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Wie is Ferdinando Squitieri?
Ferdinando Squitieri is neuroloog met een doctoraat in neurobiologie. Hij is momenteel hoofd van de Unit
Huntington en Zeldzame Ziekten van het IRCCS in San Giovanni en hoofd neurologie van het CSS-Mendel Instituut
in Rome.

Figuur 1. Het CSS-Mendel Instituut in Rome.
Hij is medeoprichter en wetenschappelijk directeur van de Italiaanse Liga voor onderzoek naar Huntington en
onderzoeksmedewerker van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad. Ook is hij hoofdonderzoeker van vele
multicenter en multinationale therapeutische en observationele studies naar de Ziekte van Huntington (ZvH). Hij is
lid van het International Huntington Disease Network. Zijn onderzoek richt zich op de klinische kant en genetica van
de ziekte van Huntington en op het moment waarop de jeugdvorm zichtbaar wordt (age-of-onset).
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Webinar overzicht
Ferdinando Squitieri geeft een kort overzicht van de (oorzaken van de) Ziekte van Huntington en richt zich
vervolgens op de pediatrische- en jeugdvorm, de meest zeldzame en meest ernstige vorm van deze ziekte. Hij
bespreekt de epidemiologie (het vóórkomen en de verspreiding van ziekte: wie wordt er door de ziekte getroffen
en welke factoren spelen daarbij een rol), enkele klinische kenmerken, genetische implicaties en toekomstige
perspectieven voor onderzoek.

Wat leren we van dit webinar?
Allereerst, hoe we de ziekte bij kinderen klinisch kunnen herkennen, ten tweede hoe we de genetica beter kunnen
begrijpen en ten derde wat de bijdrage van genetica is aan deze vorm van de ziekte. Tenslotte, welke kant dient
onderzoek in de toekomst op te gaan om deze vorm beter te begrijpen?

Het Huntingtine-gen
Ieder van ons bezit twee kopieën van een bepaald gen. Iedere kopie leidt uiteindelijk tot de vorming van een
specifiek eiwit. Wanneer het huntingtine-gen in één of in, het weinig voorkomende geval, in beide kopieën een te
hoog aantal CAG-herhalingen bevat, dan spreken we van een mutatie. Hiervan is sprake vanaf 36 CAG-herhalingen.
Het eiwit verandert van conformatie (driedimensionale vorm) en er ontstaan eiwitklonteringen. Hierdoor ontstaan
ongewenste interacties met vele andere deeltjes in de cel. Dit alles veroorzaakt veel schade in het zenuwstelsel. Het
gemuteerde eiwit is schadelijk voor neuronen en de eerste schade ontstaat in het cortico-striatale circuit. Dit circuit
is verantwoordelijk voor planning, selectie en remming van gedrag en voor de automatisering van gedragingen. In
principe ontstaat er een communicatieprobleem, die vele soorten cellen beïnvloedt.

Figuur 2. Heterogeniteit van symptomen van de ziekte van Huntington op volwassen leeftijd.

Huntington Disease Paradigm
De meest gebruikelijke mutaties bevinden zich in het bereik van de 40-50 CAG-herhalingen en treden de eerste
symptomen pas op volwassen leeftijd op. Het komt zelden bij kinderen voor. Een typisch aspect van de ZvH is de
onvoorspelbaarheid ervan. We kunnen niet voorspellen met welk symptoom de ziekte zal beginnen, maar in het
algemeen zijn bewegingsstoornissen het eerst zichtbaar. Voordat symptomen beginnen, is er een vrij lange tijd
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dat mensen premanifest zijn, dus een tijd waarin ze geen symptomen vertonen. Toch kunnen er al wel biologische
veranderingen optreden. Er is bijvoorbeeld een artikel in Lancet Neurology (Rachael I Scahill, 2020, p. 502-512)
verschenen, waarin verslag gedaan wordt van een verhoogde concentratie aan neurofilamenten in de vloeistof van
het ruggenmerg, zelfs 24 jaar voordat symptomen zichtbaar werden.

