessica O.- Pre-symptomatic individual who lives with anticipated onset of SCA3; father also 

affected 
 Brett M.- Individual affected by SCA1 
 Eric P. and Michelle N.- Brother and Sister. Eric lives with SCA2. Michelle is an important part of 

Eric’s support system 

Topic 2 LIVE Discussion Starters: 

 Maja J.- Wife and mother of husband and son, who both live with DRPLA 
 Brian K.- Individual who lives with SCA7 
 Doug P.- Individual who lives with SCA6 
 Jessica O.- Pre-symptomatic individual who lives with anticipated onset of SCA3; father also 

affected 
 Greg R.- Individual who lives with SCA2 


