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Dames en Heren,
Met een prevalentie van 2-4/100.000 personen is de auto-
somaal recessief overervende ziekte van Friedreich de
meest voorkomende erfelijke spinocerebellaire ataxie.
De klassieke criteria voor het stellen van de diagnose
zijn: een progressieve gang- en extremiteitsataxie in
combinatie met afwezige peesreflexen aan de benen be-
ginnend vóór het 25e levensjaar, vaak al vóór het 10e.1 2

Dysartrie, piramidale verschijnselen aan de benen, ach-
terstrengstoornissen en een axonale polyneuropathie ont-
wikkelen zich vroeg in het ziektebeloop. Het progres-
sieve karakter moge blijken uit het feit dat na een ge-
middelde ziekteduur van 10-15 jaar patiënten met de
ziekte van Friedreich rolstoelgebonden zijn.2

Na de klonering van het verantwoordelijke gen (X25)
in 1996 is bevestiging van de klinische diagnose met be-
hulp van DNA-diagnostiek mogelijk geworden. Sedert-
dien blijkt echter niet zelden dat het fenotypisch spec-
trum van deze ziekte veel breder is dan aanvankelijk ge-
dacht werd. Deze observatie, alsmede de relevantie van
het herkennen van dergelijke ‘atypische’ presentaties
illustreren wij aan de hand van 4 ziektegeschiedenis-
sen.

Patiënt A, een 70-jarige man, werd naar onze polikliniek
Neurologie verwezen in verband met een onbegrepen
ataxie. Vanaf zijn 37e jaar bestonden er langzaam pro-
gressieve loopstoornissen, waardoor hij sinds zijn 54e
jaar rolstoelafhankelijk was. Tevens ontwikkelde pa-
tiënt in de loop der jaren spraak- en slikstoornissen en
klaagde hij over sturingsproblemen van de armen. De
familieanamnese leerde dat zijn vader en moeder neef
en nicht waren. 

Bevindingen bij het neurologisch onderzoek waren:
voor de leeftijd normale cognitieve functies, schokkeri-
ge in plaats van gladde volgbewegingen van de ogen
(‘saccadische intrusies’), onvermogen om de ogen in een
bepaalde blikrichting gefixeerd te houden, een elevatie-
beperking bij verticale oogbewegingen, aanzienlijke ce-
rebellaire dysartrie, atrofie van de kleine handspieren,
hypertonie en krachtverlies aan de benen, spitsvoeten,
een intentietremor bij de vingertop-neusproef, gestoor-
de vibratie- en positiezin aan de benen, lage tot afwezi-

ge peesreflexen en een voetzoolreflex beiderzijds vol-
gens Babinski.

Metabool onderzoek, onder andere analyse van lan-
geketenvetzuren en vitamine E, alsmede mutatieanaly-
se van de spinocerebellaire-ataxie(SCA)-genen (verant-
woordelijk voor autosomaal dominante cerebellaire
ataxie) was zonder afwijkingen. Beeldvorming werd door
de patiënt afgewezen. Elektrofysiologisch onderzoek
leverde aanwijzingen op voor een axonale sensori-
sche polyneuropathie. Mutatieanalyse van het X25-gen
(zie verder) liet een guanine-adenine-adenine(GAA)-
expansie op beide allelen zien (200 GAA-repeats op het
ene allel en 1000 op het andere), compatibel met de
diagnose ‘ziekte van Friedreich’. Bepaling van de nuch-
tere serumglucoseconcentratie en een transthoracaal
echocardiogram gaven normale uitslagen. De verschijn-
selen namen in de volgende jaren geleidelijk toe.

Patiënt B, een 32-jarige vrouw, werd op de polikliniek
Neurologie gezien vanwege loopstoornissen. Sinds haar
29e levensjaar had patiënte in toenemende mate pro-
blemen met het lopen in een rechte lijn. Ook was de
spraak onduidelijker geworden. Aan de armen had zij
geen klachten, wel was er een imperatieve mictiedrang.
De voorgeschiedenis vermeldde seronegatieve poly-
artritis. Uit de familieanamnese bleek dat haar ouders
bloedverwanten waren.

Bij neurologisch onderzoek waren er: saccadische in-
trusies bij gladde volgbewegingen van de ogen, soms een
fixatie-instabiliteit (‘oculaire flutter’), cerebellaire dys-
artrie, normale kracht en tonus, atactische gang en een
breed gangspoor, aanzienlijk gestoorde koorddansers-
gang, lichte dysdiadochokinese, geringe vibratie- en po-
sitiezinstoornissen aan de benen, normale tot levendige
peesreflexen (ook aan de benen) en een voetzoolreflex
beiderzijds volgens Babinski.

