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LIJST VAN AFKORTINGEN 
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ACTIVLIM:  Zelfbeoordelingsschaal die het vermogen meet om dagelijkse activiteiten uit te voeren 

bij patiënten met een neuromusculaire aandoening 

ALS:   Amyotrophic Lateral Sclerosis (amyotrofische lateraal sclerose) 

BNMDR:  Belgian NeuroMuscular Disease Registry (Belgisch register van neuromusculaire 

aandoeningen) 

CIDP:  Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (chronische inflammatoire 

demyeliniserende polyneuropathie) 

CRAMP:  Computer Registry of All Myopathies and Polyneuropathies (classificatie van 

neuromusculaire aandoeningen, gebaseerd op een Nederlands model) 

DMD:   Duchenne Muscular Dystrophy (spierdystrofie van Duchenne) 

FSHD:   FacioScapuloHumeral Dystrophy (facioscapulohumerale dystrofie) 

FVC:  Forced Vital Capacity (geforceerde vitale capaciteit; dit is het volume lucht dat na 

volledige inademing maximaal kan worden uitgeademd, gemeten tijdens een 

geforceerde uitademing) 

HMSN:  Hereditary Motor and Sensory Neuropathy (hereditaire motorische en sensorische 

neuropathie) 

HSP:   Hereditary Spastic Paraplegia (hereditaire spastische paraparese) 

ICD-10:  International Classification of Diseases – 10 (Internationale Classificatie van Ziekten – 

10e revisie) 

INSZ:   IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid (rijksregisternummer) 

LGMD:  Limb Girdle Muscular Dystrophy (Bekkengordeldystrofie) 

MD1:   Myotonic Dystrophy type 1 (myotone dystrofie type 1) 

NIHDI:  National Institute for Health and Disability Insurance (Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering, RIZIV) 

NMRC:  NeuroMusculair ReferentieCentrum 

OMIM:   Online Mendelian Inheritance in Man (catalogus van genen en genetische ziekten) 

PPS:   PostPoliomyelitis Syndrome (postpoliosyndroom) 

RD-connect:  Rare Diseases-connect, een wereldwijd platform dat onderzoek naar zeldzame ziekten 

faciliteert door databanken, patiëntenregisters, biobanken en klinische bioinformatica 

gegevens met elkaar te verbinden 

RIZIV:   RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering 

SAS:   Statistical Analysis Software 
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SCA:   SpinoCerebellar Ataxias (spinocerebellaire ataxie) 

SMA:   Spinal Muscular Atrophy (spinale musculaire atrofie) 

TREAT-NMD:  Translational Research in Europe – Assessment and Treatment of NeuroMuscular 

Diseases (gericht op twee ziektegroepen: spierdystrofie van Duchenne en spinale 
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SAMENVATTING 

– 

De doelstellingen van het Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen zijn: het faciliteren van 

klinisch, epidemiologisch en etiologisch onderzoek binnen het domein van de neuromusculaire 

aandoeningen, het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van zorg in de neuromusculaire 

referentiecentra (NMRC), het verstrekken van informatie aan volksgezondheidsoverheden voor het 

beheer van de overeenkomst en de planning van de zorg en het vergemakkelijken van de werving van 

patiënten voor onderzoek naar nieuwe behandelingen. 

Sinds de oprichting van het register in 2008 is het aantal geïncludeerde patiënten jaar na jaar 

toegenomen. Voor 2016 werden in totaal 5.381 patiënten geregistreerd. Wat dit register van 

neuromusculaire aandoeningen zo bijzonder maakt ten opzichte van andere gezondheidszorgregisters 

is dat de patiëntenpopulatie helemaal niet homogeen is. De term “neuromusculaire aandoeningen” 

groepeert immers verschillende zeldzame ziekten die hetzij de voorste hoorncellen van het 

ruggenmerg, hetzij de perifere zenuwen, hetzij de spieren, hetzij de neuromusculaire verbindingen 

aantasten. Een aantal van deze ziekten zijn genetisch, andere niet. De meeste ervan zijn degeneratief, 

met soms een fatale afloop op korte of lange termijn. Sommige ziekten doen zich voor vanaf de vroege 

kinderjaren, terwijl andere zich manifesteren vanaf de volwassen leeftijd. Gezien de heterogeniteit van 

de patiëntengroep is het dus moeilijk een algemeen overzicht te geven. 

Uit de algemene demografische gegevens van het register blijkt dat er iets meer mannen dan vrouwen 

met een neuromusculaire aandoening zijn (respectievelijk n = 2.940 versus n = 2.438). Momenteel 

worden er meer patiënten in het noorden dan in het zuiden van het land gerekruteerd. Dit valt wellicht 

te verklaren door de geografische spreiding van de NMRC, die de gegevens inzamelen. Het verschil 

tussen de twee landsdelen neemt echter jaar na jaar af. In 2016 werden 230 overlijdens gerapporteerd, 

waarvan 161 (70%) bij patiënten met amyotrofische lateraal sclerose. 

De tien meest voorkomende aandoeningen in het register waren voor 2016: hereditaire motorische en 

sensorische neuropathie, myotone dystrofie type 1, amyotrofische lateraal sclerose, hereditaire 

spastische paraparese, spierdystrofie van Duchenne, bekkengordeldystrofie, chronische inflammatoire 

demyeliniserende polyneuropathie, facioscapulohumerale dystrofie, spinocerebellaire ataxie en 

postpoliosyndroom. Deze tien aandoeningen worden in dit verslag in detail geanalyseerd. 

Voor twee ziektegroepen, met name spierdystrofie van Duchenne en spinale musculaire atrofie, zamelt 

het register ook bijkomende gegevens in voor het internationale TREAT-NMD-netwerk (Translational 

Research in Europe – Assessment and Treatment of NeuroMuscular Diseases). Deze specifieke 

gegevens worden ook in dit verslag geanalyseerd. 

In de toekomst zou de mogelijkheid om sommige gegevens rechtstreeks in te voeren via een tablet, die 

ter beschikking zou worden gesteld van de patiënt in de wachtzaal, kunnen bijdragen tot een 

vermindering van de werklast van de data providers in de NMRC. De kwaliteit van de gegevens bij 

invoer zal in de loop van de datacollectie van 2017 opnieuw worden geëvalueerd. 
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SUMMARY  

– 

The goals of the Belgian neuromuscular disease registry are: to enable epidemiological research to 

evaluate the importance of neuromuscular diseases and patient characteristics, to promote health 

services for patients with a neuromuscular disease, to provide information to public health authorities 

for planning of health care in Belgium, and to improve patient recruitment for clinical trials. 

Patients’ enrollment increases every year since the registry’s creation in 2008. In 2016, a total number 

of 5,381 patients were registered. The particularity of a registry dedicated to neuromuscular diseases 

(compared to other health care registries) is that the patient population is heterogeneous. 

Neuromuscular diseases indeed comprise various rare disorders affecting the anterior horn cells, 

peripheral nerves, muscles, or neuromuscular junctions. Some disorders are genetic, while others are 

not. The vast majority of them are degenerative, sometimes with a fatal outcome in the short or long 

term. Some occur during childhood, and others occur during adulthood. It is thus difficult to give a 

general overview of such a heterogeneous group of patients. 

General demographic data show a slightly higher number of males than females with a neuromuscular 

disease (N = 2,940 versus N = 2,438, respectively). Patients’ enrollment is currently better in the north 

than in the south of the country. This is presumably due to the geographical distribution of the reference 

centers collecting the data. Nevertheless, the gap between those two regions tends to decrease year 

after year. In 2016, 230 deaths were reported, of which 161 (70%) occurred in patients suffering from 

Amyotrophic Lateral Sclerosis. 

For the year 2016, the ten most prevalent diseases in the registry were: Hereditary Motor and Sensory 

Neuropathy, Myotonic Dystrophy type 1, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Hereditary Spastic Paraplegia, 

Duchenne Muscular Dystrophy, Limb Girdle Muscular Dystrophy, Chronic Inflammatory Demyelinating 

Polyneuropathy, Facioscapulohumeral Dystrophy, Spinocerebellar Ataxias, and Postpolio Syndrome. 

Those ten diseases are analyzed in detail in the present report. 

For two defined groups of diseases, i.e. Duchenne Muscular Dystrophy and Spinal Muscular Atrophy, 

the registry also collects additional data for the international TREAT-NMD network (Translational 

Research in Europe – Assessment and Treatment of NeuroMuscular Diseases). Those specific data 

are also analyzed in the present report. 

In the future, having some of the data directly registered via a tablet, which would be made available to 

the patient in the waiting room, could reduce the workload of the data providers in the reference centers. 

The quality of the data entry will be re-evaluated in the course of the 2017 data collection. 
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1. ACHTERGROND 

– 

1.1. NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN: DEFINITIE 

De term “neuromusculaire aandoeningen” groepeert verschillende ziekten die hetzij de voorste 
hoorncellen van het ruggenmerg, hetzij de perifere zenuwen, hetzij de spieren, hetzij de 
neuromusculaire verbindingen aantasten. Al naargelang de classificatie gaat het om 62 (classificatie 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), zie Bijlage 1) tot 371 verschillende 
ziekten (classificatie van Orphanet (1)). Deze ziekten zijn zeldzaam, maar kunnen een enorme impact 
hebben op de autonomie en levenskwaliteit van de personen die eraan lijden. 

1.2. ZORGVERLENING IN BELGIË VOOR PATIËNTEN MET EEN 
NEUROMUSCULAIRE AANDOENING 

Op vraag van patiëntenverenigingen stelde het RIZIV in 1999 een revalidatieovereenkomst (2-5) op. 

Zes neuromusculaire referentiecentra (NMRC) werden op het moment van de opstelling van de 
overeenkomst geaccrediteerd. In 2014 kwam er nog een zevende referentiecentrum bij. Het doel van 
de NMRC wordt in art. 1, § 2 van de revalidatieovereenkomst beschreven: 

“De uiteindelijke finaliteit van het NMRC is alle aspecten van diagnose en behandeling (beiden moeten 
op een geïntegreerde manier verlopen) van neuromusculaire ziekten te verzekeren in een brede context 
van expertise en van nauwgezette registratie en patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en aldus 
de prognose qua menselijk functioneren en qua kwaliteitsvolle levensverwachting voor de betrokken 
patiënten en hun familie - individueel maar ook als groep - merkelijk te verbeteren.” 

