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OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RADBOUDUMC  
 
De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen die weten dat zij SCA1 
hebben. Dat mogen zowel mensen zijn die al verschijnselen hebben, als mensen die weten dat 
ze drager zijn maar nog geen verschijnselen hebben. Ook zijn we op zoek naar gezonde 
vrijwilligers. 
 
U heeft reeds in een vorige ADCA-krant gelezen dat het Radboudumc, samen met het LUMC 
en de SCA1 Giving Circle een subsidie heeft gekregen voor onderzoek naar SCA1. 
 
In het Radboudumc vindt het onderzoek plaats naar het natuurlijke beloop van deze ziekte 
en naar het zoeken naar zogenaamde biomarkers. Dat zijn veranderingen bijvoorbeeld in 
bloed of op een MRI-scan die iets zeggen over de ernst of het beloop van de ziekte. 
 
In dit onderzoek worden deelnemers gevraagd drie keer, met steeds een tussentijd van een 
jaar, naar het Radboudumc te komen. Op zo’n dag worden vragenlijsten afgenomen en wordt 
er lichamelijk onderzoek gedaan. Tevens wordt er bloed geprikt en een MRI-scan gemaakt. 
Een deel van de mensen vragen wij ook om toestemming om een ruggenprik te ondergaan. 
Daarmee kunnen we ook biomarkers zoeken in hersenvocht. Zo’n bezoek duurt ongeveer 4 
uur. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden, ook niet via uw zorgverzekeraar. Reis- en 
parkeerkosten worden vergoed en er wordt een lunch aangeboden. 
 
Dit onderzoek zal belangrijke informatie opleveren over de ziekte SCA1. Deze informatie stelt 
ons in staat om toekomstig onderzoek naar behandelingen voor SCA1 zo optimaal mogelijk op 
te zetten. 
    
Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse om deel te nemen kunt u contact 
opnemen met Teije van Prooije, onderzoeker en neuroloog in opleiding:  
   
Email: sca1-studie@radboudumc.nl  
Telefoonnummer: 024-3616600   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Drs. Teije van Prooije, onderzoeker en neuroloog in opleiding 
Dr. Bart van de Warrenburg, projectleider en neuroloog  
 

 



 

Veelgestelde vragen en antwoorden 
 

1. Ik heb wel symptomen van SCA1, maar ik heb mij nog niet laten testen. Kan ik 

dan toch meedoen?  

 

Antwoord 

Het vaststellen van de diagnose SCA1 met een DNA-test staat los van dit onderzoek. Dat 

betekent dat u zich, door uw huisarts, kunt laten verwijzen naar een neuroloog of klinisch 

geneticus om u zich daar te laten onderzoeken en testen. Dit kan in het Radboudumc, maar 

ook bij een ander ziekenhuis, mocht dit dichter bij u in de buurt zijn. Wanneer de uitslag van 

het DNA-onderzoek uitwijst dat u inderdaad SCA1 hebt, kunt u meedoen aan het onderzoek 

(als er geen andere redenen zijn waarom u niet mee kunt doen, zie informatiebrief).  

 

Het zal enkele maanden duren totdat het traject van verwijzing tot bekendwording DNA-

uitslag afgerond is. De kosten van dit traject vallen binnen het basispakket van uw 

zorgverzekering, waarbij er wel een eigen bijdrage geldt afhankelijk van de hoogte van uw 

eigen risico.  

 

2. Ik weet nog niet of ik SCA1 heb. Ik ben niet getest en heb nog geen symptomen. 

Toch wil ik graag meedoen. Wat moet ik daarvoor doen?  

 

Antwoord 

Het vaststellen of u de erfelijke aanleg voor SCA1 heeft, staat los van dit onderzoek. Een DNA-

test in deze situatie mag alleen gedaan worden door een klinisch geneticus. Dat betekent dat 

u zich door uw huisarts kunt laten verwijzen naar een klinisch geneticus om u zich daar te 

laten voorlichten en testen. Nadat de uitslag van de DNA-test bekend is, kunt u meedoen aan 

het onderzoek. U bent dan of een gezonde vrijwilliger zonder de aanleg voor SCA1, of u bent 

drager van de aanleg zonder symptomen.  Daarbij is het van belang dat er een minimale 

leeftijd van 18 jaar geldt voor deelname aan dit onderzoek en er geen andere redenen zijn 

waarom u niet mee kunt doen (zie informatiebrief) 

 

Het zal enkele maanden duren totdat het traject van verwijzing tot bekendwording DNA-

uitslag afgerond is. De kosten van dit traject vallen binnen het basispakket van uw 

zorgverzekering, waarbij er wel een eigen bijdrage geldt afhankelijk van de hoogte van uw 

eigen risico.  

 
 

 

 



 

Veelgestelde vragen en antwoorden 
 

3. Ik ben al in een vergevorderd stadium van de ziekte SCA1. Het medicijn ga ik 

denk ik niet meer krijgen. Heeft het dan nog wel zin dat ik meedoe aan deze 

studie? 

 

Antwoord 

Uw deelname is zeker waardevol. Deze eerste studie is bedoeld om meer inzicht te krijgen 

over het natuurlijke beloop van de ziekte SCA1. Daarom is het juist erg belangrijk dat er 

deelnemers uit alle fases van de ziekte meedoen. Het kan zijn dat sommige onderzoeken 

vanwege uw gezondheidstoestand niet gemakkelijk te ondergaan zijn. We zullen dan samen 

met u kijken wat er wel of niet mogelijk is.  