Wanneer manifesteert de ziekte zich?
De ziekte van Huntington kan zich op elke leeftijd manifesteren. Wanneer de ziekte begint ná de leeftijd van 18
jaar maar nog vóór de leeftijd van 21 jaar (meerderjarig op het moment van observatie), dan spreken we van
de jeugdvorm (JoHD). Wanneer de ziekte begint vóór de leeftijd van 18 jaar (minderjarig op het moment van
observatie), dan spreken we van de pediatrische vorm (PHD). We weten dat 5-10% van alle patiënten de jeugdvorm
(JoHD) heeft. We weten echter niet hoeveel pediatrische (PHD) patiënten er zijn en hoe ze over de wereld verspreid
zijn omdat hier geen onderzoek naar is gedaan. In het algemeen worden de langere mutaties geassocieerd met
de jeugdvorm. Er zijn wel enkele clusters van jeugd- en pediatrische patiënten in sommige bevolkingsgebieden
gevonden.
Figuur 3. Frequentie van ZvH jongeren. Dit is een
voorbeeld van een gebied in het Midden-Oosten, waar
veel jonge mensen getroﬀen zijn door de jeugd- en
pediatrische vorm van deze ziekte, 14% van het totale
aantal ZvH patiënten.

Neurologische symptomen
Wat zijn de belangrijkste symptomen, die jonge patiënten delen met volwassen ZvH patiënten, en welke
symptomen zijn uniek voor ZvH kinderen en jongeren? Wat interessant is om te benadrukken, is dat wanneer de
ziekte heel vroeg in het leven begint, sommige groepen symptomen uniek zijn voor kinderen en jongeren maar niet
zichtbaar zijn bij volwassenen. Het gaat dan om symptomen zoals autisme, epilepsie, leerproblemen en spasticiteit.
Gezinnen met een kind met de ziekte van Huntington ervaren dat de ziekte zich op een hele subtiele manier
presenteert. De symptomen zijn vaak atypisch. Ook spelen er binnen deze families sociale kwesties, die verband
houden met een diep gevoel van isolement en stigma.
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Figuur 4. Links: Neurologische symptomen van volwassen en jeugdige patiënten. Rechts: Additionele symptomen bij
kinderen met de ziekte van Huntington.

De diagnose is moeilijk te bevestigen door klinisch onderzoek
Omdat symptomen vaak atypisch zijn, kan een genetische test nuttig zijn. Echter, in het geval van sterk verlengde
mutaties zijn specialiseerde laboratoria nodig om de lengte vast te kunnen stellen. Ook ouders zijn er in veel
gevallen niet op voorbereid om de diagnose te accepteren óf via klinisch óf via genetisch onderzoek. Genetische
tests op minderjarigen zijn bovendien niet toegestaan wanneer er geen verdachte symptomen aanwezig zijn.
Hiervoor zijn internationale richtlijnen opgesteld.

• Large repeat expansions
hard to detect (specialized labs
needed)

• Careful genealogical analysis is
mandatory
• Parents unprepared to accept
• No genetic test in minors* with
no suggestive signs

Diagnostic criteria for childhood-onset
Huntington’s disease
(< 10 years)
A FAMILY HISTORY OF HUNTINGTON’S DISEASE
(USUALLY THE FATHER) AND TWO OR MORE OF:

•
•
•
•
•

Declining school performance
Seizures
Oral motor dysfunction
Rigidity

Gait disturbance

* Koutsis G et al., Neurology. (2013); Anderson J et al., Clin Genet. (2015); Reviewed in Migliore, Jankovic,
Squitieri. Front Neurol 2019.