1.3. HET BELGISCH REGISTER VAN NEUROMUSCULAIRE 
AANDOENINGEN 

Het Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, ook “BNMDR” (Belgian Neuromuscular 
Disease Registry) genoemd, bestaat sinds 2008. De inhoud wordt beheerd door Sciensano in 
samenwerking met de zeven NMRC. Net als de NMRC, wordt het register door het RIZIV gefinancierd. 

De doelstellingen van het BNMDR zijn: 

- het faciliteren van klinisch, epidemiologisch en etiologisch onderzoek binnen het domein van 

de neuromusculaire aandoeningen; 

- het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van zorg in de NMRC; 

- het verstrekken van informatie aan volksgezondheidsoverheden voor het beheer van de 

overeenkomst en de planning van de zorg; 

- het vergemakkelijken van de werving van patiënten voor onderzoek naar nieuwe 

behandelingen. 

De gegevens die in het register zijn opgenomen, zijn voor de meeste neuromusculaire aandoeningen 
basisgegevens, zoals leeftijd van de patiënt, geslacht, woonplaats, diagnose, functionele toestand, het 
referentiecentrum waar hij/zij wordt opgevolgd. Voor twee ziektegroepen - spierdystrofie van Duchenne 
(Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) en spinale musculaire atrofie (Spinal Muscular Atrophy, SMA) 
– wordt er ook op internationaal niveau geregistreerd binnen een netwerk genaamd “TREAT-NMD” 
(Translational Research in Europe – Assessment and Treatment of Neuromuscular Diseases) (6). In 
deze gevallen worden ook meer specifieke klinische gegevens verzameld om vervolgens met de 
verschillende internationale partners te worden gedeeld. 
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Het register en zijn inhoud worden elk jaar gecontroleerd door een wetenschappelijk comité bestaande 
uit arts-specialisten van de NMRC, een dokter van het college van geneesheren-directeurs van het 
RIZIV, twee medewerkers van Sciensano en vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen. Een 
beperktere wetenschappelijke raad van arts-specialisten van de NMRC en twee WIV-ISP-medewerkers 
komt ook jaarlijks samen om meer gerichte wetenschappelijke kwesties te bespreken. 

Het BNMDR wordt vermeld in RD-connect (Rare Diseases) (7), een wereldwijd platform dat onderzoek 
naar zeldzame ziekten faciliteert door databanken, patiëntenregisters, biobanken en klinische 
bioinformatica gegevens met elkaar te verbinden. 
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2. METHODOLOGIE 

– 

2.1. DOELGROEP 

De doelgroep van het BNMDR omvat alle personen met een neuromusculaire aandoening die in België 
wonen. Theoretisch gezien, worden alle patiënten die in een NMRC op raadpleging komen in het 
BNMDR geregistreerd, ongeacht of ze in aanmerking komen voor een behandeling in het kader van de 
door het RIZIV gefinancierde revalidatieovereenkomst. In de praktijk merken we echter dat sommige 
referentiecentra met een gebrek aan middelen voorrang geven aan de geconventioneerde patiënten. 
Vóór registratie ontvangen patiënten informatie over de doelstellingen van het register. Ze worden pas 
in het register opgenomen nadat ze een formulier voor geïnformeerde toestemming hebben 
ondertekend. Hoewel de meerderheid van de patiënten deelneemt, weigeren sommigen zich in te 
schrijven in het register. Volgens ramingen van deskundigen gaat het per NMRC om 0 – 5% van de 
patiënten. 
Patiënten worden in de NMRC aan de hand van hun rijksregisternummer (INSZ) herkend. Dat nummer 
wordt vóór de verzending van de gegevens gecodeerd zodat de data gepseudonimiseerd worden. De 
naam van een patiënt verschijnt nooit in het register. Patiënten kunnen dus niet door de onderzoeker 
worden geïdentificeerd. 

2.2. GEGEVENSVERZAMELING 

Naast enkele administratieve gegevens (INSZ, al dan niet opgenomen in de overeenkomst, begindatum 

of datum van verlenging van deze overeenkomst, jaar van de datacollectie) worden de volgende 

variabelen geregistreerd en geanalyseerd: 

- Voor alle patiënten: 

 Demografische gegevens: leeftijd, geslacht, woonplaats 

 Klinische gegevens: 

 diagnose (RIZIV- en CRAMP-classificatie (Computer Registry of All 

Myopathies and Polyneuropathies, een classificatie gebaseerd op een 

Nederlands model) (8)) 

 datum van de eerste symptomen 

 status van de diagnose: definitief of niet 

 genetische bevestiging van de diagnose (+ datum, indien van toepassing) 

 stadium van de ziekte: presymptomatisch, ambulant, rolstoelafhankelijk of 

afhankelijk van levensondersteuning 

 de door de patiënt ingevulde ACTIVLIM-vragenlijst die de lichamelijke 

beperkingen in het dagelijkse leven meet (9) 

- Voor patiënten met DMD of SMA wordt aan de NMRC gevraagd bijkomende gegevens te 

registreren binnen het internationale TREAT-NMD-netwerk (10;11). Een overzicht van deze 

variabelen kan u terugvinden in Bijlage 2. 

 
Definities van de variabelen kunnen op de Healthdata.be website (12) worden geraadpleegd. 

2.3. SOFTWARE 

De eerste gegevensverzameling werd in 2008 uitgevoerd aan de hand van een Access-applicatie die 
lokaal in de NMRC werd geïnstalleerd. Wat de classificatie van de neuromusculaire aandoeningen 
betreft, was deze datacollectie op het Nederlandse CRAMP-model (8) gebaseerd. De anonimiteit van 
de gegevens was echter niet verzekerd omdat het INSZ zichtbaar was in het register. 
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Sinds 2010 worden de gegevens op jaarbasis ingezameld en wordt een webapplicatie gebruikt om de 
gegevens te centraliseren. Elke patiënt krijgt via het e-Health platform een uniek identificatienummer 
op basis van een codering van zijn INSZ, waardoor de anonimiteit wordt gegarandeerd. De classificatie 
van de neuromusculaire aandoeningen werd herzien en beter op de Belgische situatie afgestemd. De 
ACTIVLIM vragenlijst werd aan de te verzamelen gegevens toegevoegd, evenals de specifieke TREAT-
NMD-variabelen voor patiënten met DMD of SMA. 
In 2015 creëerde Healthdata.be een nieuwe webapplicatie voor datacollectie. Het unieke 
identificatienummer is nog steeds gebaseerd op codering van het INSZ via het e-Health platform en is 
hetzelfde gebleven als dat van de vorige gegevensverzamelingen. Hierdoor wordt longitudinale 
opvolging van de patiënten mogelijk gemaakt en kunnen de huidige gegevens met deze van de vorige 
jaren worden vergeleken. 

2.4. GEGEVENSSTROOM 

De gegevensstroom wordt in Figuur 1 geïllustreerd. De NMRC voeren de gegevens in in een beveiligde 
lokale applicatie genaamd “HD4DP” (Health Data for Data Providers). Vervolgens worden de gegevens 
versleuteld en via het e-Health platform op een veilige manier doorgestuurd naar een andere beveiligde 
webapplicatie genaamd “HD4RES” (Health Data for Researchers). Deze applicatie laat toe informatie 
uit te wisselen met de NMRC. 
Vooraleer de gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, worden ze gevalideerd. Dit proces speelt 
zich af in een SAS-informatica omgeving (Statistical Analysis Software). Wanneer er tijdens het 
validatieproces fouten worden gedetecteerd, worden er via een HD4RES/HD4DP-uitwisseling 
aanvragen tot correctie naar de NMRC gestuurd. 
De ontvangen gecorrigeerde gegevens worden in het Data Warehouse (DWH) opgeslagen en 
voorbereid voor analyse. De analyseomgeving is ook een SAS-omgeving. 
 

Figuur 1 : Illustratie van de gegevensstroom van het BNMDR  

2.5. BEHEER VAN DUBBELE REGISTRATIES 

Zoals eerder vermeld, wordt elke patiënt op een unieke manier via zijn INSZ geïdentificeerd. 
In de databank zijn twee types van dubbele registratie mogelijk: 

- Dubbele registratie in hetzelfde NMRC; dezelfde patiënt werd per ongeluk twee keer 
geregistreerd 
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- Dubbele registratie van patiënten in meerdere NMRC in de loop van hetzelfde jaar 
 

Wat de dubbele registratie in hetzelfde NMRC betreft, wordt enkel de meest recente registratie 
weerhouden voor analyse. Dubbele registraties van patiënten in meerdere NMRC worden niet 
verwijderd voor de statistische analyses van elk NMRC afzonderlijk. Ze worden echter wel verwijderd 
voor de analyses met betrekking tot alle patiënten die zijn opgenomen in het register. In dit geval wordt 
gekozen om de meest volledige registratie te behouden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de 
registratie met een definitieve diagnose en ingevulde gegevens van de overeenkomst. Als alle 
registraties volledig zijn, gebeurt de keuze willekeurig. 

2.6. FEEDBACK 

Elk van de zeven NMRC ontvangt een zogenaamd “feedbackverslag”, waarin de resultaten van het 
desbetreffende NMRC met die van de andere NMRC worden vergeleken. Deze methode wordt 
“benchmarking” genoemd en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. 
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3. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

– 

Dit hoofdstuk rapporteert over leeftijd, geslacht en woonplaats van de in het BNMDR opgenomen 
patiënten. Leeftijdsgegevens worden in categorieën van 5 jaar weergegeven. Gegevens met betrekking 
tot woonplaats worden voorgesteld onder de vorm van een kaart die per woonarrondissement de 
algemene prevalentie van neuromusculaire aandoeningen binnen de Belgische bevolking schat. 
 
Het totale aantal geregistreerde patiënten neemt jaar na jaar toe, zoals in Figuur 2 wordt getoond. 
Deze stijging weerspiegelt een toenemende rekrutering van patiënten in de NMRC. De verdeling van 
de patiënten naar leeftijd en geslacht wordt weergegeven in Tabel 1 en Figuur 3, die de huidige 
leeftijdspiramide vergelijkt met die van 2010. 
 