 

4. Als ik het goed begrijp dan wordt het medicijn naar verwachting over enkele 

jaren toegediend aan een groep SCA1 patiënten die daarvoor zorgvuldig 

worden geselecteerd uit diegenen die zich nu aanmelden voor het in kaart 

brengen van de ziekte SCA1. Waarom is het zo belangrijk om vooraf bij deze 

SCA1 patiënten de ziekte gedurende enkele jaren te vervolgen met al deze 

onderzoeken? 

 

Antwoord 

Het belangrijkste antwoord is, dat we nu niet weten wat we moeten meten om een eventueel 

effect van zo’n medicijn te meten. We zoeken naar een maat, of een combinatie van maten, die 

in een zo’n kort mogelijke periode veranderingen laat zien. Dat kunnen testjes van de 

coördinatie zijn, maar ook veranderingen in bepaalde bloedwaarden of op een MRI-scan. Deze 

maten kunnen we achterhalen door een grote groep patiënten, dragers en gezonde 

vrijwilligers een tijd te volgen en met elkaar te vergelijken.  

 

5. U geeft aan dat u hoopt dat er 40 SCA1 patiënten met symptomen, 10 SCA1 

patiënten zonder symptomen en 20 gezonde vrijwilligers meedoen met deze 

studie. Kan ik alsnog meedoen als dat aantal is gehaald? 

 

Antwoord 

We hopen dat er zo veel mogelijk SCA1-patiënten met en zonder symptomen en gezonde 

vrijwilligers meedoen aan de studie. Zoals in de film uitgelegd werd, is dit aantal heel 

ambitieus. Een groot deel van de Nederlandse SCA1-patiënten moet hiervoor meedoen. 

Mochten we inderdaad meer aanmeldingen krijgen, dan komen geïnteresseerden op een 

reservelijst. Soms vallen tijdens het onderzoek namelijk patiënten om allerlei redenen af. Op 

dat moment benaderen we mensen op de reservelijst.  
 

 



Betrokken partners binnen de SCA1 studie 
 

---------------------------------           ---------------------------------- 
 

Het Radboudumc gaat zich in eerste instantie richten op het precies in kaart brengen van de ziekte 

SCA1, door het volgen van het natuurlijke beloop van de ziekte en door onderzoek te doen naar 

veranderingen in bloed, hersenvocht en MRI-scans bij SCA1. In een latere fase zal het Radboudumc 

betrokken zijn bij het uitvoeren van de eerste behandelstudie binnen het project. 

Betrokkenen: Bart van de Warrenburg (Neuroloog), Marcel Verbeek (neurochemicus), Tom Scheenen 

(MR fysicus), Teije van Prooije (arts-onderzoeker) en Kirsten Kapteijns (onderzoeker). 

 

-----------------------------------------     ------------------------------------------- 
 

Redenlab (www.redenlab.com) is een Australisch bedrijf gespecialiseerd in de geautomatiseerde 

analyse van taal en spraak. Ze hebben veel ervaring op dit gebied, ook bij ataxie. De spraakopnames 

die we tijdens deze studie zullen maken, worden geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding 

gedeeld met Redenlab, die de analyse van deze opnames zullen doen. De vraag is hierbij of dergelijke 

geautomatiseerde spraakanalyses snel en betrouwbaar veranderingen van de ziekte kunnen 

oppikken. 

Betrokkenen: Adam Vogel (spraak/taalpatholoog en CEO) 
 

 

-------------------------------------------      ------------------------------------------ 
 

Het LUMC is gespecialiseerd in de preklinische ontwikkeling van medicijnen voor erfelijke 

hersenaandoeningen. Het 3-jarige vooronderzoek dat aan de huidige studie vooraf ging, is uitgevoerd 

in het LUMC. Dit pilotonderzoek is gefinancierd door het ‘Dutch SCA1 Families Fund’ en gefaciliteerd 

door de Nederlandse Hersenstichting. In het huidige onderzoeksproject valideert het LUMC het 

kandidaat medicijn in SCA1 cel modellen. 

Betrokkenen: Willeke van Roon-Mom (onderzoeker) en Ronald Buijsen (onderzoeker) 

 

-----------------------------------------       ----------------------------------------- 
 

Vico Therapeutics (www.vicotx.com) is een Nederlands biotech bedrijf gevestigd in Leiden dat 

gespecialiseerd is in het ontwikkelen van medicijnen voor zeldzame erfelijke ziekten. Vico heeft al een 

kandidaat medicijn voor SCA1 en is op dit moment bezig de veiligheid daarvan vast te stellen in 

proefdieren. Het doel is om eind 2021 een klinische studie op te zetten om in een klein aantal SCA1 

patiënten de veiligheid van de behandeling aan te tonen samen met Radboudumc. Bij gebleken 

veiligheid zal er daarna gestart kunnen worden met een behandelstudie, ook samen met Radboudumc.   

Betrokkenen: Nicole Datson (onderzoeker), Anne Bechet (medicijn ontwikkelaar). 

http://www.redenlab.com/
http://www.redenlab.com/
http://www.vicotx.com/
http://www.vicotx.com/