Figuur 5. Links: beschrijft de problemen bij de diagnose bij kinderen en jongeren.
Rechts: de diagnostische criteria bij kinderen.
Aan de rechterkant van Figuur 5 staan een aantal van de belangrijkste diagnostische criteria, die in 1997 door Martin
Nance zijn beschreven in Neurology. Ze zijn nog steeds, op enkele kleine aanpassingen na, zeer waardevol. Wanneer
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onderzoek laat zien dat er een positieve familiegeschiedenis is, een kind afnemende schoolprestaties laat zien,
aanvallen en loopstoornissen heeft, dan bestaat de mogelijkheid dat de ziekte van Huntington is begonnen.

Hebben alleen (zeer) lange mutaties invloed op kinderen?
Dat is een uitdagende vraag. Niet alleen (zeer) lange mutaties lijken bij kinderen en jeugdigen de ziekte van
Huntington te veroorzaken. Ook bij ‘volwassen’ lengtes kunnen kinderen en jeugdigen ziek worden.

Grafiek 6. De lengte van de CAG-herhaling uitgezet op de x-as tegen de leeftijd waarop de eerste symptomen zichtbaar
worden: de age-of-onset.
In Grafiek 6 zien we kinderen waarbij de ziekte op hele jong leeftijd start terwijl ze een CAG-herhaling hebben in
dezelfde grootorde als die van volwassenen (lichtblauwe rechthoek). Dit zien we soms ook bij jongvolwassenen
(roze rechthoek). Daarnaast zien we kinderen met zeer lange CAG-herhalingen (gele ovaal). Wanneer we specifiek
kijken naar een bepaalde mutatielengte van bijvoorbeeld 43 herhalingen, dan is dit meestal gekoppeld aan
volwassenen. Echter, we zien dan ook al een aantal jonge kinderen en jeugdigen met symptomen. De vraag is of er
bij deze kinderen en jeugdigen ook geen sprake kan zijn van comorbiditeit.
Tot slot laat de figuur zien dat de kinder- en jeugdvorm van de ZvH een breed scala aan kleuren kent. We moeten
leren begrijpen hoe we ze kunnen classificeren en hoe we ze therapeutisch kunnen benaderen.

Genetica en leeftijd waarop de ziekte zichtbaar wordt (age-of-onset)
Waar we zeker van zijn, is dat er een samenspel is van genetische en omgevingsfactoren die de leeftijd waarop de
eerste symptomen zichtbaar worden (age-of-onset), beïnvloeden. Grondig onderzoek is nodig om het effect van
verschillende factoren goed te kunnen begrijpen. Een goede aanzet hiertoe is Enroll-HD. Deze studie toont het
natuurlijke verloop van de ziekte onder verschillende leefomstandigheden (externe factoren). Er zijn vele artikelen
die het verband aantonen tussen genetische en omgevingsfactoren enerzijds en age-of-onset anderzijds. Dit is
onder andere aangetoond voor populaties in Venezuela en in het Midden-Oosten.
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Wat is het beste model voor het
bestuderen van de pediatrische
vorm?
Volgens Ferdinando Squitieri is de muis het allereerste
maar ook het beste model om de pediatrische vorm
te bestuderen. Gillian Bates beschreef in 1996 een
studie waarbij de langste CAG-herhaling de kortste
levensduur en de vroegste age-of-onset in een muis
veroorzaakte. De lengte van de mutatie speelt dus een
cruciale rol bij de age-of-onset.
Figuur 7. De muis als proefdier.

Oorzaak van lange CAG-herhalingen
Steeds langere CAG-herhalingen in opeenvolgende generaties zijn het gevolg van genetische instabiliteit van de
CAG-herhaling. Aangetoond is dat genetische instabiliteit bij overerving van het mutante gen via de vader groter is
dan via de moeder. Met andere woorden, wanneer het mutante gen overgeërfd wordt van de vader, dan is de kans
op een extra CAG-verlenging groter dan wanneer deze geërfd wordt van de moeder.