Aanvullend onderzoek van bloed (onder andere vita-
mine E, vetspectrum, lactaat, lysosomale enzymen, ami-
nozuren), liquor cerebrospinalis (onder andere immu-
noglobulinen en lactaat) en urine (aminozuren, lipide-
chromatografie) was zonder afwijkingen. Een MRI-scan
van de hersenen liet alleen subtiele atrofie van de cere-
bellumwindingen zien. Mutatieanalyse van de SCA-
genen toonde geen afwijkingen, echter, in het X25-gen
werd op beide allelen een expansie van de GAA-repeat
gevonden (300 en 500 repeats), passend bij de ziekte van
Friedreich. Een cardiomyopathie werd door uitgebreide
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cardiologische evaluatie uitgesloten en controles van de
serumglucoseconcentratie zijn steeds normaal gebleken.
De verschijnselen namen geleidelijk toe over de volgen-
de jaren.

Patiënt C, een 67-jarige man, kwam voor een polikli-
nisch consult met als reden van verwijzing: een second
opinion in het kader van een ‘olivopontocerebellaire
atrofie’. Zijn klachten waren rond zijn 61e levensjaar be-
gonnen met onduidelijker spreken en de laatste drie jaar
waren er tevens langzaam progressieve loopproblemen.
Zijn handschrift was onduidelijker geworden en hij mor-
ste bij het inschenken van koffie. Uit de familieanamne-
se bleek dat een zus van patiënt sinds haar 67e jaar niet
meer lopen kon.

Bij het neurologisch onderzoek werden de volgende
bevindingen gedaan: ongestoorde cognitieve functies,
saccadische intrusies bij gladde volgbewegingen van de
ogen, normale saccadische oogbewegingen, vertraging
van de snelle alternerende oogbewegingen, cerebellaire
dysartrie, onzekere gang met een breed gangspoor, evi-
dente ataxie bij vingertop-neusproef en knie-hakproef,
ongestoorde sensibiliteitstests, zeer levendige peesre-
flexen aan armen en benen en een voetzoolreflex bei-
derzijds volgens Babinski.

Aanvullend onderzoek van bloed, alsook van cerulo-
plasmine en vitamine E, en mutatieanalyse van de SCA-
genen, leverde geen verklaring voor de verschijnselen
op. Op een MRI-scan van de hersenen werden geen af-
wijkingen gezien en een polyneuropathie kon ook door
elektrofysiologische diagnostiek (EMG) niet bevestigd
worden. Uiteindelijk werd bij onderzoek van het X25-
gen op beide allelen een GAA-expansie gevonden (150
en 1400 repeats), compatibel met de ataxie van
Friedreich. Er waren geen aanwijzingen voor diabetes
mellitus of voor een cardiomyopathie. In de volgende ja-
ren namen de verschijnselen geleidelijk toe.

Patiënt D, een 37-jarige vrouw, werd op onze polikliniek
Neurologie gezien na verwijzing in verband met ‘een on-
begrepen spastisch-atactisch beeld’. Zij vertelde dat zij
sinds ongeveer haar 32e levensjaar houterig liep en on-
zekerder was geworden bij het lopen en fietsen. Dansen
lukte helemaal niet meer. Deze klachten namen duide-
lijk in ernst toe. Spraakproblemen waren haar of haar
omgeving niet opgevallen. Zij was onhandiger gewor-
den, liet dingen uit haar handen vallen en kon de urine
bij aandrang niet ophouden. Haar oudere broer was
reeds enkele jaren op onze polikliniek bekend wegens
een onbegrepen ‘late onset’ spinocerebellaire ataxie
vanaf zijn 30e jaar.

Bij neurologisch onderzoek waren de bevindingen:
normale oogbewegingen, lichte dysartrie, normale kracht
en tonus in armen en benen, een wat houterig looppa-
troon met een onregelmatig gangspoor, gestoorde koord-
dansersgang, atactische coördinatieproeven aan armen
en benen, geen vitale of gnostische sensibiliteitsstoor-
nissen, symmetrisch zeer levendige peesreflexen met een
uitdovende clonus bij de achillespeesreflex beiderzijds,
en een voetzoolreflex rechts in plantaire flexie en links

indifferent. Bij aanvullende cerebrale beeldvorming werd
atrofie van het cerebellum en van de pons waargeno-
men. Mutatieanalyse van het X25-gen bij patiënte toon-
de expansies van de GAA-repeat op beide allelen (bei-
de 400 en 800 GAA-repeats). (Ook bij haar broer was
dit het geval.) Bij transthoracale echocardiografie bleek
er concentrische linkerventrikelhypertrofie te zijn, zon-
der uitstroomobstructie. In de volgende jaren vererger-
den de verschijnselen.

