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Niet overleggen, maar vaccineren!
Geef ons nu eindelijk het beloofde vaccin!

⏲

https://duchenne-parent-project.pr.co/


De patiëntenorganisaties ALS Patients Connected en Duchenne Parent Project vragen aandacht

voor de gang van zaken rond COVID-vaccinatie van de hoogrisico groep mensen met ALS en

jong-volwassenen met de ziekte van Duchenne.



Sinds de eerste week van februari komen er vanuit VWS berichten dat mensen met ALS en de

ziekte van Duchenne, twee progressieve spierziekten, als hoogrisico groepen voor COVID-

infecties, op korte termijn gevaccineerd zouden worden. Aanvankelijk zouden zij vanaf mid

februari per regio gevaccineerd worden gelijktijdig met mensen met syndroom van Down en

mensen met morbide obesitas. Vervolgens schreef de demissionair Minister Hugo de Jonge aan

de Tweede Kamer dat deze groep in week 9 gevaccineerd zou worden. Deze toezegging werd

zonder opgaaf van reden niet uitgevoerd/opgevolgd. Navraag bij RIVM leerde dat er wekenlang

‘overleg’ werd gepleegd. Op 17 maart twitterde Minister de Jonge dat mensen met Duchenne en

ALS de komende week gevaccineerd gaan worden. Helaas wijst niets erop dat deze groep de

komende week daadwerkelijk gevaccineerd gaat worden, zo hebben patiënten bijvoorbeeld nog

geen uitnodiging ontvangen en is het nog steeds onzeker waar en door wie zij gevaccineerd gaan

worden. Het is onacceptabel als de vaccinatie van deze groep wederom vertraging oploopt.

Allereerst doordat ze dan nog langer risico lopen op een COVID-infectie met een slecht beloop

(veel van hen worden al beademd) en het grootste deel van deze groep leeft al ruim een jaar in

complete isolatie in hun zeer beperkte tijd van leven. Komen de deur niet uit, ook niet voor

medische afspraken, zien geen vrienden of familieleden en alles draait 24/7 om

preventiemaatregelen nodig omdat zij voor verzorging hulp van derden nodig hebben.

ALS: amyotrofische laterale sclerose
Bij ALS is er een probleem van de motorische zenuwcellen, in de hersenen en het  ruggenmerg

waardoor de spieren geen signalen meer krijgen en degenereren. Mensen met ALS verliezen de

kracht in de armen en/of benen en krijgen vaak moeite met slikken en praten. Geleidelijk

worden steeds meer spieren aangedaan, ook die van de ademhaling. Hoe snel dat gaat verschilt

per persoon, maar de gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is na de diagnose drie

tot vijf jaar. In Nederland leven ongeveer 1500 ALS-patiënten en jaarlijks worden 500

gediagnosticeerd en overlijden er ook 500 patiënten. Er is alleen een medicijn die de ziekte 3

maanden vertraagt.

Duchenne:Duchenne Spierdystrofie



OVER DUCHENNE PARENT PROJECT

Duchenne Parent Project zet zich in voor een betere toekomst voor Duchenne patiënten. Belangrijk doel
is het vinden van een geneesmiddel om de spierafbraak te vertragen of te stoppen, maar ook andere
aspecten verdienen aandacht. Dit doet de stichting door onderzoekers, bedrijven, artsen en andere
behandelaren, zoals neuropsychologen en fysiotherapeuten, in beweging te brengen om onderzoek te
versnellen of over innovatieve hulpmiddelen na te denken.

Als je met Duchenne Spierdystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) wordt geboren,

breken je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk. Duchenne komt met name voor

bij jongens. Kinderen met Duchenne Spierdystrofie vallen vaak en kunnen niet goed rennen.

Rond het 10e levensjaar krijgen de meeste kinderen al problemen met lopen en raken

afhankelijk van een rolstoel. Ook wordt het steeds moeilijker om de armen te gebruiken. En als

de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak worden, is beademing nodig. Duchenne

Spierdystrofie is uiteindelijk fataal omdat ook de hartspier steeds zwakker wordt. Voor

Duchenne Spierdystrofie is nog geen medicijn wat de spierafbraak kan stoppen.
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