 
 

Figuur 2 : Totaal aantal patiënten in het BNMDR - evolutie sinds 2010  
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Tabel 1 : Leeftijd van de patiënten op 31 december 2016 

Age (in years)  Men (N) Women (N) 
Missing Gender 
(N) 

TOTAL (N) 

00-04 49 31 . 80 

05-09 158 71 . 229 

10-14 174 86 . 260 

15-19 180 113 . 293 

20-24 155 125 . 280 

25-29 153 120 1 274 

30-34 134 135 . 269 

35-39 154 160 . 314 

40-44 154 160 . 314 

45-49 201 211 1 413 

50-54 221 219 . 440 

55-59 255 232 . 487 

60-64 233 188 . 421 

65-69 211 196 1 408 

70-74 178 135 . 313 

75-79 108 85 . 193 

80-84 70 53 . 123 

85-89 14 19 . 33 

90-94 1 5 . 6 

95+ 0 1 . 1 

SUBTOTAL 2803 2345 3 5151 

Missing age* 137 93 . 230 

TOTAL 2940 2438 3 5381 

*missing = overleden 
 
 
2010      2016 

 

Figuur 3 : Verdeling van de patiënten volgens leeftijd en geslacht in 2010 (links) en 2016 (rechts) 

Figuur 4 toont per woonarrondissement de algemene prevalentie van neuromusculaire aandoeningen 
binnen de Belgische bevolking voor 2016. Algemeen beschouwd, is de door het register geschatte 
prevalentie hoger in Vlaanderen dan in Wallonië, met een maximum voor het arrondissement Leuven. 
Het is echter belangrijk om geen overhaaste conclusies te trekken. De ongelijkheid kan deels worden 
verklaard door de geografische spreiding van de NMRC, die in Figuur 5 wordt afgebeeld. Bovendien 
blijkt uit Figuur 6, die de evolutie van de geschatte prevalentie sinds 2010 weergeeft, dat het aantal 
patiënten in het zuiden van het land jaar na jaar toeneemt. Het laatste NMRC dat is toegetreden tot de 
revalidatieovereenkomst met het RIZIV (ULB, verdeeld over de site Erasmus voor de volwassenen en 
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de site UKZKF-HUDERF voor de kinderen) is pas sinds 2014 aanwezig en mag momenteel van het 
RIZIV slechts een beperkt aantal patiënten opnemen in de conventie. Het totale aantal patiënten dat 
daadwerkelijk in het centrum wordt opgevolgd, ligt een stuk hoger. Als gevolg van het grote verschil 
tussen het aantal geconventioneerde en niet-geconventioneerde patiënten, beschikt dit NMRC op dit 
moment niet over de financiële middelen om alle patiënten te registreren in het BNMDR. Vanaf 2017 
valt deze restrictie weg en zal dit NMRC al zijn patiënten kunnen opnemen in de conventie – en dus in 
het register). Hierdoor zullen wij een juister beeld krijgen van de geografische spreiding van de in de 
NMRC gekende patiënten. 
 

 

Figuur 4 : Algemene prevalentie van neuromusculaire aandoeningen binnen de Belgische bevolking 
voor 2016 per 100.000 inwoners en per woonarrondissement, zoals geschat door het BNMDR 

 

Figuur 5 : Geografische locaties van de NMRC, aangeduid op de kaart van de geschatte algemene 
prevalentie van neuromusculaire aandoeningen binnen de Belgische bevolking voor 2016 
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Figuur 6 : Evolutie van de algemene prevalentie van neuromusculaire aandoeningen binnen de 
Belgische bevolking tussen 2010 en 2016, zoals geschat door het BNMDR 
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4. DIAGNOSE 

– 

4.1. ALGEMEEN  

Er kunnen verschillende classificatiesystemen worden gebruikt om de neuromusculaire aandoeningen 
in te delen, waaronder de classificatie van het RIZIV, CRAMP (8), Orphanet (1), ICD-10 (International 
Classification of Diseases – 10) (13) en OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) (14). De eerste 
twee classificaties werden in de context van het BNMDR ontwikkeld, terwijl de laatste drie internationale 
classificaties zijn. De RIZIV-classificatie telt 62 ziektegroepen, terwijl de CRAMP-classificatie 
uitgebreider en complexer is. De CRAMP-classificatie heeft een boomstructuur met maximum 8 niveaus 
van gegevensinvoer. Dit laat toe de ziekte gedetailleerder te beschrijven. 
Momenteel worden in het register enkel de RIZIV- en CRAMP-classificatie gebruikt. De Orphanet (1), 
ICD-10- (13) en OMIM-classificatie (14) zullen in 2018 aan het register worden toegevoegd als 
automatische invulvelden op basis van de CRAMP-classificatie. Dit zal ons toelaten éénduidiger te 
communiceren op internationaal niveau. 
 
Tabel 2 geeft de verdeling van de patiënten weer in functie van diagnose. De gegevensverzameling 
van 2016 telt aanzienlijk minder ontbrekende gegevens voor de CRAMP-classificatie dan deze van 
2015 (37% in 2015 versus 0,69% in 2016). Figuur 7 toont de mediane leeftijd van de patiënten in 
functie van diagnose. 

Tabel 2 : Verdeling van de patiënten volgens de RIZIV-classificatie in dalende volgorde van 
prevalentie (BNMDR 2016) 

Neuromuscular diseases (NIHDI classification) 
Number 
of 
patients 

% of 
BNMDR 
population  

Number 
of 
missing 
CRAMP 

% of 
missing 
CRAMP 

Hereditary Motor and Sensory Neuropathy 739 13.7 6 0.81 

Myotonic Dystrophy type 1 567 10.5 0 0 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 560 10.4 0 0 

Hereditary Spastic Paraplegia 308 5.7 0 0 

Duchenne Muscular Dystrophy 292 5.4 0 0 

Limb Girdle Muscular Dystrophy 249 4.6 4 1.61 

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy 241 4.4 15 6.22 

Facioscapulohumeral Dystrophy 218 4.1 0  0 

Other neuropathies 215 4 0 0 

Spinocerebellar Ataxias 201 3.7 0  0 

Other myopathies 192 3.6 0  0 

Related to Polio Virus Infection 140 2.6 1 0.71 

Mitochondrial Myopathy 104 1.9 1 0.96 

Becker Muscular Dystrophy 103 1.9 0 0 

Congenital Muscular Dystrophy 91 1.7 1 1.1 
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Intermediate Spinal Muscular Atrophy 80 1.5 0  0 

Kugelberg – Welander Spinal Muscular Atrophy 80 1.5 0 0 

Myasthenia Gravis 72 1.3 1 1.39 

Friedreich Ataxia 68 1.3 0 0 

Muscle Glycogenoses 64 1.2 5  7.81 

Distal Spinal Muscular Atrophy 58 1.1 0 0 

Primary Lateral Sclerosis 57 1.1 0  0 

Other disorders of neuromuscular transmission 45 0.8 0 0 

Inclusion Body Myositis 44 0.8 0 0 

Guillain-Barré Syndrome 44 0.8 0  0 

Distal Myopathy 40 0.7 1  2.5 

Multifocal Motor Neuropathy 39 0.7 0  0 

Other disorders of motor neurons 37 0.7 0  0 

Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies 32 0.6 0  0 

Central Core Disease 27 0.5 0  0 

Arthrogryposis Multiplex Congenita 27 0.5 0 0 

Congenital Myasthenia 26 0.5 0 0 

Polymyositis 25 0.5 2  8 

Neuropathy associated with  Plasma Cell Dyscrasia 25 0.5 0 0 

Dystrophinopathy 22 0.4 0 0 

X-linked Bulbo-Spinal Muscular Atrophy or Kennedy's disease 22 0.4 0  0 

Becker type Myotonia Congenita 20 0.4 0  0 

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 19 0.4 0  0 

Myotonic Dystrophy type 2 17 0.3 0 0 

Primary Muscular Atrophy 17 0.3 0 0 

Dermatomyositis 15 0.3 0 0 

Hereditary Sensory and Autonomous Neuropathy 15 0.3 0 0 

Nemaline Myopathy 14 0.3 0 0 

Adult Spinal Muscular Atrophy 13 0.2 0  0 

Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy 13 0.2 0  0 

Familial Periodic Paralysis 12 0.2 0  0 

Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 11 0.2 0 0 

Paramyotonia Congenita 10 0.2 0  0 

Fibre type Disproportion Myopathy 9 0.2 0 0 
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Disorders of Fatty Acid Metabolism 8 0.1 0  0 

Multiminicore Disease 7 0.1 0  0 

Amyloidosis 6 0.1 0 0 

Thomsen type Myotonia Congenita 5 0.1 0 0 

Myotubular Myopathy 5 0.1 0 0 

Centronuclear Myopathy 4 0.1 0  0 

Other myotonic disorders 3 0.1 0 0 

Lambert-Eaton Syndrome 2 0.04 0  0 

Vasculitis 2 0.04 0 0 

Total 5381 100 37  0.69 

 

 

Figuur 7 : Mediane leeftijd van de patiënten in functie van de RIZIV-classificatie (BNMDR 2016) 

De status van de diagnose (definitief of niet) en het stadium van de ziekte worden in Figuur 8 en Figuur 
9 voorgesteld. Gezien de grote diversiteit van de in het register opgenomen aandoeningen is de 
interpretatie van deze algemene beschrijvende gegevens eerder beperkt. Niettemin is het interessant 
om het aandeel ontbrekende gegevens voor deze variabelen te kunnen beoordelen. 
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Figuur 8 : Status van de diagnose (BNMDR 2016) 

 

 

Figuur 9 : Stadium van de ziekte (BNMDR 2016) 

Tabel 3 toont ten slotte het aantal overlijdens per diagnose. De meeste sterfgevallen komen voor bij 
patiënten met amyotrofische lateraal sclerose (161/230 of 70% van de overlijdens). 
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Tabel 3 : Overlijdens per diagnose (BNMDR 2016) 

Diagnosis (NIHDI classification) 
Number of deceased 
patients 

Congenital Muscular Dystrophy 2 

Myotonic Dystrophy type 1 19 

Duchenne Muscular Dystrophy 11 

Muscle Glycogenoses 1 

Mitochondrial Myopathy 1 

Polymyositis 1 

Dermatomyositis 2 

Inclusion Body Myositis 1 

Myasthenia Gravis 1 

Other disorders of neuromuscular 
transmission 

1 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 161 

Primary Lateral Sclerosis 5 

Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 1 

Hereditary Spastic Paraplegia 4 

Hereditary Motor and Sensory Neuropathy 3 

Chronic Inflammatory Demyelinating 
Polyneuropathy 

3 

Neuropathy associated with Plasma Cell 
Dyscrasia 

1 

Other neuropathies 3 

Friedreich Ataxia 2 

Limb Girdle Muscular Dystrophy 2 

Spinocerebellar Ataxias 3 

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 2 

Total 230 

 

