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Zelden op gewicht bij MD
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Mensen met myotone dystrofie geven 
naast spierzwakte en verkramping vaak 
aan dat ze problemen hebben met 
gewicht en voeding. Dat kan onder- of 
overgewicht zijn. Isis Joosten, arts-onder-
zoeker in het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum: ‘Het valt op dat er 
zelden mensen bij zijn die vallen in de 
normale bmi range. Van patiënten horen 
we dat ze er veel hinder van ondervinden 
als ze te licht of juist te zwaar zijn. Het 
beïnvloedt hun kwaliteit van leven. De 
huidige voedings- of bewegingsadviezen 
blijken niet afdoende te zijn. Deze 
bevindingen hebben de basis gelegd voor 
een onderzoek naar de reden hiervan.’
Joosten heeft samen met collega’s de 
onderzoeksopzet gemaakt. Het doel is om 
zeer gecontroleerd de energiebehoefte 
van mensen met MD af te zetten tegen 
proefpersonen zonder spierziekte of een 
andere aandoening. ‘In de studie kijken we 
naar de hoeveelheid verbruikte energie en 
naar de lichaamssamenstelling van deze 

mensen. Wat is de balans tussen spieren 
en vet? Hoe zit het met de spieren zelf: 
welke processen zijn veranderd en hoe 
verloopt de verbanding van voedingsstof-
fen? Er kan namelijk veel meespelen bij 
het krijgen van het juiste gewicht: niet 
alleen de stofwisseling, maar ook klachten 

aan maag en darmen, en slikstoornissen. 
Het betekent dat we nauwkeurig moeten 
kijken waar de oorzaak kan liggen.’
In juli hebben Joosten en haar collega’s 
goedkeuring voor de studie gekregen. Ze 
zijn nu vooral bezig met logistieke zaken 
en verwachten begin oktober te kunnen 
starten met includeren van de eerste 

proefpersonen. ‘We willen vijftien 
patiënten met MD matchen met vijftien 
‘gezonde’ controlepersonen. Iedere 
proefpersoon wordt twee weken lang 
bestudeerd. Het is van belang dat we twee 
personen bij elkaar hebben die – los van 
MD – op elkaar lijken wat betreft leefstijl, 
geslacht en leeftijd. Dan kun je goed 
vergelijken waar processen anders 
verlopen bij iemand met MD. We zoeken 
ook mensen met MD die eventueel een 
familielid meenemen, omdat dan de kans 
groot is dat leefstijlen op elkaar lijken.’
De onderzoekers kijken in de studie naar 
het energieverbruik, door het meten van 
de samenstelling van in- en uitgeademde 
lucht, naar het activiteitsniveau met een 
bewegingsmeter, naar de verdeling 
spieren en vet, en naar de kwaliteit van de 
spieren. ‘We verwachten ongeveer twee 
jaar nodig te hebben voordat we de onder-
zoeken hebben gedaan, de gegevens 
hebben verwerkt en conclusies kunnen 
trekken.’

 Isis Joosten

We moeten nauwkeurig kijken 

waar de oorzaak ligt

Traditioneel presenteren ook onderzoekers zich op 

het Spierziektecongres. In Contact belichten we twee 

opvallende presentaties. Een ervan is de posterpre-

sentatie van arts-onderzoeker Isis Joosten over een 

onderzoek naar voedings- en gewichts-problemen 

bij Myotone Dystrofie. De andere is een stand van 

fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Albère 

Köke en revalidatiearts Angeliek Zwinkels over pijn bij 

een spierziekte.



	 CONTACT  |  september 2018  9

Albère Köke en revalidatiearts 

Angeliek Zwinkels

Bij spierziekten is er meestal aandacht 
voor spierzwakte en krampen, maar het 
aspect ‘pijn’ blijft vaak buiten beschou-
wing. Laat staan dat er een behandeling 
voor is. Fysiotherapeut en bewegingswe-
tenschapper Albère Köke en revalidatiearts 
Angeliek Zwinkels, beiden werkzaam bij 
Adelante locatie Hoensbroek en MUMC: 
‘We hebben een enquête gehouden onder 
leden van Spierziekten Nederland of het 
onderwerp ‘pijn’ bij hen speelde. Ongeveer 
1300 van de 3800 aangeschreven perso-
nen heeft gereageerd en het blijkt dat het 
een thema is dat leeft, terwijl het als 
symptoom niet bij de spierziekte hoort’, 
vertellen Köke en Zwinkels. ‘Het bevestigt 
wat wij dus al dachten en zagen. In de 
spreekkamer komen wij vaak mensen 
tegen die aangeven pijn te hebben.’
Het is niet één soort pijn, maar kan van 
alles zijn: kramp, schietende of stekende 
pijn, maar ook zenuwpijn (neuropatisch) 
of pijn door overbelasting van andere 
spieren. 
‘Uit de enquête kwam naar voren dat de 
helft van de mensen last heeft van 
neuropatische pijn. Er zijn veel factoren 
die de pijn bepalen. Dat moeten we uit 

elkaar rafelen om tot een conclusie te 
kunnen komen. We hebben het nu over de 
verzamelgroep ‘spierziekten’. Maar er is 
niet één verhaal. We hebben vragen als 
‘wat is bij welke diagnose logisch verklaar-
baar’ en ‘zijn er groepen die vergelijkbaar 
zijn als het om de pijnklachten gaat’?’
Ze realiseren zich ook dat er ook pijnklach-
ten kunnen zijn zonder duidelijke oorzaak. 

Köke: ‘Uiteraard kunnen we mensen 
daarin begeleiden. Hoe kunnen ze 
daarmee omgaan?’
Op het Spierziektecongres viel hun strand 
op door de veelheid aan informatie. Köke 
‘We hadden een bak met ijswater staan 
om de pijngrens te kunnen meten. Daar 
was veel aandacht voor. Daarnaast 

hebben we uiteraard de bevindingen uit 
de enquête neergelegd.’ Zwinkels vult aan: 
‘En we hadden twee mensen paraat van 
de zitpoli bij Adelante. Veel mensen 
realiseren zich helemaal niet dat ze niet 
goed zitten. En dat ze daardoor ook 
klachten kunnen krijgen. Het bleek wel dat 
daar behoefte aan was.’
Het doel is dat Köke en Zwinkels nog een 
vervolgonderzoek inzetten om een beter 
beeld van het containerbegrip ‘pijn’ te 
krijgen. Verschillende mensen hebben 
aangegeven op de hoogte te willen 
blijven. ‘Voor ons was het van belang dat 
mensen zien dat we er bij Adelante mee 
bezig zijn. Er is aandacht voor het onder-
werp en dat is voor velen al heel wat. We 
gaan nu verder met het in kaart brengen 
per diagnosegroep wat klachten en 
factoren zijn. Dit doen we door patiënten 
te interviewen om zo meer te weten te 
komen wat specifiek bijdraagt aan pijn bij 
mensen met een bepaalde spierziekte.’

Tekst Rietje Krijnen

Fotografie Hans Hogervorst
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