De oorspronkelijke beschrijvingen van een familiaire
progressieve ataxie door Friedreich dateren uit de pe-
riode 1863-1876. Met het oog op biochemische studies
bij de ziekte van Friedreich werden een eeuw later strik-
te diagnostische criteria opgesteld op basis van onder-
zoek bij 33 patiënten: begin van de ziekte vóór het ein-
de van de puberteit, progressieve gangataxie, dysartrie,
verlies van positie- en vibratiezin aan de benen, spier-
zwakte, en areflexie aan de benen.1

In een historisch artikel uit 1981 formuleert Harding
wat minder stringente diagnostische criteria op basis van
observaties bij 115 patiënten met de ziekte van Fried-
reich; deze criteria hebben tot op heden een belangrijke
rol gespeeld in de klinisch-neurologische diagnostiek
van deze hereditaire ataxie.2 Volgens deze klinische cri-
teria begon de ziekte steeds vóór het 25e levensjaar,
veelal tussen de 2 en 16 jaar, en het beginsymptoom was
meestal een gangataxie. Een gang- en extremiteitsataxie
en afwezige knie- en achillespeesreflexen werden als
obligate verschijnselen beschreven. Harding schrijft let-
terlijk: ‘This study has confirmed that areflexia in the
lower limbs is a sine qua non in Friedreich’s ataxia [. . .]
the diagnosis should not be made if the tendon reflexes
are increased’. Na vijf jaar ziekte hadden zich tevens an-
dere neurologische verschijnselen gemanifesteerd: dys-
artrie, piramidale zwakte aan de benen, het teken van
Babinski beiderzijds, een verminderde vibratie- en posi-
tiezin aan de benen en distale spieratrofie aan alle
extremiteiten.

Oogbewegingsstoornissen, atrofie van de N. opticus
en doofheid kwamen minder frequent voor. Bij bijna
alle patiënten waren bij neurofysiologisch onderzoek de
sensibele actiepotentialen niet of nauwelijks opwekbaar.
Zeer relevant zijn de afwijkingen buiten het centraal en
perifeer zenuwstelsel. Skeletmisvormingen, zoals scolio-
se en een pes cavus, werden bij respectievelijk 79 en 55%
van de patiënten waargenomen. Bij 75% bleek het elek-
trocardiogram afwijkend te zijn. Tenslotte bleek 10%
van de beschreven patiënten te lijden aan diabetes mel-
litus.

In 1988 werd het ziektelocus (‘Friedreich’s ataxia’
(FRDA)) met behulp van koppelingsonderzoek geloka-
liseerd op chromosoom 9q13 en enkele jaren later werd
duidelijk dat de ziekte van Friedreich wordt veroorzaakt
door mutaties in het X25-gen op dat chromosoom.3-5 Het
X25-gen codeert voor het eiwit frataxine, dat een func-
tie heeft in de mitochondriële ijzerstofwisseling. De
meest voorkomende mutatie is een expansie van een tri-
nucleotiderepeat (GAA) in het eerste intron van het
X25-gen.6 Gezonde individuen hebben 7 tot 22 GAA-
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repeats in het X25-gen; bij patiënten met de ziekte van
Friedreich worden meestal expansies tussen de 200 en
900 repeats gevonden. Ongeveer 94% van de patiënten
heeft een geëxpandeerde GAA-repeat op beide allelen,
6% heeft een expansie op het ene allel en een punt-
mutatie op het andere.7 Bij een langere geëxpandeerde
GAA-repeat is de beginleeftijd jonger en de ziekte-
progressie sneller, een fenomeen dat ook bij andere
trinucleotiderepeatexpansieziekten gevonden is.8