Vertoont de mutatie verschillen in lengte in
cellen van het lichaam van dezelfde persoon?
Het antwoord is ja, er is variabiliteit: we kunnen bijvoorbeeld verschillen in lengte waarnemen tussen bloedcellen
in dezelfde persoon. Dit fenomeen wordt mozaïcisme van de mutatie genoemd en wordt beïnvloed door een aantal
factoren, zoals bijvoorbeeld een onderbreking binnen een CAG-sequentie. In een aantal weefsels is dit mozaïcisme
bijzonder goed zichtbaar, zoals bijvoorbeeld in volwassen weefsels en dit verklaart waarom vaders met de ziekte
van Huntington een verlengde mutatie kunnen doorgeven aan hun kinderen.

Het aantal CAG-herhalingen kan tijdens het leven
toenemen in onze hersengebieden
Maar wat gebeurt er in de hersencellen? Het aantal CAG-herhalingen kan tijdens het leven toenemen in
hersengebieden. Er is somatische instabiliteit in de cellen van de hersenen aangetoond en kan onthutsend groot
zijn. Dit is onder andere waargenomen bij dier- en celmodellen en in hersenweefsel van overleden personen. Er is
een artikel verschenen waarin een persoon beschreven wordt met een mutatielengte van ongeveer 50 herhalingen
op basis van een bloedtest, maar met meer dan 1.000 herhalingen in sommige hersengebieden.
Is het dan mogelijk dat dezelfde persoon
verschillende mutatielengtes heeft? Nee, een
persoon erft een bepaalde mutatielengte bij
de geboorte en dezelfde mutatielengte is
aanwezig in het bloed aan het einde van het
leven. Echter, binnen een aantal specifieke
weefsels, zoals in de hersenen, is het mogelijk
dat de mutatie zich sterker uitbreidt dan we
kunnen voorspellen. Dit speelt misschien een
belangrijke rol bij jeugdige patiënten en in
kinderen met de ZvH.

Figuur 8. De visuele weergave van mozaïcisme.
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Wanneer kinderen een sterk verlengde mutatie hebben,
dan manifesteert de ziekte zich anders
Wanneer kinderen de sterk verlengde mutatie hebben, dan lijkt de ziekte zich anders te manifesteren dan bij
kinderen met een lagere mutatielengte. Het gaat dan vooral om vertraging in de psychische en motorische
ontwikkeling, ze beginnen later te lopen en te spreken; in sommige gevallen is er sprake van leerproblemen op
school en vertonen de kinderen bewegingsstoornissen maar geen chorea. Ongeveer 80% heeft last van aanvallen.
Dystonie komt veel vaker voor dan bij andere bewegingsstoornissen.

Verschillen in progressie van de ziekte
De progressie van de ziekte bij kinderen met zeer lange mutaties is veel sneller dan bij kinderen met kortere
mutaties. De progressie bij kinderen met een lage mutatielengte is vergelijkbaar met die van volwassenen. Ook is
aangetoond dat de levensverwachting bij een hoge mutatielengte korter is dan bij een lage mutatielengte.

Het eﬀect van mutatielengte bij kinderen
met andere CAG-ziekten

SCA1

SCA7
SCA2

De lengte van de mutatie beïnvloedt ook de klinische presentatie
bij kinderen met andere CAG-ziekten die op de ziekte van
Huntington lijken. Zo is er een recent artikel verschenen over het
natuurlijk verloop van spinocerebellaire ataxie 7 (SCA7) bij 28
kinderen van verschillende leeftijden (Eur.J.Neurol. 2020). Allen
hadden al klinische symptomen. Uit deze studie blijkt dat ook
weefsels buiten het zenuwstelsel aangetast kunnen worden
zoals de nieren en het hart. Ook SCA1 en SCA2 zijn zogeheten
Huntington-likes. Er is nog zoveel dat we willen begrijpen
wanneer het gaat over het aanrichten van schade door CAGziekten bij jonge mensen.

Figuur 9. De Huntington-likes SCA1, SCA2 en SCA7.