4.2. ANALYSE VAN DE TIEN MEEST VOORKOMENDE AANDOENINGEN IN 
HET REGISTER 

De tien meest voorkomende aandoeningen, samen goed voor 65,1% van de registraties, zijn: 
hereditaire motorische en sensorische neuropathie, myotone dystrofie type 1, amyotrofische lateraal 
sclerose, hereditaire spastische paraparese, spierdystrofie van Duchenne, bekkengordeldystrofie, 
chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie, facioscapulohumerale dystrofie, 
spinocerebellaire ataxie en postpoliosyndroom. Voor elk van deze aandoeningen worden, na een korte 
algemene beschrijving, de volgende analyses gerapporteerd: 
 

 Demografische gegevens 
 Status van de diagnose (definitief of niet) 
 Genetische bevestiging (indien van toepassing) 
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 Stadium van de ziekte 
 

Wat de figuren van de prevalentie betreft, moet worden opgemerkt dat de schaal van elke kaart zodanig 
werd gekozen dat de prevalentiegegevens van een individuele ziekte zo goed mogelijk worden 
weergegeven. Elk arrondissement kan dus voor eenzelfde aandoening met een ander worden 
vergeleken (binnen dezelfde kaart), maar de kleurnuances van de verschillende kaarten kunnen niet 
onderling worden vergeleken, aangezien de schalen verschillen. 

4.2.1. HEREDITAIRE MOTORISCHE EN SENSORISCHE NEUROPATHIE 
(HEREDITARY MOTOR AND SENSORY NEUROPATHY, HMSN) 

HMSN, ook wel de ziekte van Charcot-Marie-Tooth genoemd, wordt gekenmerkt door progressieve 
distale spierzwakte en –atrofie, voetmisvormingen, distaal sensorisch verlies en verminderde 
peesreflexen (15). Deze erfelijke neuropathie omvat verschillende subtypes die zijn ingedeeld op basis 
van fysiopathologie (axonaal of demyeliniserend), wijze van overerving (autosomaal dominant, 
autosomaal recessief of X-gebonden), beginleeftijd (tijdens de kinderjaren of op volwassen leeftijd) en 
genmutatie (16). 
 
HMSN vertegenwoordigt 13,7% van de totale populatie van het BNMDR in 2016 en is daarmee de 
meest voorkomende aandoening in het register. De prevalentie in België wordt geschat op 7,1/100.000 
inwoners (7,8 in Vlaanderen, 4,8 in Brussel en 4,8 in Wallonië). Hoewel dit wellicht een onderschatting 
is, situeert deze raming zich binnen de waarden die in de internationale literatuur kunnen worden 
teruggevonden (3,1 – 82,3/100.000 inwoners, met een mediaan van 10,0/100.000 inwoners) (17). De 
waargenomen noord-zuiddiscrepantie is, zoals voor de meeste aandoeningen die in dit verslag worden 
beschreven, wellicht gerelateerd aan een ondervertegenwoordiging van patiënten uit het zuiden van 
het land in de NMRC. 
 
De demografische gegevens betreffende HMSN worden in Figuur 10 en Figuur 11 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 12, Figuur 13 en Figuur 14 voorgesteld. 
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Figuur 10 : HMSN: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 11 :  HMSN: Prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

 

Figuur 12 : HMSN: Status van de diagnose 
(BNMDR 2016) 

 

Figuur 13 : HMSN: Genetische bevestiging 
(BNMDR 2016) 

Figuur 14 : HMSN: Stadium van de ziekte 
(BNMDR 2016) 
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4.2.2. MYOTONE DYSTROFIE TYPE 1 (MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 1, 
MD1) 

MD1 of de ziekte van Steinert is een erfelijke aandoening die autosomaal dominant wordt 
overgedragen. Ze wordt gekenmerkt door een vertraagd ontspannen van de spieren en een 
spierzwakte in de ledematen die distaal begint en zich geleidelijk kan uitbreiden naar de proximale 
spieren. Er kunnen zich ook geassocieerde systemische complicaties voordoen die het 
maagdarmkanaal, de baarmoeder, de ademhalings- en hartspieren, de ooglens en het endocrien 
systeem aantasten. De aandoening kan zich op eender welke leeftijd manifesteren, zelfs in de vroege 
kinderjaren (18). 
 
MD1 vertegenwoordigt 10,5% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 5,0/100.000 inwoners (6,4 in Vlaanderen, 3,7 in Brussel en 2,9 in Wallonië). De 
internationale literatuur rapporteert voor Europa een prevalentie tussen 1,2 en 14,3/100.000 inwoners 
(19;20). In andere delen van de wereld is de aandoening hetzij afwezig, zoals bij de Bantoebevolking 
van Zuid-Afrika, hetzij in veel grotere mate aanwezig, zoals in bepaalde regio's van Quebec waar de 
prevalentie 189/100.000 inwoners bedraagt (20). 
 
De demografische gegevens betreffende MD1 worden in Figuur 15 en Figuur 16 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 17, Figuur 18 en Figuur 19 voorgesteld. 
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Figuur 15 : MD1: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 16 : MD1: Prevalentie per 100.000 inwoners 
(BNMDR 2016) 

Figuur 17 : MD1: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 18 :  MD1: Genetische bevestiging 
(BNMDR 2016) 

 

Figuur 19 : MD1: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.3. AMYOTROFISCHE LATERAAL SCLEROSE (AMYOTROPHIC LATERAL 
SCLEROSIS, ALS) 

ALS, gekend als “maladie de Charcot” in het Frans en “Lou Gehrig’s disease” in het Engels, is de 
bekendste van de motorneuronaandoeningen en wordt gekenmerkt door een progressieve degeneratie 
van motorneuronen in de voorhoorn van het ruggenmerg, motorische kernen van bepaalde craniale 
zenuwen en corticospinale/bulbaire banen. Dit leidt tot een progressieve verlamming van de spieren 
van de ledematen, de romp en het hoofd- en halsgebied. De levensverwachting is voor de meeste 
patiënten laag en bedraagt hooguit 5 jaar na het verschijnen van de eerste symptomen. In de overgrote 
meerderheid van de gevallen is de aandoening sporadisch. In slechts 5 tot 10% van de gevallen is er 
sprake van familiale overerving (voornamelijk autosomaal dominant, maar ook autosomaal recessieve 
en X-gebonden vormen komen voor) (21). 
 
ALS vertegenwoordigt 10,4% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 4,9/100.000 inwoners (6,9 in Vlaanderen, 3,0 in Brussel en 2,1 in Wallonië). De 
internationale literatuur vermeldt een prevalentierange van 1,1 tot 11,3/100.000 inwoners (17). 
 
De demografische gegevens betreffende ALS worden in Figuur 20 en Figuur 21 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 22, Figuur 23 en Figuur 24 voorgesteld. 
 
  



38 
 

Figuur 20 : ALS: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 21 : ALS: Prevalentie per 100.000 inwoners 
(BNMDR 2016) 

 

Figuur 22 : ALS: Status van de diagnose 
(BNMDR 2016) 

 

Figuur 23 : ALS: Genetische bevestiging (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 24 : ALS: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.4. HEREDITAIRE SPASTISCHE PARAPARESE (HEREDITARY SPASTIC 
PARAPLEGIA, HSP) 

HSP (ziekte van Strumpell-Lorrain) wordt gekenmerkt door een retrograde degeneratie van zowel de 
gekruiste als ongekruiste corticospinale banen, het meest opvallend op lumbosacraal en thoracaal 
niveau. De aandoening manifesteert zich als een traag progressieve gangstoornis met symmetrische 
spasticiteit in de onderste ledematen. De eerste symptomen treden meestal op in de 2e of 3e 
levensdecade, maar kunnen zich ook vroeger (in het 1e decennium) of veel later (tot het 7e decennium) 
voordoen (22). HSP wordt door verschillende mutaties veroorzaakt; er zijn momenteel 18 genen en 50 
loci geïdentificeerd. Het overervingspatroon kan autosomaal dominant, autosomaal recessief of X-
gebonden zijn. 
 
HSP vertegenwoordigt 5,7% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 2,7/100.000 inwoners (3,8 in Vlaanderen, 1,8 in Brussel en 1,1 in Wallonië). De 
internationale literatuur rapporteert een prevalentie tussen 0,1 en 10,0/100.000 inwoners (22-24). 
 
De demografische gegevens betreffende HSP worden in Figuur 25 en Figuur 26 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 27, Figuur 28 en Figuur 29 voorgesteld. 
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Figuur 25 : HSP: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 26 : HSP: Prevalentie per 100.000 inwoners 
(BNMDR 2016) 

Figuur 27 : HSP: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

Figuur 28 : HSP: Genetische bevestiging (BNMDR 
2016) 

Figuur 29 : HSP: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.5. SPIERDYSTROFIE VAN DUCHENNE (DUCHENNE MUSCULAR 
DYSTROPHY, DMD) 

DMD is een X-gebonden recessieve spierziekte. In een derde van de gevallen is er echter sprake van 
een spontane mutatie. De aandoening wordt aanvankelijk gekenmerkt door een progressieve 
spierzwakte ter hoogte van de onderste ledematen, waardoor de patiënt tussen de leeftijd van 2 en 6 
jaar steeds vaker valt. Tussen 6 en 12 jaar breidt de spierzwakte zich verder uit en neemt ook de 
spierkracht in de bovenste ledematen en romp geleidelijk af. Het kind krijgt het moeilijk om te stappen 
en wordt tussen de leeftijd van 9,5 en 13 jaar afhankelijk van een rolstoel. De ademhalingsfunctie gaat 
achteruit door aantasting van de ademhalingsspieren en veranderingen in de thoracale anatomie 
(kyfoscoliose). Er kan ook sprake zijn van een cardiomyopathie. De patiënt overlijdt doorgaans in de 
late adolescentie als gevolg van hartfalen en ademhalingsinsufficiëntie. De levensverwachting van 
DMD-patiënten is vandaag de dag toegenomen omdat behandelingen met corticoïden, 
scoliosechirurgie en niet-invasieve beademing het natuurlijke verloop van de ziekte hebben veranderd. 
Er bestaan ook nieuwe geneesmiddelen die zich specifiek richten op welbepaalde mutaties (25-27). 
 
