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Ziekte	van	Huntington:	stopzetting	van	klinische	test	Roche-Tominersen	
	
EDITO	door	Albert	Counet,	Voorzitter	van	de	Franstalige	Huntington	Liga	
	

Crisis	persbericht	van	een	patiëntenvereniging	
	

”Informeren	–	Luisteren	-	Steunen	–	Begeleiden”	
Binnen	het	kader	van	een	patiëntenvereniging	is	de	communicatie	soms	eerder	ingewikkeld,	en	zeker	
geen	traag	voortkabbelende	stroom	van	berichten.	In	de	lente	2021	werd	de	Huntington	gemeenschap	
geconfronteerd	met	de	onmiddellijke	en	onverwachte	stopzetting	van	de	fase	drie	test	Tominersen-
Roche.	Na	eerdere	veelbelovende	testen	bood	deze	klinische	fase	3	test	de	hoop	op	een	gevoelige	
vermindering	van	de	gemuteerde	huntingtine,	de	proteïne	die	verantwoordelijk	is	voor	de	vorming	
van	amyloïde	plaatjes,	waarschijnlijk	een	van	de	belangrijkste	oorzaken	van	de	neurale	degeneratie	
van	Huntington.	
Een	comité	van	onafhankelijke	experten	die	de	testen	begeleidden	oordeelde	dat	de	risico-baten	
balans	onvoldoende	was	en	gaf	de	aanbeveling	om	de	test	onmiddellijk	te	stoppen.	Details	werden	
veelvuldig	gepubliceerd	op	betrouwbare	bronnen	(www.eurohuntington.org,	www.ehdn.net,	
www.HDBuzz.org,	www.huntington.be,	…)	ik	kom	daar	dus	niet	op	terug.	
Maar	er	diende	zeer	vlug	gezorgd	te	worden	voor	een	“dienst	na	verkoop”	ervan.	
De	schok	binnen	de	Huntington	gemeenschap	was	groot	gezien	de	hoop	die	gewekt	was	en	het	geloof	
in	deze	derde	klinische	test,	de	eerste	die	fase	3	bereikte,	25	jaar	na	de	ontdekking	van	dit	“verdoemde	
gen”	verantwoordelijk	voor	de	ziekte	en	na	tientallen	onderzoeken	en	testen	zonder	resultaat…	
Er	moest	uitleg	gegeven	worden	bij	“onvoldoende	risico-baten	balans”.	Eraan	herinneren	dat	het	
gemuteerde	gen,	dat	de	“slechte”	huntingtine	produceert,	zich	op	“slechts”	één	helix	van	het	genoom	
bevindt,	maar	dat	de	tegenhanger	ervan	op	de	andere	helix	niet	aangetast	is	en	verder	“goede”	
huntingtine,	die	we	nodig	hebben,	produceert.	
Anders	verwoord,	de	geteste	medicatie	vermindert	inderdaad	de	“slechte”	proteïne	maar	ook	de	
“goede”	waardoor	het	evenwicht	tussen	beide	jammer	genoeg	geen	voldoening	gaf.	
Een	woord	van	dank	ook	voor	de	patiënten,	onfortuinlijke	lotgenoten,	helden,	die	jarenlang	
onderworpen	werden	aan	pijnlijke	lumbale	injecties	in	het	ruggenmergsvocht,	eerst	maandelijks	
daarna	om	de	twee	maanden	en	uiteindelijk	trimestrieel.	Erkenning	ook	voor	hun	toewijding,	hun	
onbaatzuchtigheid,	hun	bereidheid	tot	het	nemen	van	risico.	Medeleven	met	hun	grote	ontgoocheling.	
We	moesten	het	vertrouwen	herwinnen,	de	overtuiging	staven	dat	er	ooit	een	oplossing	komt.	
Benadrukken	dat	de	testen	verdergezet	worden,	sommigen	reeds	in	testfase	2	die	erin	zullen	slagen	
alleen	het	“slechte”	gemuteerde	gen	aan	te	pakken,	en	het	“goede”	ongemoeid	zullen	laten.	We	zijn	
overtuigd	dat	er	oplossingen	zullen	komen,	eens	de	technologie	in	staat	zal	zijn	genetische	afwijkingen	
te	corrigeren,	wat	de	“anti-vooruitgang-adepten”	ook	mogen	beweren	gewoonlijk	op	basis	van	
verkeerde	informatie.	
Er	moet	aan	herinnerd	worden	dat	de	deelname	van	patiënten	aan	de	klinische	proeven	van	kapitaal	
belang	is	als	we	ooit	tot	een	resultaat	willen	komen,	dat	een	voorraad	vrijwilligers,	zoals	de	25.000,	uit	
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4	continenten,	die	deelnemen	aan	Enroll-HD	een	buitengewoon	belangrijke	factor	is	om	snelle	
vooruitgang	te	boeken.	“Samen	sterker	–	Stronger	together!”	is	ons	motto.	
Gewoon	de	trein	op	de	sporen	houden,	een	redelijk	optimisme	in	stand	houden,	zoals	prof.	Bernhard	
Landwehrmeyer	voorspelde	“Huntington,	de	meest	behandelbare	ziekte	onder	de	onbehandelbare	
ziektes!”	We	blijven	realistisch,	maar	geloven	in	de	toekomst,	wetende	dat	de	weg	nog	lang	en	vol	
hindernissen	is.	
Dit	is	dus	in	enkele	woorden	een	illustratie	van	wat	een	banale	mededeling	als	“een	comité	van	
experten	heeft	aanbevolen	de	klinische	test	Tominersen-Roche	stop	te	zetten”	kan	teweeg	brengen,	in	
de	ganse	Huntington	gemeenschap,	wereldwijd.	
Onderzoek	en	klinische	test	zijn	niet	alleen	een	zaak	van	Petri-schaaltjes,	staaltjes	nemen,	
knaagdieren,	primaten	maar	ook	van	toegewijde	vrijwilligers	en	hebben	niet	alleen	betrekking	op	
experten	in	witte	jassen,	hoe	belangrijk	zij	ook	zijn.	
Het	betreft	ook	een	ganse	gemeenschap	van	patiënten	en	familieleden	die	zich	inzetten	en	die	
onophoudelijk	moeten	geïnformeerd,	beluisterd,	ondersteund	en	begeleid	worden.	
Helemaal	geen	traag	voortkabbelend	stroom	dus.	
	