Observatie is een
fundamenteel uitgangspunt
Cruciaal is om de kinderen te observeren.
Door met hen te spelen, kunnen we van
hen leren. Omdat er nog geen specifieke
evaluatietools voor kinderen zijn, worden
meetinstrumenten ingezet die voor
volwassenen ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld
bij het meten van motorische stoornissen.
Het is uiterst belangrijk om een goede
band met de kinderen te realiseren door
met ze te spelen. Zo kunnen neurologische
en gedragsmatige symptomen aan het
licht komen, die niet eerder ontdekt of
wetenschappelijk onderbouwd waren.
Figuur 10. Kinderen observeren tijdens spelletjes is cruciaal.
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Hersenveranderingen bij kinderen
Links zien we de hersenen van een kind met 82 CAGherhalingen na overlijden. Er is een groot verlies aan
volume in de basale ganglia en een relatief goed
geconserveerde hersenschors met witte stof. Dit beeld
wordt bevestigd in MRI-studies.

Figuur 11. Veranderingen in hersenstructuren.
Links, in het midden, zien we 2 MRI-opnames van kinderen
aan het begin van de ziekte. Ook hier zien we een
verminderd volume van basale ganglia en tevens in het
striatum. Geheel links zien we opnames van een gezond
kind.

Dichtheid van neuronen
Het is interessant om te zien wat er gebeurt in termen van dichtheid van neuronen. Met behulp van NMR-studies
zijn de hersenen van twee kinderen met elkaar vergeleken, de een met een herhaling van 84 en de ander met een
herhaling van ongeveer 200. Het kind met de hogere herhaling vertoont een lagere dichtheid aan neuronen.
Dat betekent dat vooral bij kinderen met langere mutatielengtes hersenstructuren voorkomen met abnormale
afwijkingen. Het kind met de hogere herhaling is er slechter aan toe dan het kind met de lagere herhaling. Verder
zijn er nog vele andere zaken waar we niets van afweten zoals connectiviteit en metabolisme in de hersenen.

Vertraging in ontwikkeling
Wat we op dit moment weten, is dat er sprake is van neurologisch disfunctioneren en van een neurodegeneratief
karakter van de ziekte. Omdat er een relevante vermindering is waargenomen in het volume van de basale ganglia
vanaf het begin van de ziekte van deze jonge kinderen, zal dit ongetwijfeld leiden tot vertraging in ontwikkelingen
op neurologisch maar ook op psychisch terrein. Neurologische ontwikkeling houdt in dat de hersenen het
vermogen hebben om de neurologische paden te ontwikkelen, die verantwoordelijk zijn voor het normaal
functioneren van de hersenen. Dit gaat om leren, focussen, herinneringen en sociale vaardigheden ontwikkelen,
et cetera. Effectief alles wat een mens dagelijks doet, zoals lezen, schrijven, luisteren, kijken, draagt bij aan de
neurologische ontwikkeling van de hersenen.
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Figuur 12. Veranderingen in onze neuronen gedurende ons leven. Onder in de figuur is de age-of-onset
aangegeven van een aantal psychische ziektes waarbij een erfelijke component ook een rol kan spelen.

Bewijs op basis van menselijke weefsel van foetussen
Recent is onderzoek gedaan naar de ziekte van Huntington in menselijk weefsel van foetussen. Onderzoek
ontwikkelt zich snel en het is duidelijk dat de ziekte van Huntington vele processen beïnvloedt (M.Barnat et al.
Science 10.1126/science.aax3338,2020)

Afsluitende opmerkingen
Wat kunnen we doen voor kinderen met de ziekte van Huntington en voor hun families? Allereerst is
multidisciplinaire klinische ondersteuning nodig, die afhankelijk is van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.
Kinderartsen, kinderneurologen en psychologen zijn cruciaal om met hun kennis en competenties ondersteuning
te bieden aan jongeren. Sociale ondersteuning is altijd nodig, omdat we hebben gezien hoe diep het gevoel van
stigma en isolement kan zijn binnen gezinnen met een kind met ZvH. Natuurlijk moeten we kennis verbeteren over
deze kinder- en jeugdvorm bijvoorbeeld door ontwikkeling van biomarkers maar ook door deelname aan registers
zoals Enroll-HD.