DMD vertegenwoordigt 5,4% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 2,6/100.000 inwoners (2,7 in Vlaanderen, 1,8 in Brussel en 2,7 in Wallonië). Deze 
raming sluit aan bij de recente internationale literatuur, die de prevalentie tussen 0,7 en 4,7/100.000 
inwoners schat (17;28;29). 
 
De demografische gegevens betreffende DMD worden in Figuur 30 en Figuur 31 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 32, Figuur 33 en Figuur 34 voorgesteld. De specifieke gegevens verzameld in het 
kader van het internationale TREAT-NMD-netwerk worden in hoofdstuk 5 uiteengezet. 
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Figuur 30 : DMD: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 31 : DMD: Prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

Figuur 32 : DMD: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

Figuur 33 : DMD: Genetische bevestiging (BNMDR 
2016) 

Figuur 34 : DMD: Stadium van de ziekte 
(BNMDR 2016) 
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4.2.6. BEKKENGORDELDYSTROFIE (LIMB GIRDLE MUSCULAR 
DYSTROPHY, LGMD) 

LGMD vormt een heterogene groep van erfelijke aandoeningen met een autosomaal dominante (type 
1) of recessieve overerving (type 2). Klinisch gezien, lijken deze aandoeningen op een Duchenne 
spierdystrofie, maar dan met een gelijke man-vrouw verdeling (30). 
 
LGMD vertegenwoordigt 4,6% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 2,2/100.000 inwoners (2,7/100.000 in Vlaanderen, 1,5 in Brussel en 1,5 in Wallonië). 
De internationale literatuur rapporteert een prevalentie tussen 0,8 en 6,9/100.000 inwoners (17;28). 
 
De demografische gegevens betreffende LGMD worden in Figuur 35 en Figuur 36 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 37, Figuur 38 en Figuur 39 voorgesteld. 
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Figuur 35 : LGMD: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 36 : LGMD: Prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

Figuur 37 : LGMD: Status van de diagnose 
(BNMDR 2016) 

Figuur 38 : LGMD: Genetische bevestiging 
(BNMDR 2016) 

Figuur 39 : LGMD: Stadium van de ziekte 
(BNMDR 2016) 
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4.2.7. CHRONISCHE INFLAMMATOIRE DEMYELINISERENDE 
POLYNEUROPATHIE (CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING 
POLYNEUROPATHY, CIDP) 

CIDP is een verworven immuun-gemedieerde chronisch progressieve of fluctuerende aandoening van 
de perifere zenuwen gekenmerkt door een gegeneraliseerde en symmetrische spierzwakte, areflexie 
en gevoelsstoornissen. De etiologie is onbekend, maar de aandoening kan ontstaan na infectie, 
inenting, operatie, trauma of zwangerschap. CIDP treedt doorgaans op bij volwassenen tussen 30 en 
60 jaar, maar kan op elke leeftijd uitbreken, zelfs bij jonge kinderen (31). 
 
CIDP vertegenwoordigt 4,4% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 2,1/100.000 inwoners (1,7 in Vlaanderen, 1,1 in Brussel en 3,2 in Wallonië). Deze 
cijfers komen overeen met de ramingen in de internationale literatuur, zijnde 0,7 tot 8,9/100.000 
inwoners (17). 
 
De demografische gegevens betreffende CIDP worden in Figuur 40 en Figuur 41 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet) en het stadium van de ziekte worden in Figuur 42 en Figuur 
43 voorgesteld. 
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Figuur 40 : CIDP: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 41 : CIDP: Prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

 

Figuur 42 : CIDP: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 43 : CIDP: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.8. FACIOSCAPULOHUMERALE DYSTROFIE (FACIOSCAPULOHUMERAL 
DYSTROPHY, FSHD) 

FSHD is een erfelijke aandoening die autosomaal dominant wordt overgedragen. Ze wordt aanvankelijk 
gekenmerkt door een spierzwakte in het gezicht en de schouders. Na verloop van tijd kan de 
spierzwakte zich ook uitbreiden naar de onderste en bovenste ledematen en de buikspieren. De eerste 
symptomen worden gewoonlijk tussen de leeftijd van 3 en 44 jaar opgemerkt, maar een latere 
beginleeftijd (tot 75 jaar) is ook beschreven (32). 
 
FSHD vertegenwoordigt 4,1% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 1,9/100.000 inwoners (2,0 in Vlaanderen, 2,2 in Brussel en 1,7 in Wallonië). In de 
internationale literatuur wordt de prevalentie geraamd tussen 0,5 en 6,8/100.000 inwoners (17;33). 
 
De demografische gegevens betreffende FSHD worden in Figuur 44 en Figuur 45 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 46, Figuur 47 en Figuur 48 voorgesteld. 
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Figuur 44 : FSHD: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 45 : FSHD: prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

Figuur 46 : FSHD: Status van de diagnose 
(BNMDR 2016) 

Figuur 47 : FSHD: Genetische bevestiging 
(BNMDR 2016) 

Figuur 48 : FSHD: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.9. SPINOCEREBELLAIRE ATAXIE (SPINOCEREBELLAR ATAXIAS, SCA) 

SCA vormt een heterogene groep van erfelijke aandoeningen die een progressieve ataxie als 
gemeenschappelijk fenotype hebben. In het verleden werden verschillende classificatiepogingen 
ondernomen om deze aandoeningen fysiopathologisch of klinisch in te delen. Met de snelle vooruitgang 
van de moleculaire genetica wordt de genetische classificatie het meest gebruikt. De overerving kan 
autosomaal dominant, autosomaal recessief, X-gebonden of mitochondriaal zijn (23;34). 
 
SCA vertegenwoordigt 3,7% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 1,8/100.000 inwoners (2,9 in Vlaanderen, 0,4 in Brussel en 0,2 in Wallonië). De 
internationale literatuur meldt een prevalentie tussen 1,1 en 11,2/100.000 inwoners (23). 
 
De demografische gegevens betreffende SCA worden in Figuur 49 en Figuur 50 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet), de genetische bevestiging en het stadium van de ziekte 
worden in Figuur 51, Figuur 52 en Figuur 53 voorgesteld. 
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Figuur 49 : SCA: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

Figuur 50 : SCA: Prevalentie per 100.000 inwoners 
(BNMDR 2016) 

Figuur 51 : SCA: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

Figuur 52 : SCA: Genetische bevestiging (BNMDR 
2016) 

Figuur 53 : SCA: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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4.2.10. POSTPOLIOSYNDROOM (POSTPOLIOMYELITIS SYNDROME, PPS) 

PPS wordt omschreven als het optreden van nieuwe neuromusculaire symptomen (progressieve 
spierzwakte, vermoeidheid, gewrichtspijn, spierpijn) vele jaren na het doormaken van acute 
poliomyelitis. Verschillende auteurs hebben diagnostische criteria opgesteld. Boyer et al. (35) 
weerhouden deze van Halstead et al., die door een panel van internationale experts zijn gevalideerd: 

- Voorgeschiedenis van paralytische polio met bewijs van motorneuronverlies; 
- Gedeeltelijk of volledig neurologisch herstel (dat zich over meerdere jaren kan uitstrekken) 

gevolgd door een neurologisch en functioneel stabiel interval van meer dan 15 jaar; 
- Snel of progressief verlies van uithoudingsvermogen en/of spierkracht met of zonder 

spieratrofie in eerder onaangetaste en gezonde spieren, geassocieerd met algemene spier- en 
gewrichtsmoeheid en koude intolerantie; 

- Deze symptomen onderscheiden zich door hun ongebruikelijk en langdurig karakter 
(persisterend gedurende ten minste een jaar). Andere, meer zeldzame, symptomen zijn: 
slaapstoornissen, ademhalingsstoornissen, dysfagie, dysartrie, fasciculaties en 
gewrichtsmisvormingen. 

 
De etiologie van dit syndroom is tot op de dag van vandaag onbekend. De meeste auteurs vermoeden 
dat het gerelateerd is aan de dood of structurele en functionele disfunctie van de overlevende vergrote 
motoreenheden van de primaire infectie. Er bestaan verschillende hypotheses over wat deze 
disfuncties veroorzaakt: 

- Aanwezigheid van viraal genetisch materiaal dat een ontstekings- en immuunsysteemrespons 
kan stimuleren en dereguleren in het centrale of perifere zenuwstelsel; 

- Onevenwicht tussen degeneratieve en regeneratieve fysiologische processen van de vergrote 
motoreenheden; 

- Structurele en functionele afwijkingen van de spiervezels en/of abnormale sensorimotorische 
integratie. 

 
22 tot 85% van de personen met sequellen van poliomyelitis ontwikkelen PPS. De latentietijd tussen 
de acute aandoening en het ontstaan van PPS kan volgens de literatuur variëren van 8 tot 71 jaar 
(23;36). 
 
PPS vertegenwoordigt 2,6% van de totale populatie van het BNMDR in 2016. De prevalentie in België 
wordt geschat op 1,2/100.000 inwoners (1,1 in Vlaanderen, 2,5 in Brussel en 1,1 in Wallonië). Deze 
raming verschilt erg veel van de cijfers die in de internationale literatuur zijn terug te vinden. 
Bijvoorbeeld, de prevalentie in Japan bedraagt 18/100.000 inwoners en in Zweden 92/100.000 
inwoners (17;37;38). 
 