	
	

Algemene	vergadering	van	18	mei	
	
Aanstelling	van	2	nieuwe	bestuurders	
	

	Ann	van	der	Jeugd	is	de	nieuwe	Program	Manager	aan	de	KU	Leuven	
Brain	Institute	(ʟʙɪ),	zij	is	ook	voorzitter	van	Belgian	Women	in	Science	(𝓑𝓮𝓦𝓲𝓢𝓮).	Ann	heeft	een	
PhD	in	Psychologie	van	de	KULeuven,	gespecialiseerd	in	neurodegeneratieve	ziektes,	cognitieve	
psychologie	en	neurobiologie.	Ann	deed	ook	een	internaat	aan	UCSF	en	2	postdoctoraten,	een	aan	
de	Universiteit	van	Lissabon	en	een	ander	aan	de	University	of	Queensland	(Australië). 
 

  Professor Chris Bervoets is psychiater. Hij is verantwoordelijk voor 
het zorgprogramma magnetische transcraniële stimulatie, diepe cerebrale stimulatie en van het 
zorgprogramma dwangstoornissen (Universitair centrum voor dwangstoornissen) in de schoot 
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van het UPC KU Leuven. Chris Bervoets is voorzitter van de medische raad van het UPC KU 
Leuven, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, directeur van de stichting voor 
hersenstimulatie en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Chris Bervoets doet 
wetenschappelijk onderzoek naar neuromodulatie bij psychiatrische ziekten. Chris Bervoets is 
verkozen tot vicevoorzitter van de BBC in vervanging van Prof. Chris Baeken. 
 

Samenstelling van het uitvoerend comité voor de periode 2021-2022 
Voorzitter: Professor Laurence RIS 

Secretaris generaal: Professor Roland Pochet 
Vicevoorzitters: Professor Chris Bervoets, Dr. Gianni Franco, baron Charles van der Straten-

Waillet 
Penningmeester: Baron Charles van der Straten-Waillet 

Secretaris: Mevrouw Lia Le Roy 
Erevoorzitters: Professoren Jean Schoenen, Rufin Vogels, Dirk Van Roost 

 

BBC en Erasmus + 
 
Gevolg gevend aan een nieuwe oproep heeft de BBC een inspanning gedaan om betrokken te 
worden bij het project: 2021 call: Small-scale partnerships in adult education - KA210-ADU 
gelanceerd door de Commissie en heeft 3 projecten voorgelegd, een als coördinator en 2 als 
partner. 

• Project 1 "Care4Autism" samen met de BBC (als coördinator) en 4 andere verenigingen  

 
• Project 2 "Care4Brain" gecoördineerd door het Leuven Brain Institute (Ann van der 

Jeugd) et 3 andere verenigingen, verderzetting van het project Share4Brain dat in mei 
2022 afloopt. 
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• Project 3 "E-Care4PD"	gecoördineerd	door	de	Parkinson	vereniging	van	
Madrid	et	3	andere	verenigingen 

 
De ingezonden projecten worden geëvalueerd door de lokale agenten van de coördinator; voor 
de BBC is het AEF-Europe, voor LBI is het EPOS en voor Parkinson Madrid is het SEPIE. 
Resultaten worden bekendgemaakt in september. Elk project heeft een duurtijd van 24 
maanden en een budget van 60.000€. 
 