Belangrijke klinische karakteristieken van de hier be-
schreven patiënten wijken af van het klassieke fenotype:
een begin na het 25e levensjaar (alle patiënten), met
zelfs een begin op 61-jarige leeftijd (patiënt C); een aty-
pisch beginsymptoom (dysartrie bij patiënt C); intacte
peesreflexen (patiënt B) of hyperreflexie aan de benen
(patiënten C en D); afwezigheid van pathologische voet-
zoolreflexen (patiënt D); of een zeer langzaam progres-
sief beloop (patiënt A). De verschijnselen namen bij alle
patiënten geleidelijk toe in de loop der jaren. Ook maakt
het elektrofysiologisch onderzoek bij patiënt C (na een
ziekteduur van zes jaar) duidelijk dat een axonale poly-
neuropathie geen obligaat of in ieder geval geen vroeg
verschijnsel hoeft te zijn. Met name de late beginleeftijd
kan misleidend zijn, omdat dit veelal aanleiding geeft tot
geheel andere differentiaaldiagnostische overwegingen
dan bij een ataxie die op jonge leeftijd ontstaat (tabel).
Op grond van eerdere genotype-fenotypestudies lijkt
het aannemelijk dat het late begin van de symptomen en
de langzame progressie bij onze patiënten samenhangt
met de geringe GAA-repeatexpansie op één allel.

Sinds de mogelijkheid tot genetische diagnostiek bij
deze aandoening zijn er reeds enkele publicaties ver-
schenen over het bredere klinische spectrum van de
ziekte van Friedreich.7 9 10 Bij 38 Duitse patiënten met
een genetisch bevestigde ziekte van Friedreich werd in
24% van de gevallen een atypisch klinisch beeld gevon-
den, veelal bestaande uit een hogere beginleeftijd (26-36
jaar), behoud van peesreflexen, dysartrie pas na 15 jaar
ziekteduur of een normale voetzoolreflex.10 Ook bij 24%
van 140 Franse patiënten met de ataxie van Friedreich
werd een atypisch fenotype gevonden, met een later be-
gin van de klachten bij 14% (26-51 jaar), normale of le-
vendige peesreflexen in de benen bij 12% en afwezig-
heid van het teken van Babinski bij 15%.7 Zelfs bij pa-
tiënten met een geïsoleerde spastische ‘late onset’-para-
parese zijn X25-mutaties gevonden.11 12

De cardiomyopathie, diabetes mellitus en de (kyfo)-
scoliose met daarmee samenhangende restrictieve long-
functiestoornissen zijn belangrijke factoren met betrek-
king tot de morbiditeit en ook sterfte van deze groep pa-
tiënten. Vroegtijdige herkenning dan wel opsporing en
interventie van deze niet-neurologische aandoeningen is
essentieel. De cardiomyopathie wordt immers alleen
overwogen wanneer de ziekte van Friedreich wordt over-
wogen (patiënt D). Het stellen van de diagnose stelt de
behandelaar in staat de patiënt gerichte informatie over
de ziekte te geven. Ook kan, vanuit de te verwachten
ziektemanifestaties, het zorgtraject goed georganiseerd
worden, meestal in samenspraak met de revalidatiearts.
Bovendien is een verwijzing naar de klinisch geneticus
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(Langzaam) progressieve ataxieën met een begin na het 25e
levensjaar

multipele systeematrofie
idiopathische ‘late onset’-cerebellaire ataxie (ILOCA)
autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA)
ziekte van Creutzfeldt-Jakob, syndroom van Gerstmann-

Straussler-Scheinker
paraneoplastische cerebellopathie
immuungemedieerde cerebellaire ataxieën, bijvoorbeeld bij

coeliakie
tumor in de achterste schedelgroeve
gebruik van alcohol, benzodiazepinen, lithium, anti-epilep-

tica
hypothyreoïdie
postinfectieuze ataxie
vitamine-E-deficiëntie
zeldzaam: metabole ataxieën

geïndiceerd, omdat deze de aangewezen persoon is om
de erfelijke aspecten van deze ziekte toe te lichten en het
herhalingsrisico voor de volgende generatie te bespreken.

Deze klinische les illustreert tevens dat voor steeds
meer ziekten het ‘oude’ ziekteconcept, dat wil zeggen de
ziekte definiëren en classificeren op grond van klinische
en biochemische parameters (fenotype), vervangen kan
worden door een concept gebaseerd op genotype. Zo
kan, met het genotype als uitgangspunt, het klinisch
spectrum van de ziekte betrouwbaar worden vastgelegd.