De demografische gegevens betreffende PPS worden in Figuur 54 en Figuur 55 weergegeven. De 
status van de diagnose (definitief of niet) en het stadium van de ziekte worden in Figuur 56 en Figuur 
57 voorgesteld. 
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Figuur 54 : PPS: Verdeling van de patiënten 
volgens leeftijd en geslacht (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 55 : PPS: Prevalentie per 100.000 
inwoners (BNMDR 2016) 

 

Figuur 56 : PPS: Status van de diagnose (BNMDR 
2016) 

 

Figuur 57 : PPS: Stadium van de ziekte (BNMDR 
2016) 
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5. TREAT-NMD 

– 

TREAT-NMD-gegevens worden verzameld voor twee ziektegroepen, namelijk DMD en SMA, en vormen 
een aanvulling op de data van het register. Ze bieden de mogelijkheid samen te werken met een 
internationaal netwerk gericht op onderzoek naar nieuwe behandelingen. Het invullen van deze 
gegevens is niet verplicht, m.a.w. een NMRC kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld voor een Duchenne 
patiënt enkel de basisgegevens die nodig zijn voor de goede werking van het BNMDR te registreren. 
Niettemin moedigen we de NMRC sterk aan ons zoveel mogelijk data te bezorgen. In 2015 was het 
aantal ontbrekende TREAT-NMD-gegevens erg hoog (39) Voor het jaar 2016 waarderen we de 
inspanningen van de verschillende NMRC voor het zo goed mogelijk aanleveren van de gegevens. Voor 
vrijwel alle patiënten die in aanmerking komen voor het TREAT-NMD-netwerk werd ten minste een deel 
van de specifieke gegevens ingevuld. 

5.1. SPIERDYSTROFIE VAN DUCHENNE EN BECKER (BECKER MUSCULAR 
DYSTROPHY, BMD) 

DMD en BMD zijn variabele fenotypische expressies van mutaties in het DMD-gen, dat codeert voor het 
cytoskelet-eiwit dystrofine. Het DMD-gen is het grootste gen in het menselijk genoom en bevat 79 
exonen. Het klinische fenotype is afhankelijk van de plaats, de soort en het aantal mutaties en, daarmee 
samenhangend, het verdwijnen of het behoud van het DNA- of RNA-leesraam (“reading frame”). 
Mutaties die het leesraam verstoren (out-of-frame mutations), leiden doorgaans tot DMD. Bij patiënten 
met DMD is er helemaal geen dystrofine aanwezig of wordt dit eiwit slechts in erg beperkte mate 
aangemaakt, waardoor het ziekteverloop ernstiger en progressiever is en vaak al op jongere leeftijd 
begint. BMD-patiënten vertonen leesraambehoudende mutaties (in-frame mutations), wat resulteert in 
een korter maar nog (deels) functioneel dystrofine-eiwit en een milder fenotype (40). 

5.1.1. ALGEMENE RESULTATEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING 

Figuur 58 en Figuur 59 illustreren de 2016 TREAT-NMD-gegevensverzameling van de verschillende 
NMRC voor respectievelijk DMD (n = 292) en BMD (n = 103).  
 
Patiënten voor wie de gegevens werden ingevuld, worden met “Yes” (blauw) aangeduid. Dit betreft de 
overgrote meerderheid van de patiënten in 2016. Toch noteren we voor deze patiënten nog steeds een 
aantal ontbrekende velden, zoals benadrukt in het rapport van vorig jaar (39). 
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Figuur 58 : TREAT-NMD-gegevens voor DMD per NMRC (BNMDR 2016) 

 

 

Figuur 59 :  TREAT-NMD- gegevens voor BMD per NMRC (BNMDR 2016) 

5.1.2. HARTMEDICATIE BIJ PATIËNTEN MET DMD IN BELGIË 

Zonder medische ingreep overlijden patiënten met DMD aan het einde van de adolescentie als gevolg 
van ademhalingsinsufficiëntie en hartfalen. Behandelingen met corticoïden en niet-invasieve beademing 
hebben de levensverwachting tot de 4de decade verlengd. Respiratoire verbetering heeft de aandacht 
gevestigd op de aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit die door de onderliggende cardiomyopathie 
worden veroorzaakt. Door dystrofine-afwijkingen leidt een fibreuze degeneratie van de cardiomyocyten 
tot een gedilateerde cardiomyopathie, met hartfalen en aritmie tot gevolg (26). 
Gegevens betreffende het gebruik van hartmedicatie bij patiënten met DMD worden in Figuur 60 en 
Tabel 4 weergegeven. 
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Figuur 60 : Hartmedicatie bij DMD-patiënten in België – evolutie tussen 2010 en 2016 

 

Tabel 4 : De voorgeschreven behandelingen voor de 112 DMD-patiënten die hartmedicatie krijgen 
toegediend (BNMDR 2016) 

Prescribed treatment 
Number of patients 
involved 

Alendronate 1 

Bètablokker, ACE 1 

Bètablokker, bisoprolol 1 

Bisoprolol 1 

Bisoprolol, Lisinopril  1 

Bisoprolol, Lisinopril, Spironolactone 1 

Bisoprolol, Zestril 1 

Coversyl 10 

Emconcor  1 

Enalapril 5 

Enalapril, Lasix 1 

Kredex 2 

Lisinopril, Carvedilol, Lanoxin 1 

Lisinopril 36 

Lisinopril, Carvedilol 6 

Lisinopril, Spironolactone 1 

Nadolol 1 



56 
 

Perindopril 1 

Ramipril 1 

Sotolol 1 

Zestril 14 

Bisoprolol, Spironolactone, Burinex 1 

Bisoprolol, Aldactone, Zestril 1 

Carvedilol 2 

Coveram 1 

Coversyl, Bisoprolol 1 

Coversyl, Kredex 1 

Coversyl, seloken 1 

Coversyl, bisoprolol, laxido 1 

Enalapril, Aldactone, Carvedilol 1 

Enalapril, Amlodipine 1 

Enalapril, Carvedilol 1 

Enalapril, Lanoxin, Kredex 1 

Kredex, Coversyl, Spirololactone 1 

Tritace, Emconcor 1 

Zestril, Emconcor 1 

Zestril, Seloken 6 

Pacemaker 1 

Total 112 

 
Er is momenteel geen consensus over de behandeling van cardiomyopathie bij patiënten met DMD. In 
een recent systematisch literatuuronderzoek (26) beschrijven El-Aloul et al. het belang van 
behandelingen met angiotensine converterend enzym inhibitoren, angiotensine receptorblokkers, 
bètablokkers en/of aldosteron antagonisten. Er zijn echter geen gegevens over de meest efficiënte 
behandeling, noch over de ideale beginleeftijd. 

5.1.3. ADEMHALINGSFUNCTIE BIJ PATIËNTEN MET DMD IN BELGIË 

5.1.3.1. Natuurlijk Verloop 

Bij patiënten met DMD gaat de ademhalingsfunctie achteruit door zwakte van de ademhalingsspieren 
en wijziging van de thoracale anatomie (kyfoscoliose). Doorgaans overlijdt de patiënt aan het einde van 
de adolescentie als gevolg van ademhalingsinsufficiëntie en hartfalen. De levensverwachting van DMD-
patiënten is vandaag de dag toegenomen omdat behandelingen met corticoïden, scoliosechirurgie en 
niet-invasieve beademing de natuurlijke evolutie van de ziekte hebben veranderd (25;27;41). 
 
Figuren 61, 62, 63 en 64 tonen de patiënten met DMD geregistreerd tussen 2010 en 2016. De mediane 
geforceerde vitale capaciteit (forced vital capacity, FVC) wordt in functie van de leeftijd van de patiënten 
weergegeven. Het zeer hoge aantal ontbrekende gegevens bemoeilijkt de interpretatie van de 
resultaten. Er kan echter een algemene trend van geleidelijke afname van FVC tijdens de adolescentie 
worden waargenomen. Dit sluit over het algemeen aan bij de gegevens uit de internationale literatuur 
(41;42). 
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Figuur 61 : Boxplot van de mediane FVC in functie van de leeftijd voor alle DMD-patiënten geregistreerd 
tussen 2010 en 2016 (n = 295, missing = 948). De horizontale streep geeft de mediaanwaarde 
weer, de lengte van de doos (box) de interkwartielafstand (de afstand tussen het 25e en 75e 
percentiel) en de verticale lijnen (de zogenaamde “snorharen”) stellen het minimum en 
maximum voor. 

 
 

Figuur 62 : Boxplot van de mediane FVC in functie van de leeftijd voor DMD-patiënten, geregistreerd 
tussen 2010 en 2016, die niet met corticoïden worden behandeld en niet deelnemen aan een 
klinische studie (n = 41, missing = 745). De horizontale streep geeft de mediaanwaarde weer, 
de lengte van de doos de interkwartielafstand en de verticale lijnen stellen het minimum en 
maximum voor. 
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Figuur 63 : Boxplot van de mediane FVC in functie van de leeftijd voor DMD-patiënten, geregistreerd 
tussen 2010 en 2016, die met corticoïden worden behandeld (n = 250, missing = 199). De 
horizontale streep geeft de mediaanwaarde weer, de lengte van de doos de 
interkwartielafstand en de verticale lijnen stellen het minimum en maximum voor. 

 

Figuur 64 : Boxplot van de mediane FVC in functie van de leeftijd voor DMD-patiënten, geregistreerd 
tussen 2010 en 2016, die deelnemen aan een klinische studie (n = 104, missing = 77). De 
horizontale streep geeft de mediaanwaarde weer, de lengte van de doos de 
interkwartielafstand en de verticale lijnen stellen het minimum en maximum voor. 
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5.1.3.2. Longitudinale opvolging van het aantal beademde patiënten 

Gegevens over niet-invasieve en invasieve beademing bij patiënten met DMD worden in Figuur 65 en 
Figuur 66 weergegeven. Bij 27% van de DMD-patiënten wordt niet-invasieve beademing (deeltijds of 
voltijds) toegepast en bij 1,7% invasieve beademing. Het aantal ontbrekende of onbekende gegevens 
is in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk verminderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 65 : DMD-patiënten die niet-invasief worden beademd – evolutie tussen 2010 en 2016 

 

Figuur 66 : DMD-patiënten die invasief worden beademd – evolutie tussen 2010 en 2016 
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5.1.4. SCOLIOSECHIRURGIE BIJ PATIËNTEN MET DMD IN BELGIË 

Momenteel kan men onvoldoende verklaren waarom patiënten met DMD een scoliose ontwikkelen. Het 
wordt algemeen aangenomen dat zwakke rompspieren in combinatie met verminderde mobiliteit de 
factoren zijn die uiteindelijk leiden tot het ontstaan van een snel evoluerende scoliose (toename van de 
kromming tussen 16° en 24° per jaar, meestal op het moment van de groeipiek in de puberteit). De 
beslissing om over te gaan tot chirurgie is complex omdat niet alle patiënten op hetzelfde moment een 
scoliose ontwikkelen en de scoliose niet bij iedereen hetzelfde groeitempo kent. Een vroegtijdige 
operatie wordt aanbevolen als de scoliose snel verergert of de cardiorespiratoire functie in het gedrang 
komt. Anderzijds zijn er patiënten die geen operatie dienen te ondergaan. Dit is het geval wanneer de 
scoliose aan het einde van de groeiperiode is gestabiliseerd (27). 
 