7th NBCs Academy: Verklaring van de heer Pierre Delsaux 
 

 
 

Wij moedigen u aan te luisteren naar de boodschap en de verklaring van de heer Pierre Delsaux, 
Directeur generaal adjunct van de DG SANTE bij de Europese Commissie, ten voordele van het 
onderzoek van de hersenen, van de geestelijke gezondheid en van de hersenziektes (te beluisteren 
tussen 16	min	45	en	27	min	30	van	de	opname	die	36	minuten	duurt)	en	ook	de	dialoog	
tussen	de	CEO	van	de	EBC	en	de	heer	Delsaux,	waarin	onze	rol	en	invloed	op	hun	beleid	
aan	bod	komt	(tussen	27	min	18	en	33	min) 
https://www.youtube.com/watch?v=VlZML3cSxrc&t=1749s	 	
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Parkinson vervolg van de sensibiliseringscampagne 
 
Dr. Gianni Franco laat ons weten dat de video van anderhalf uur die hij animeerde en waarin 
patiënten aan het woord komen reeds meer dan 100 keer bekeken werd. Een succes! 
Zie  https://www.youtube.com/watch?v=p6M9U0g346c&t=4576s 
 

22 juni Parkinson conferentie 
door Dr Dominique-Jean Bouilliez : De doeltreffendheid van complementaire behandelingen 
In persoon 109 chaussée de Vleurgat, Brussel. Inscrijving cecile.gregoir@actionparkinson.be 

 
Herinnering van de Belgian Stroke Council 

 
De voorzitter van de Belgian Stroke Council, Peter Van Acker, herinnert de jongeren (<35j ) aan de 
prijs Helaers. Inzendingen van wetenschappelijke projecten zijn mogelijk tot eind juni, zie 
https://belgianstrokecouncil.be/wp-content/uploads/2021/03/Application-
form_Helaers_Research_Prize_2021.pdf 

 

	
 
De voorzitter van de BCNP, Martin Desseilles, nodigt u uit tot een:  

 
Virtual National Evening ‘Somatic and psychiatric care: living apart together’ 

Friday, June 11, 2021 
Programma 
 
Chair:  Martin Desseilles, Voorzitter 
 
20.00 ‘Mental disorders and risk of COVID-19 related mortality, hospitalization and intensive care unit 

admission’, 
Livia De Picker, Psychiatrist & Postdoctoral Researcher, University Psychiatric Hospital Campus Duffel. 

 
20.20 ‘Physical illness in patients with severe mental disorders’, 

Marc De Hert, Center for Clinical Psychiatry, Department of Neurosciences, KU Leuven. 
 
20.40 ‘The KCE report: Somatic care in a psychiatric setting’, 
 Vicky Jespers, Medical Expert, Epidemiologist, Belgian Health Care Knowledge Centre. 

 
21.00 ‘Lifestyle psychiatry, the evidence and its use in clinical practice’, 
 Wiepke Cahn, Research Psychiatrist, University Medical Center Utrecht, NL. 

--------- 
Free registration. Registration: lieve.rousseau@me.com, Accreditation has been requested. 

  

BELGIAN	COLLEGE	of	NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY	and	BIOLOGICAL	PSYCHIATRY	
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“Impact	van	COVID-19	op	de	ziekten	van	de	hersenen	en	op	de	geestelijke	
gezondheid”	

 
Lijst van de 8 sponsors die het WEBINAR van 11 september steunen 

	 	
	
Als	u	interesse	hebt	voor	onze	activiteiten,	steun	de	BBC	en	word	lid:	
	

	
		

	
• Binnen	hun	promotionele	acties	kunnen	onze	leden	gebruik	maken	van:	De	impact	van	

hersenaandoeningen	
https://braincouncil.be/en/burden-of-brain-diseases_evidence	

Data	te	onthouden	(zie	details	online	op	de	pagina	van	braincouncil.be) 

30	mei	 Wereld	MS-dag	/	Journée	mondiale	de	la	Sclérose	en	plaques	
4	juni	 BASS	spring	meeting	
11	juni	 BCNP	meeting	
12	juni	 Charcot	Foundation-MS	Symposium	
22	juni		 Parkinson	conferencie:	De	doeltreffendheid	van	complementaire	behandelingen	
11	september		 BBC	WEBINAR	
	


