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Inleiding  
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is een genetische aandoening waarbij een mutatie in 
het X-chromosoom leidt tot een verminderde aanmaak van het eiwit dystrofine. Dit heeft tot 
gevolg dat de spieren van jongens met deze aandoening afbreken, waardoor er een 
progressief verlies van spierfuncties optreedt. Wetenschappers proberen een oplossing te 
zoeken om het genetisch defect te corrigeren waardoor de aandoening behandeld zou 
kunnen worden worden. De genetische mechanismen zijn echter heel complex en 
onderzoek naar een therapie is dan ook langdurig. Wanneer men denkt een mogelijke 
therapie gevonden te hebben, moet deze een hele weg afleggen om na te gaan of hij veilig 
en efficiënt genoeg is om als geneesmiddel op de markt gebracht kan worden. Wanneer bij 
proefdieren gebleken is dat de therapie veilig is en een mogelijk effect heeft, kan in een 
volgende fase onderzocht worden of dit ook bij mensen het geval is.  
Men richt dan klinische studies op waarbij het product aan jongens met Duchenne gegeven 
wordt en men houdt belangrijke parameters bij om het effect te bestuderen. Zulke studies 
kunnen in verschillende vormen voorkomen. Vaak zijn deze studies lang (enkele jaren) en 
vergen ze veel inspanningen van de deelnemers en hun ouders. Welke deze inspanningen 
zijn en hoe zwaar ze doorwegen op het gezin, is echter niet geweten. Slechts weinig studies 
houden rekening met deze impact, waardoor we ook niet weten hoe we hier het best mee 
kunnen omgaan. Onze huidige studie wil hier verandering in brengen en had twee doelen:  

1. Het meten van de investering die gedaan moet worden om aan een studie deel te 
nemen 

2. Kijken of het deelnemen aan een dergelijke studie psychosociale gevolgen had bij de 
deelnemers en hun ouders 

 
Methode 
We planden een cross-sectioneel studiedesign met een groep jongens met DMD en hun 
ouders die in een klinische studie zaten (= de studiegroep) en een groep jongens met DMD 
en hun ouders die niet in een studie zaten (= de controlegroep).  
De gezinnen uit de controlegroep waren gezinnen die bij ons via het NMRC Pediatrie op de 
raadpleging kwamen, maar die niet in een studie zaten.  
Om de investering van de personen in de studiegroep te meten, werd een nieuwe vragenlijst 
ontwikkeld, namelijk de “clinical trial survey (CTS)”. We dachten de vragen uit die we wilden 
opnemen en waarvan we de informatie wilden verzamelen. Voordat we hem gebruikte bij 
de studiegroep, hebben we hem eerst afgenomen in een pilootversie om na te gaan of hij 
voldoende verstaanbaar was en of er nog aanpassingen moesten doorgevoerd worden. 
Nadat we de laatste aanpassingen hadden gedaan, kon de studie gestart worden. Naast de 
CTS, gaven we ook enkele vragenlijsten mee die een inschatting maken van psychosociaal 
welzijn bij deze gezinnen. Deze vragenlijsten gaven we ook in de controlegroep.  
 
Om een onderzoek te mogen doen bij patiënten, moeten we eerst toestemming krijgen van 
het Ethisch Comité. Zij houden in de gaten dat alles verloopt volgens de regels van veiligheid 
en privacy. Om de gegevens te mogen gebruiken, moesten de deelnemers (zowel in de 



studiegroep als in de controlegroep) ook een toestemmings- of instemmingsformulier 
tekenen (het zogenoemde informed consent of informed insent).  
Nadat alles in orde was, konden we aan de studie beginnen.  
 
Resultaten 
 
Deelnemers 
Er namen 25 kinderen uit de studiegroep deel aan deze studie. Ze waren gemiddeld 12,11 
jaar oud. Alle kinderen waren tussen de 6 en de 19 jaar oud. Van deze kinderen waren er 25 
moeders en 21 vaders die de vragenlijst invulden.  
De controlegroep bestond uit 18 jongens met DMD. Zij waren gemiddeld 12,8 jaar oud met 
een leeftijdsbereik van 6 tot 18 jaar. Hiervan waren er 18 moeders die de vragenlijsten 
invulden en 11 vaders.  
 
Resultaten uit de Clinical Trial Survey (CTS) 
Zoals reeds gezegd hebben we deze vragenlijst ontwikkeld om te proberen de investeringen 
die geleverd werden te meten. We kunnen deze investeringen ruwweg in 3 categoriën 
indelen:  

1. Tijdsinvestering:  
We zien dat meer dan 1/3de van de kinderen (37%) die in een klinische studie zitten 
minimum één keer per week naar het ziekenhuis moet komen. Ze zijn gemiddeld 2-4 
uur aanwezig in het ziekenhuis. Hierbij moet nog de tijd geteld worden waarbij ze 
onderweg zijn naar het ziekenhuis. 65% heeft ongeveer 2-3 uren nodig om heen en 
weer te reizen. Voor 25% duurt het zelfs meer dan 4 uren. Voor sommige mensen is 
het bijna niet mogelijk om steeds op en neer te rijden. 10% gaat dan ook op zoek 
naar een plaats om de avond ervoren te blijven overnachten.  