Gegevens betreffende scoliosechirurgie bij patiënten met DMD worden in Figuur 67 weergegeven. De 
geleidelijke afname van het aantal ontbrekende gegevens doorheen de jaren zou het op termijn mogelijk 
moeten maken om deze gegevens te verwerken in algemene beschrijvende statistieken en ze te 
vergelijken met de internationale literatuur. 
 

 

Figuur 67 : DMD-patiënten die scoliosechirurgie hebben ondergaan – evolutie tussen 2010 en 2016 

5.1.5. AMBULATIE BIJ PATIËNTEN MET DMD IN BELGIË 

Doorgaans verliezen patiënten met DMD hun vermogen om te stappen tussen de leeftijd van 9,5 en 13 
jaar (25-27). Figuur 68 toont de BNMDR-gegevens omtrent dit topic voor 2016. “0” betekent dat het 
kind nog nooit heeft gelopen; “99” betekent dat de informatie niet is gekend. Het aantal ontbrekende 
gegevens (“missing”) is in vergelijking met de vorige datacollectie afgenomen, maar blijft hoog, wat de 
interpretatie beperkt. De 152 patiënten voor wie informatie werd verstrekt, konden gemiddeld rond de 
leeftijd van 10,7 ± 2,9 jaar niet meer stappen. 
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Figuur 68 : Frequentieverdeling van de leeftijd waarop de DMD-patiënten hun vermogen om te stappen 
verliezen (BNMDR 2016) 

5.2. SPINALE MUSCULAIRE ATROFIE (SPINAL MUSCULAR ATROPHY, 
SMA) 

SMA is een autosomaal recessief erfelijke aandoening, gekenmerkt door een degeneratie van 
alfamotorneuronen in het ruggenmerg. Het verlies van motorneuronen leidt tot spierzwakte en –atrofie. 
In ernstige gevallen zijn de ademhalingsspieren en de spieren die instaan voor slikken en kauwen 
aangetast. Op basis van beginleeftijd en ernst worden vier klinische fenotypes onderscheiden. De meest 
ernstige vorm, SMA I of de “ziekte van Werdnig-Hoffman”, manifesteert zich tijdens de eerste 6 
maanden na de geboorte. Zonder ademhalingsondersteuning overlijdt een kind met SMA I doorgaans 
tijdens de eerste 2 levensjaren. SMA II of de “intermediaire” vorm begint iets later dan het eerste type, 
tussen 6 en 18 maanden, en wordt geassocieerd met een kortere levensverwachting dan die van de 
algemene bevolking. Bij SMA III of de “ziekte van Kugelberg-Welander” ontwikkelen de symptomen zich 
na de leeftijd van 18 maanden. De levensverwachting van patiënten met SMA III is doorgaans dezelfde 
als die van de algemene bevolking. SMA IV of de “volwassen” vorm treedt op tijdens de 2e of 3e 
levensdecade en het vermogen om te stappen blijft behouden tot de volwassen leeftijd (43;44). 

5.2.1. ALGEMENE RESULTATEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING 

De resultaten van de gegevensverzameling van 2016 worden per referentiecentrum in Figuur 69 
weergegeven. Net als bij de patiënten met DMD noteren we een groot aantal ontbrekende velden, wat 
de interpretatie van de TREAT-NMD-gegevens beperkt. 
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Figuur 69 : Treat-NMD-gegevens voor SMA per NMRC (BNMDR 2016, n = 184) 

5.2.2. ADEMHALINGSFUNCTIE BIJ PATIËNTEN MET SMA IN BELGIË 

Ademhalingsproblemen bij patiënten met SMA zijn te wijten aan zwakte van de ademhalingsspieren, 
niet-productieve hoest en nachtelijke hypoventilatie of slaapapneusyndroom. Bij SMA I-patiënten leiden 
anticiperende interventies zoals geassisteerd hoesten en niet-invasieve of invasieve beademing tot een 
langere levensverwachting. SMA II-patiënten worden ‘s nachts niet-invasief beademd als er sprake is 
van nachtelijke hypoventilatie of slaapapneu. In geval van niet-productieve hoest, worden geassisteerde 
hoesttechnieken gebruikt. Bij SMA III-patiënten hangt de aanpak af van de subgroep waartoe men 
behoort. Maakt de patiënt deel uit van subgroep IIIa, dan wordt hij als een SMA II-patiënt beoordeeld 
en behandeld. SMA IIIb- en SMA IV-patiënten hebben een normale ademhalingsfunctie in rust (45). 
 
Gegevens over niet-invasieve en invasieve beademing bij patiënten met SMA worden in Figuur 70 en 
Figuur 71 weergegeven. Bij 22% van de SMA-patiënten wordt niet-invasieve beademing (deeltijds of 
voltijds) toegepast en bij 2,7% invasieve beademing. Het aantal ontbrekende gegevens ligt aanzienlijk 
lager dan voorgaande jaren. 
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Figuur 70 : SMA-patiënten die niet-invasief worden beademd – evolutie tussen 2010 en 2016 

 

Figuur 71 : SMA-patiënten die invasief worden beademd, evolutie tussen 2010 en 2016 
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5.2.3. SCOLIOSECHIRURGIE BIJ PATIËNTEN MET SMA IN BELGIË 

Vrijwel alle patiënten met SMA II en IIIa hebben scoliose, wat vaak gepaard gaat met misvormingen van 
de borstkas en ademhalingsproblemen. De scoliose kan zich vroeg manifesteren, soms vóór de leeftijd 
van 4 jaar. Bij niet-ambulante patiënten is chirurgische correctie de voorkeursbehandeling en deze is 
aangewezen wanneer de hoek van Cobb groter is dan 20°. De beste leeftijd om in te grijpen is rond 10 
à 12 jaar omdat patiënten op die leeftijd 80% van hun groeipotentieel hebben bereikt (46). 
 
Gegevens betreffende scoliosechirurgie bij patiënten met SMA worden in Figuur 72 weergegeven. De 
geleidelijke afname van het aantal ontbrekende gegevens doorheen de jaren zou het op termijn mogelijk 
moeten maken om deze gegevens te verwerken in algemene beschrijvende statistieken en ze te 
vergelijken met de internationale literatuur. 
 

 

Figuur 72 : SMA-patiënten die scoliosechirurgie hebben ondergaan – evolutie tussen 2010 en 2016 
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6. ACTIVLIM 

– 

ACTIVLIM is een zelfbeoordelingsschaal die het vermogen meet om dagelijkse activiteiten uit te voeren 
bij volwassenen en kinderen met een neuromusculaire aandoening (47;48). De vragenlijst omvat 22 
items, waaronder 4 specifieke items voor volwassenen, 4 specifieke items voor kinderen en 14 
gemeenschappelijke items voor volwassenen en kinderen. Elk item veronderstelt een antwoord op een 
schaal met 3 niveaus: “gemakkelijk”, “moeilijk” of “onmogelijk”. De vragenlijst werd ontwikkeld met 
behulp van het Rash-model, dat het mogelijk maakt ordinale scores om te zetten in lineaire metingen 
op een ééndimensionale schaal. Een lijst van de items en een online analysemodule zijn beschikbaar 
op de website: www.rehab-scales.org (9). 
 
Het BNMDR verzamelt jaarlijks ACTIVLIM-gegevens voor alle patiënten met een neuromusculaire 
aandoening. De gegevens van 2011 en 2012 vormden het voorwerp van een recente publicatie (49), 
die de betrouwbaarheid van de schaal, validiteit en consistentie doorheen leeftijd, geslacht, taal en tijd 
heeft aangetoond. Er werden verschillen waargenomen tussen de diagnosegroepen, vooral naar 
evolutiesnelheid. De meeste neuromusculaire aandoeningen bleken langzaam te evolueren in de tijd, 
maar patiënten met ALS vertoonden een veel snellere evolutie. 
 
In de loop van 2017 zal een longitudinale analyse van de ACTIVLIM-gegevens tussen 2011 en 2015 
worden uitgevoerd om zodoende de globale evolutie van de cohorte van patiënten over een langere 
tijdsperiode te kunnen beoordelen. Deze studie zal afzonderlijk van het jaarverslag worden 
gepubliceerd. 
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7. REFERENTIECENTRA & OVEREENKOMST 
NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN 

– 

Het aantal patiënten dat sinds 2010 door elk NMRC in het register werd opgenomen, wordt in Figuur 
73 weergegeven. Figuren 74 tot 82 tonen de geografische spreiding van de patiënten per NMRC voor 
2016. 
 

Figuur 73 :  Aantal patiënten per jaar en per NMRC, geregistreerd tussen 2010 en 2016 

 



 

67 
 

Figuur 74 : Répartition Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het CHR de la Citadelle 
consulteerden 

 

 

Figuur 75 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 de UCL Saint Luc consulteerden 
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Figuur 76 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 de ULB (campus Erasmus) 
consulteerden 

 

 

Figuur 77 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 de ULB (campus UKZF – HUDERF) 
consulteerden 
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Figuur 78 :  Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het UZ Antwerpen consulteerden 

 

 

Figuur 79 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het UZ Brussel (campus Brussel) 
consulteerden 
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Figuur 80 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het UZ Brussel (campus Inkendaal) 
consulteerden 

 

Figuur 81 :  Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het UZ Gent consulteerden 

 



 

71 
 

 

Figuur 82 : Geografische spreiding van de patiënten die in 2016 het UZ Leuven consulteerden 

Figuur 83 geeft het aandeel geconventioneerde patiënten weer tussen 2010 en 2016, terwijl Figuur 84 
deze verhouding per NMRC voor 2016 illustreert. Hierbij vestigen we de aandacht op volgende 
opmerkingen: 
 

1. De populatie van het BNMDR omvat alle patiënten met een neuromusculaire aandoening die 
de NMRC in België consulteren. Zodoende spreekt het voor zich dat het aandeel 
geconventioneerde patiënten geregistreerd door een NMRC niet als kwaliteitscriterium kan 
worden gebruikt om de activiteit van het NMRC te beoordelen. Het is interessant om vast te 
stellen dat een aantal NMRC inspanningen leveren om een zo groot mogelijk aantal niet-
geconventioneerde patiënten op te nemen in het register. 