Onze belangrijkste doelstelling
Onze belangrijkste doelstelling moet zijn om kinderen toe te laten tot klinische studies. Kinderen getroffen door
ZvH worden nu altijd uitgesloten van experimentele therapieën. Daar moeten we verandering in brengen. We
moeten niet alleen naar deze kinderen kijken als een verwaarloosde en meest zeldzame variant van een zeldzame,
ongeneeslijke ziekte. We moeten hen zien als een kans om de weg te openen om ZvH in het algemeen beter te
kunnen begrijpen. Door onderzoek te doen naar extremere condities zoals bij de kinder- en jeugdvorm, kunnen
er snellere ontwikkelingen op onderzoeksterrein plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat
de Huntington gemeenschap erom vraagt dat mensen in het algemeen toegelaten moeten kunnen worden tot
klinische studies. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA (European Medicines Agency) heeft recent verzocht
om ook jonge kinderen op te nemen in experimentele studies zodat ook zij medicijnen, die normaal gesproken
alleen voor volwassenen op de markt gebracht worden, toegediend kunnen krijgen.

10
Een uitdaging in neurogenetica: De ziekte van Huntington in kinderen

Conclusies
De ziekte van Huntington kan ook kinderen beïnvloeden. De klinische presentatie en hersenpathologie bij kinderen
is heel anders dan bij volwassenen. Er zijn sterke onderzoeksprogramma’s nodig op het terrein van pediatrische en
juveniele ZvH om ervoor te zorgen dat ook kinderen opgenomen worden in klinische studies. Samenwerking tussen
onderzoekers, Huntington families en farmaceutische industrie is cruciaal.

Figuur 13. De conclusiesdr. R.J. Vermeulen

Op de volgende pagina’s staan enkele vragen
en antwoorden
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Vragen en antwoorden
Vraag Wanneer een kind met het risico op ZvH een stoornis laat zien binnen het autistische spectrum, wat zijn dan
de klinische testen die u zou uitvoeren?
Antwoord Een neurologisch onderzoek, een cognitieve beoordeling en een MRI. Ik zou geen genetische test
laten doen wanneer het kind premanifest is. Dat is niet toegestaan volgens internationale richtlijnen.

Vraag Wat zijn de belangrijkste klinische manifestaties van de pediatrische vorm?
Antwoord Dalende schoolprestaties, aanvallen en loopstoornissen. Choreatische bewegingen zijn uiterst
onwaarschijnlijk bij de pediatrische vorm.

Vraag Welke stoornissen zien we het eerst bij de pediatrische vorm?
Antwoord Over het algemeen begint de ziekte op bijna hetzelfde moment met emotionele en cognitieve
problemen. Bij jonge kinderen zien we een vertraging in de motorische en psychische prestaties.

Vraag Kan de juveniele vorm optreden bij minder dan 56 herhalingen?
Antwoord Indien de vraag verwijst naar de juveniele vorm, dan is mijn antwoord ja. Bij kinderen is dat minder
waarschijnlijk.
Vraag Welk deel van de hersenen is aangetast bij deze ziekte? Heeft het te maken met het cerebellum?
Antwoord Wetenschappelijke studies tonen aan dat het cerebellum inderdaad betrokken is bij deze ziekte. Op
welke wijze is niet helemaal duidelijk. Hiervoor zijn aanvullende studies nodig.

Opmerking In de observationele studie REGISTRY is informatie over de juveniele vorm opgenomen.
Antwoord We hebben in REGISTRY inderdaad jeugdige patiënten opgenomen. Jammer is dat sommige schalen
verschillen van degenen gebruikt in Enroll HD. Daarom is het niet altijd mogelijk om de registers op elkaar aan te
laten sluiten.
Vraag Zijn er medicijnen, die met goed resultaat ingezet kunnen worden voor behandeling van hardnekkig
gedrag, dat leidt tot bijvoorbeeld zelfverminking bij de jeugdvorm, zoals haartrekken en mondbijten??
Antwoord Er zijn geen specifieke medicijnen voor op de markt. Ik schrijf neuroleptica voor die geen negatief
effect hebben op het verloop van de ziekte.

