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Behandeling en ondersteuning van kinderen met

neuromusculaire aandoeningen
Er zijn meer dan zeshonderd verschillende, vaak zeldzame, neuromusculaire aandoeningen (NMA) bekend.
Kinderen met NMA hebben met regelmaat controle of behandeling nodig. Adelante heeft een gespecialiseerd
revalidatieteam in huis voor deze kinderen. Het team is ook de schakel tussen thuis, school en het ziekenhuis.

Percentage initiële
DBC’s en vervolg-DBC’s

Incidentie en prevalentie
Incidentie
M. Duchenne: 1 op de 4000 levend geboren jongens

3%

SMA: 1 op de 6000-10.000

Nieuwe dbc’s

Totaal: onbekend

Vervolg-dbc’s

Prevalentie

97%

Er zijn in Nederland ongeveer 100.000 mensen (kinderen en volwassenen)
met NMA.

Beschrijving van de doelgroep
NMA is een groep van verschillende spierziekten, variërend van zeer

Speerpunten voor de komende vijf jaar

langzaam tot snel progressief. Dit vraagt om een behandelplan per kind en

• NMA-meetteam opzetten in Valkenburg en Venlo

per aandoening. Behandeling en begeleiding vindt plaats op diverse

• NMA-expertiseteam uitbreiden door samen met Libra een expertiseteam

locaties. De specialisten van Adelante volgen de richtlijnen van de

op te richten (in de lijn van CP-ZON NMA-ZON)

Vereniging Spierziekten Nederland. We werken samen met een NMA-team

• Behandelrichtlijnen op alle locaties implementeren

van een academisch centrum en bij canule/ademhalingsproblematiek ook

• Expertise opbouwen door met het gehele NMA-team de congressen

met het Centrum voor Thuisbeademing.

van de Vereniging Spierziekten Nederland te bezoeken en daarnaast
monodisciplinaire kennis op te doen

Aantal cliënten per jaar

• De opvolging van cognitieve ontwikkeling en de begeleiding van

Unieke cliënten: 5
Diagnose-behandelcombinaties (DBC’s)

sociaal-emotionele ontwikkeling bij Adelante verder uitbreiden

Consulten

30

Innovatie en/of onderzoek

Beperkt poliklinisch

18

Adelante werkt samen met Libra Revalidatie en Audiologie in NMA-ZON

Poliklinisch/dagbehandeling

94

Klinisch

-

(Zuidoost Nederland) aan een nieuw expertiseteam.
E-health
• Beeldcontact via Zoom
• E-health-modules van de Vereniging Spierziekten Nederland.
Marktaandeel en kernverzorgingsgebied
Adelante Valkenburg en Venlo zien alle kinderen met NMA’s uit de regio.
Vaak worden deze kinderen ook nog gezien door het NMA-team in
Nijmegen of het NMA-team MUMC, waarin Adelante vertegenwoordigd is.

Belangrijkste verwijzers
Kinderneurologen: frequent
Kinderartsen: regelmatig
Huisartsen: af en toe
Behandelprogramma’s en zorgpaden
Een halfjaarlijkse controle op de poli bij de kinderrevalidatiearts. Een jaarlijkse afname van MFM en
tijdtesten. Een jaarlijkse controle bij het kinderteam NMA (in Nijmegen of in MUMC+). En wanneer
nodig een jaarlijkse controle bij de kinderorthopeed, kinderarts, of het Centrum voor Thuisbeademing.
Transparantie
Adelante volgt bij de behandeling van kinderen met NMA de richtlijnen van Spierziekten Nederland.
Overige
Experts van Adelante overleggen regelmatig met collega’s in Utrecht, Nijmegen en Eindhoven
voor expertise.
Onderwijs en opleiding
Studenten geneeskunde komen in het eerste en tweede jaar naar Adelante. Later in de coschappen
komen zij mogelijk nog een keer voor het coschap sociale geneeskunde. Hierin kunnen ze kennis
opdoen van kinderen met NMA.

“Nog een heel leven voor je, en dan?”
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Deze factsheet laat zien hoe we bij de behandeling van kinderen met NMA de komende jaren uitvoering gaan
geven aan de meerjarenkoers van Adelante. Benieuwd naar de meerjarenkoers? Bekijk het document hier.