2. Impact op het dagelijks leven:  
Hierboven hebben we gezien dat er een hele tijdsinvestering nodig is. Deze 
investering laat zich ook voelen in het dagelijks leven. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
80% van de ouders aangeeft regelmatig (10 dagen per jaar) afwezig te moeten zijn 
van het werk voor de studie. Voor 10% van de moeders loopt dit zelfs op tot 40-50 
dagen per jaar. We zien dan ook dat 91% van de vaders voltijds werkt, terwijl dit 
maar bij 36% van de moeders het geval is. Er lijkt dus wel een grote impact te zijn op 
het uitoefenen van je job. Eén derde van de ouders geeft dan ook aan het gevoel the 
hebben dat hun professionele loopbaan beïnvloed wordt, vaak door het missen van 
kansen op promotie. Ook voor de kinderen zelf lijkt er een grote impact te zijn. 20% 
van de ouders denkt dat het deelnemen aan de studie een impact heeft op het 
schools functioneren van hun kind. 16% van de moeder geeft ook aan dat de relatie 
met hun partner beïnvloed wordt door het deelnamen aan de klinische studie. 

3. Impact van het studieprotocol: 
Tijdens een studie moet er ook veel gebeuren. Er zijn verschillende onderzoeken of 
medische behandelingen die regelmatig herhaald moeten worden om het effect van 
het medicijn na te gaan. Hoe en wanneer dit alles moet plaatsvinden, is gedefinieerd 
in het studieprotocol. Het feit dat de kinderen dit alles moeten ondergaan, heeft ook 
een impact. Toch lijkt deze impact wel mee te vallen. Zo vindt 40% het vervelend dat 
er regelmatig geprikt moet worden om bloed te nemen. 50% denkt ook dat hun kind 
dit vervelend vindt. Ongeveer 1/4de vindt het vervelend wanneer een katheter moet 



worden geplaatst. Een vijfde van de ouders geeft aan dat alle testjes bij de 
kinesitherapeut als vervelend ervaren wordt. Ongeveer hetzelfde aantal geeft ook 
aan het vervelend te vinden om steeds vragenlijsten in te vullen. Andere medische 
onderzoeken zoals ECG’s, echo’s of MRI’s worden niet als vervelend ervaren. 
Tenslotte geeft tot 30% aan dat het vervelend is om naar het ziekenhuis te komen.  

 
Resultaten van de psychosociale vragenlijsten 
Hierboven heb je kunnen lezen dat het deelnemen aan een studie heel wat investering 
vraagt. Zowel op vlak van tijd, het ondergaan van het studieprotocol als in het dagelijks 
leven vraagt het heel wat opofferingen. We vroegen ons af of het leveren van deze 
opofferingen een impact heeft op het psychosociaal welzijn en de kwaliteit van leven. 
Hiervoor namen we vragenlijsten af bij gezinnen die in een studie zaten en bij gezinnen die 
niet in een studie zaten. De vragenlijsten bestonden uit vragen die peilen naar algemeen 
gedrag, gevoelens en gemoedstoestand. De jongens vulden een vragenlijst over zichzelf in. 
De ouders vulden elk een vragenlijst over de jongens en eentje over hunzelf in. We kunnen 
deze vragenlijsten scoren en vergelijken met een normgroep (een grote groep mensen uit de 
gemiddelde populatie). De genormeerde resultaten hebben we geanalyseerd en hiervan 
hebben we bekeken of er verschillen bestonden tussen de twee groepen. Hieronder volgen 
de belangrijkste resultaten hiervan:  

 Wat kwaliteit van leven betreft, zien we dat de jongens die in de studiegroep zitten 
een grotere kwaliteit van leven rapporteren op vlak van emotioneel functioneren dan 
degenen die in de controlegroep zitten. Op de andere gebieden is er wel een beetje 
verschil, maar niet voldoende om te zeggen dat dit significant is.  

 Op de vragenlijsten die naar gedrag en gemoedstoestand peilen, zien we dat er geen 
grote verschillen zijn tussen de jongens via de zelfrapportages (YSR, Youth Self 
Report), de mama’s (ASR, Adult Self Report) en de papa’s (ASR, Adult Self Report).  

 We zien ook dat er geen verschil is tussen de problemen die de ouders melden over 
hun kinderen in de twee groepen (moeders en vaders vulden hiervoor de CBCL, Child 
Behaviour Checklist in).  

 Wanneer we meer in detail gaan kijken, zien we dat moeders van jongens met DMD 
die in de studiegroep zitten meer moeilijkheden met vriendschappen rapporteren 
dan moeders in de controlegroep.  

 We zien ook dat moeders in de studiegroep meer lichamelijke klachten hebben, dan 
moeders in de controlegroep.  

 Vaders in de studiegroep rapporteren echter minder lichamelijke klachten bij zichzelf 
dan vaders in de controlegroep.  

 Ook ervaren de vaders in de studiegroep minder agressief gedrag bij zichzelf dan de 
vaders uit de controlegroep.  