2. De aanzienlijke werkbelasting binnen de NMRC maakt het niet altijd mogelijk patiënten één keer 
per jaar te zien, zoals in de conventie is voorgeschreven. Patiënten die een NMRC niet jaarlijks 
consulteren, blijven in het BNMDR opgenomen zodat het register voor het lopende jaar zo 
volledig mogelijk is. 

3. Sinds 2015 noteren we een aanzienlijk aantal lopende dossiers (status “in process”). Dit houdt 
verband met een wijziging binnen de conventie die toelaat om in de loop van het afgelopen jaar 
met terugwerkende kracht een overeenkomstaanvraag voor een patiënt in te dienen. 
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Figuur 83 :  Status van de conventie voor patiënten geregistreerd tussen 2010 en 2016 

 

 

Figuur 84 :  Status van de conventie per NMRC voor 2016 
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Figuur 85, ten slotte, toont voor 2016 de status van de conventie per stadium van de ziekte. 

 

 

Figuur 85 :  Status van de conventie per stadium van de ziekte (BNMDR 2016) 

 
 
 



74 
 

8. KWALITEIT VAN DE GEGEVENS 

– 

INVOER 

In 2015 werd 5% van de in elk NMRC geregistreerde dossiers aan een controle onderworpen om de 
kwaliteit van de gegevens bij invoer te beoordelen. Deze kwaliteitsbeoordeling werd niet uitgevoerd in 
2016, maar zal in 2017 worden overgedaan. 

DUBBELE REGISTRATIES 

In 2016 komen 128 patiënten meer dan één keer voor in de databank. Het aantal dubbele registraties 
per NMRC wordt in Tabel 5 weergegeven. Het betreft zowel dubbele registraties in hetzelfde NMRC als 
dubbele registraties van eenzelfde patiënt in verschillende NMRC in de loop van hetzelfde jaar. 

Tabel 5 :  Aantal dubbele registraties per NMRC (BNMDR 2016) 

NMRC n % 

UZ Brussel 6 8,3 

ULB (UKZKF - HUDERF) 3 5,0 

UZ Antwerpen 26 3,3 

UZ Leuven 44 2,4 

UCL Saint-Luc 15 1,7 

ULB (Erasmus) 6 2,6 

CHR de la Citadelle 3 0,7 

Inkendaal 12 6,5 

UZ Gent 13 1,4 

Total 128 2,4 
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9. BESPREKING & CONCLUSIE 

– 

Het bilan van de 2016 datacollectie van het BNMDR omvat volgende aspecten: 
- Positieve punten zijn de voortdurende geleidelijke toename van het aantal registraties en betere 

nationale dekking, met name in het zuiden van het land werden, in vergelijking met voorgaande 

jaren, meer patiënten geregistreerd. 

- De NMRC hebben grote inspanningen geleverd om zoveel mogelijk informatie te verschaffen, 

in het bijzonder wat betreft medische diagnose (CRAMP-classificatie) en/of TREAT-NMD-

gegevens. 

- Na een moeilijke start werkt het Healthdata.be-systeem beter dan tijdens de vorige 

datacollectie. Technische problemen doen zich nog steeds voor en blokkeren soms de invoer, 

verzending of ontvangst van gegevens, maar algemeen beschouwd, leidden ze tot minder 

vertragingen dan voorheen. 

- Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, is het belangrijk de aandacht te vestigen op 

enkele punten die eerder in dit verslag werden aangehaald: 

 Het aantal geregistreerde patiënten is nog steeds ongelijk verdeeld tussen het noorden 

en het zuiden van het land. De noord-zuiddiscrepantie moet bij de 

gegevensverzameling van 2017 opnieuw worden beoordeeld, wanneer het NMRC van 

de ULB (Erasmus en UKZKF-HUDERF) geen beperking meer kent naar aantal 

patiënten die in de conventie mogen worden opgenomen. 

 In sommige NMRC was het foutenpercentage bij invoer vrij hoog. Er werd geen 

kwaliteitscontrole uitgevoerd op de invoer van de gegevens van 2016. Een nieuwe 

kwaliteitsbeoordeling van 5% van de registraties zal in de loop van 2018 plaatsvinden 

en zal zich richten op de datacollectie van 2017. 

Om de invoer te verbeteren en de werklast van de NMRC in dat verband te verlichten, overwegen wij 
op middellange termijn om de ACTIVLIM-schaal rechtstreeks door de patiënt te laten invoeren in HD4DP 
via een tablet. Als deze formule werkt, zou in tweede instantie een schaal voor het meten van 
levenskwaliteit aan de gegevensverzameling kunnen worden toegevoegd. 
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BIJLAGE 1: RIZIV-CLASSIFICATIE VAN DE 
NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN 

– 

MUSCULAR DYSTROPHIES 
 

1. Congenital Muscular Dystrophy 
2. Duchenne Muscular Dystrophy 
3. Becker Muscular Dystrophy 
4. Dystrophinopathy  
5. Facioscapulohumeral Dystrophy 
6. Limb Girdle Muscular Dystrophy  
7. Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy 
8. Distal Myopathy  
9. Oculopharyngeal Muscular Dystrophy  
10. Myotonic Dystrophy type 1  
11. Myotonic Dystrophy type 2 
12. Other Muscular Dystrophies 

 
MYOTONIC AND RELAXATION DISORDERS 
 

13. Thomsen type Myotonia Congenita  
14. Becker type Myotonia Congenita  
15. Paramyotonia Congenita  
16. Familial Periodic Paralysis  
17. Other Myotonic Disorders 

 
MYOPATHIES 
 
Congenital Myopathies 
 

18. Central Core Disease  
19. Multiminicore Disease  
20. Nemaline Myopathy  
21. Myotubular Myopathy 
22. Centronuclear Myopathy  
23. Fibre type Disproportion Myopathy  

 
Metabolic Myopathies  
 

24. Muscle Glycogenoses 
25. Disorders of Fatty Acid Metabolism  
26. Mitochondrial Myopathy 

 
Inflammatory Myopathies  
 

27. Polymyositis  
28. Dermatomyositis  
29. Inclusion Body Myositis  

 
Other myopathies 

30. Other Myopathies 
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DISORDER OF THE NEUROMUSCULAR TRANSMISSION 
 

31. Myasthenia Gravis  
32. Congenital Myasthenia 
33. Lambert-Eaton Syndrome 
34. Other Disorders of Neuromuscular Transmission 

 
DISORDER OF THE MOTOR NEURONS 
 

35. Amyotrophic Lateral Sclerosis  
36. Primary Muscular Atrophy 
37. Postpolio Syndrome  
38. Primary Lateral Sclerosis 
39. Werdnig-Hoffman Spinal Muscular Atrophy 
40. Intermediate Spinal Muscular Atrophy 
41. Kugelberg – Welander Spinal Muscular Atrophy 
42. Adult Spinal Muscular Atrophy 
43. X-linked Bulbo-Spinal Muscular Atrophy or Kennedy‘s disease 
44. Distal Spinal Muscular Atrophy 
45. Hereditary Spastic Paraplegia  
46. Other Disorders of Motor Neurons  

 
NEUROPATHIES 
 
Hereditary 
 

47. Hereditary Motor and Sensory Neuropathy   
48. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies  
49. Hereditary Sensory & Autonomous Neuropathy 

 
Inflammatory 
 

50. Guillain-Barré Syndrome  
51. Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy  
52. Multifocal Motor Neuropathy  
53. Vasculitis  
54. Neuropathy associated with Paraproteinemia  
55. Neuropathy associated with Plasma Cell Dyscrasia  
56. Amyloidosis 
57. Neuropathy in Systemic Disease 
58. Other Neuropathies 

 
HEREDITARY ATAXIAS 
 

59. Friedreich Ataxia  
60. Spinocerebellar Ataxias  
61. Other Hereditary Ataxias 

 
VARIOUS 
 

62. Arthrogryposis Multiplex Congenita 
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BIJLAGE 2: VARIABELEN SPECIFIEK VOOR  
HET TREAT-NMD-NETWERK (DMD/SMA) 

– 

DMD-specific variables  Common variables  
DMD & SMA 

SMA-specific variables 

Date of last follow-up 

 mutation name in gene 
(Human Genome Variation 
Society (HGVS) rules) 

 deletion: all exons tested 
(yes / no / unknown) 

 duplication: all exons tested 
(yes / no / unknown) 

 deletion/duplication: 
boundaries known (yes / no 
/ unknown) 

 point mutation: all exons 
sequenced (yes / no / 
unknown) 

 targeted mutation testing in 
this patient but testing of all 
exons in an affected male 
relative (index patient) (yes / 
no / unknown) 

Molecular data  mutation name in gene 
(HGVS rules)  

 number of SNM2 copies 

 DMD / BMD / IMD / female 
carrier / unknown 

Diagnosis  diagnosis SMA (SMA / 
other / unknown) 

 SMA classification (SMA1 / 
SMA2 / SMA3 / asymptotic 
/ unknown) 

 currently able to walk (yes / 
no) 

  currently able to sit without 
support (yes / no) 

Motor function  currently able to walk (yes 
/ no) 

  currently able to sit 
without support (yes / no) 

 best motor function 
achieved (walking / sitting / 
neither) 

 age at which best motor 
function is achieved 

Current steroids therapy (Currently / Previously / Never / Unknown) 

Scoliosis surgery (Yes / No / Unknown) 

  Feeding: gastric/nasal tube (Yes / 
No / Unknown) 

Heart:  

 current cardiac medication 
(yes / no / unknown; if yes, 
please list medication) 

 heart 
failure/cardiomyopathy (yes 
/ no / unknown) 

  last LVEF & date  

 last fractional shortening & 
date 
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 was this measured by 
scintigraphy? (yes / no / 
unknown) 

 

 
 

 
Is the patient included in a clinical trial? (Currently / Previously / Never / Unknown)  

Specify the name of the involved drug 
Respiratory function:  

 non-invasive ventilation (All-day / Part-time / No / Unknown) 

 invasive ventilation (All-day / Part-time / No / Unknown)   

 last FVC in % , last FVC in ml, date of last FVC        

Previous muscle biopsy (yes / no / 
unknown) 

  

Other registries (Yes / No; if yes : specify) 

Family history: other affected family members (Yes / No; if yes : specify) 
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