Vraag Kunt u aangeven of er sprake is van somatische instabiliteit van de HTT CAG-herhaling in de postnatale fase
of in het embryonale stadium?
Antwoord Het is onbekend in welke fase er sprake is somatische instabiliteit.
Vraag Wat is er nodig om de klinische diagnose en monitoring van de pediatrische vorm te verbeteren?
Antwoord We hebben betere systemen nodig om cognitie en motorische storingen te testen.
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Vraag Welke genetische test raadt u aan om lange CAG-herhalingen te kunnen detecteren?
Antwoord Het belangrijkste probleem is dat de gebruikelijke genetische testapparatuur grote verlengingen niet
altijd waarneemt. Er zijn een aantal protocollen ontwikkeld, waardoor deze verlengingen wel zichtbaar worden
maar daar is wel enige ervaring binnen een laboratorium voor nodig.

Vraag Wanneer broers en zussen vergelijkbare CAG-herhalingen hebben, verwacht u dan dat de ziekte dezelfde
progressie zal vertonen?

Antwoord Niet per se. Inmiddels kunnen we zeggen dat broers en zussen de ziekte ongeveer rond dezelfde
leeftijd zullen krijgen. Dat betekent niet dat de progressie hetzelfde is. We hebben onvoldoende gegevens om deze
vraag met volledige zekerheid te kunnen beantwoorden.
Vraag Is het mogelijk dat een kind symptomen van de ziekte vertoont voordat zijn of haar ouders symptomatisch
worden?

Antwoord Dat gebeurt, zeer zelden, maar het gebeurt. Het is mogelijk dat een jonge vader een kind heeft die
symptomen van deze ziekte ontwikkelt voordat hijzelf symptomen ontwikkelt.

Vraag Hoe zie je het verschil tussen ‘gebrek aan aandacht op school met slechte schoolprestaties tot gevolg’ en het
begin van de juveniele vorm?

Antwoord Dat is een intrigerende vraag om te beantwoorden. We weten niet precies welke rol omgeving en
biologie hierbij spelen. Dus, we weten niet of een tekort aan aandacht een eerste aanwijzing is. Wanneer de vraag
betrekking heeft op een jeugdig iemand, dan kunnen we niet met zekerheid zeggen of het tekort aan aandacht
deel uitmaakt van het klinische beeld van Huntington of dat het er gewoon niets mee te maken heeft. Als de vraag
is gerelateerd aan kinderen, dan is het mogelijk dat andere functies, zoals de vertraging in psychische en motorische
kenmerken, het tekort aan aandacht overschaduwen.

Vraag Het zou interessant zijn om iets te horen over een aantal van de minder gemelde symptomen, zoals pijn of
jeuk en hoe je dit zou kunnen behandelen.
Antwoord In mijn ervaring komen pijn en jeuk zeer vaak voor in de terminale fase. De meeste patiënten, ook
kinderen, worden dan behandeld met geneesmiddelen zoals morfine.

Vraag Hoe ver zijn we af van een klinische studie met pediatrische patiënten?
Anwoord Deze vraagt geeft me de kans om op te merken dat kinderen (nog) niet aan klinische studies kunnen
deelnemen. Echter de EMA en de FDA maken zich sterk om kinderen wel toe te laten tot klinische studies.
Vraag Zijn er neuropsychologische tests, die speciaal ontworpen zijn voor kinderen?
Antwoord Niet voor zover ik weet. Er zijn veel testen voor andere ziekten die aangepast zouden kunnen worden
voor de ZvH, maar ze zijn er nog niet.

Vraag Heeft u ooit een patiënt gehad zonder een positieve familiegeschiedenis?
Antwoord Ik neem aan dat u een pediatrische patiënt bedoelt. Nee, alleen bij adopties.
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