Dames en Heren, wij hopen u te hebben laten zien dat,
na het mogelijk worden van moleculair-genetische diag-
nostiek, de symptomatologische variabiliteit van de
ziekte van Friedreich groter is dan aanvankelijk aange-
nomen werd. Een beginleeftijd na het 25e levensjaar, be-
houd van peesreflexen, een langzame progressie en een
op de voorgrond staande spastische paraparese sluiten
de diagnose niet uit. Het herkennen van deze ‘atypische’
presentaties is voor patiënt en dokter uiterst relevant.
Bij iedere patiënt met een progressieve cerebellaire
ataxie die compatibel is (of zou kunnen zijn) met een
autosomaal recessief overervingspatroon, dient de ziek-
te van Friedreich overwogen te worden en dient muta-
tieanalyse van het X25-gen plaats te vinden.

Dr.E.Sistermans, moleculair geneticus (Universitair Medisch
Centrum St Radboud, afdeling DNA-diagnostiek, Nijmegen),
leverde aanvullende informatie over de beschreven casussen.

abstract
Friedrich’s ataxia: clinical difficulties and genetic possibilities. –
Atypical Friedreich’s ataxia was diagnosed by DNA-analysis in
4 patients, 2 men aged 70 and 67 and 2 women aged 32 and 37,
who had features that included an onset of ataxia after the age
of 25, retained tendon reflexes or hyperreflexia, absence of
Babinski’s sign, and/or a slowly progressive course. Fried-
reich’s ataxia is the most frequent autosomal recessive
cerebellar ataxia. Classical characteristics of the disease are a
progressive cerebellar ataxia with an onset before the age of 25,
loss of lower extremity tendon reflexes, and bilateral Babin-



ski’s sign. However, DNA-diagnostic testing based upon the
detection of expanded GAA-repeats in the X25-gene, has
shown that the clinical spectrum is broader than was previous-
ly assumed.
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Wanneer van een bekende, erfelijke aandoening de oor-
zakelijke mutatie in het genoom wordt opgehelderd,
blijkt niet zelden dat zich bij de patiënten met de muta-
tie een breder spectrum van ziekteverschijnselen voor-
doet dan men tevoren had vermoed. De redenering ver-
loopt nu immers anders dan wanneer men op zoek is
naar de oorzaak van een ziekte: niet van de klassieke kli-
nische verschijnselen naar de veronderstelde afwijking
in het erfelijk materiaal, maar van de mutatie naar de
bijbehorende klinische verschijnselen – klassieke of niet.
Een voorbeeld daarvan vindt men in het artikel van Van
de Warrenburg et al. elders in dit nummer.1 Zij be-
schrijven een dergelijke transformatie voor de ziekte
van Friedreich, een autosomaal recessief overervende
aandoening die bij pathologisch onderzoek gekenmerkt
wordt door degeneratie van verscheidene baansystemen
in het centrale en perifere zenuwstelsel. De ziekte werd
gediagnosticeerd op grond van enkele klinische kern-
verschijnselen, te weten progressieve cerebellaire ataxie
en areflexie, met een begin in de jeugd, later al dan niet
gevolgd door piramidebaanverschijnselen en een senso-
rimotorische polyneuropathie. Thans blijkt dat de voor

de ziekte verantwoordelijke genmutatie ook gepaard
kan gaan met ‘atypische’ klinische verschijnselen, zoals
een begin op middelbare leeftijd, piramidebaansymp-
tomen in een vroeg stadium of behouden spierrekkings-
reflexen.

Als een dergelijk, door tijd en traditie geheiligd syn-
droom ineens op losse schroeven komt te staan, rijst als
vanzelf de vraag: wat is nu eigenlijk de ziekte van
Friedreich, de traditioneel bij elkaar behorende ziekte-
verschijnselen of de mutatie? En meer in het algemeen:
hoe moet men in de geneeskunde te werk gaan bij het
definiëren van ziekten?

indeling van ziekten: diverse
uitgangspunten

In de geneeskunde zijn wij gewend om ziekten als af-
zonderlijke entiteiten van elkaar te onderscheiden. Het
lijkt er wel eens op dat die ziekten een eigen bestaan lei-
den. Toch zijn ze alleen door mensen benoemd, althans
door opeenvolgende generaties artsen. Het spectrum
van ziekteverschijnselen dat zich in de praktijk voor-
doet, wordt door ons in herkenbare stukjes gehakt om
de wereld overzichtelijk te houden en om kennis met
vakgenoten te kunnen uitwisselen.

Bij enig nadenken over de geneeskundige taxonomie,
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