 Als we het gerapporteerde gedrag van de vaders samennemen, zien we dat de 
vaders uit de controlegroep hoger scoren op de schaal externaliserende problemen 
(met externaliserend wordt gedrag bedoeld dat uitagerend is en de oorzaak bij 
externe factoren legt) en op de schaal totale problemen.  

 Een grote kantlijn bij deze resultaten is wel dat dit steeds een vergelijking is tussen 
de twee groepen die wij hebben opgesteld. Als we vergelijken met de grote 
normgroep (dus de grote groep uit de gemiddelde populatie) zien we geen klinisch 
verschil. Maw, er zijn wel verschillen tussen de studiegroep en de controlegroep op 



sommige vlakken, maar deze verschillen betekenen niet dat er grote problemen zijn 
die psychologische problemen doen vermoeden.  

We hebben ook gekeken naar factoren die met mekaar samenhangen. We doen dit door 
correlaties te berekenen. Een correlatie is een maat om de sterkte van de relatie tussen 
twee gemeten variabelen te onderzoeken. Een correlatie ligt altijd tussen 0 en 1. Een 
correlatie van 0 betekent dat er helemaal geen samenhang is terwijl een correlatie van 1 net 
een hele sterke relatie betekent. Let wel, dit zegt niets over de oorzaak (of causaliteit). Een 
sterke relatie betekent niet dat het ene de oorzaak van het andere is. Er kunnen ook andere 
oorzaken zijn.  
In onze studie vonden we een sterke correlatie tussen de gemelde internaliserende 
problemen bij de moeder en de gemelde internaliserende problemen van de jongen met 
DMD in de controlegroep (correlatie 0,74). Dit was echter niet het geval tussen de moeders 
en de jongens uit de studiegroep (correlatie 0,26). 
Omgekeerd zagen we dat er een sterkere samenhang was tussen rapporteringen van vaders 
en hun zoon in de studiegroep dan in de controlegroep. Zo zagen we dat wanneer de 
jongens uit de studiegroep meer internaliserende problemen rapporteerden, dit ook het 
geval was bij hun vader (correlatie 0,51). Bij de controlegroep was dit verband minder sterk 
(0,38). Een nog groter verschil zagen we wanneer de jongens uit de studiegroep meer 
problemen hadden met fysiek functioneren. Dan rapporteerden de vaders meer 
internaliserende problemen (correlatie 0,55) en totale problemen (correlatie 0,61). Dit 
verband was bijna onbestaande bij de controlegroep (correlatie 0,09 en 0,13).  
Wat precies deze verschillende samenhangen veroorzaakt, weten we niet. Het is echter wel 
opmerkelijk. Het lijkt dat het al dan niet deelnemen aan een studie en de investeringen die 
hiervoor gemaakt moeten worden, doorweegt op het gezin en op de dynamieken die er 
heersen. We zouden ons kunnen afvragen of het feit dat bijvoorbeeld vaak moeders 
degenen zijn die met de jongens meekomen naar het ziekenhuis en veel tijd met hun zonen 
spenderen, maakt dat de relatie tussen hen en hun zoon verandert. Dit zijn echter 
hypotheses die in een vervolgstudie onderzocht zouden kunnen worden.  
 
Conclusie 
We kunnen concluderen dat het deelnemen aan een klinische studie een grote investering 
vraagt. Het neemt veel tijd in beslag en dit vraagt soms om opofferingen in het dagdagelijkse 
leven. We zien echter wel dat dit geen grote negatieve impact heeft op de kwaliteit van 
leven of op het psychosociaal welzijn. Toch veroorzaakt het effecten die we niet zomaar 
zouden vermoeden. Enerzijds zou het kunnen deelnemen aan zo een klinische studie zelfs 
een positief effect kunnen hebben. We zien dat deze jongens een betere kwaliteit van leven 
rapporteren op vlak van emotioneel functioneren. Dit kan mogelijks verklaard worden dat 
het deelnemen aan een studie ook impliceert dat er gezocht wordt naar een behandeling en 
het gekregen product een mogelijks effect zal hebben. Dit kan het gevoel geven dat men iets 
kan doen aan zijn ziekte. Jongens die niet kunnen deelnemen aan zo een studie, zullen dit 
mogelijks niet ervaren en zich misschien machtelozer voelen ten opzichte van hun 
aandoening.  
De grote tijdsinvestering zou mogelijks wel wat gezinsdynamieken kunnen veranderen. Het 
lijkt alsof de samenhang in gemoedstoestand tussen ouders en kinderen anders is bij 
jongens in een studie dan bij de controlegroep. We zien dit vooral tussen de vaders en hun 
zonen. Wat dit precies betekent, begrijpen we nog niet. Verder onderzoek zou dit kunnen 
uitklaren.  



Om te besluiten denken we dat er meer counseling zou moeten zijn voor zowel de gezinnen 
die kunnen deelnamen als voor de gezinnen waarbij dit niete kan. Counseling kan zowel 
bestaan uit het praten over hoe dit alles georganiseerd kan worden en wat dit allemaal 
betekent voor het gezin. Het kan echter ook bestaan over hoe de verschillende personen in 
het gezin omgaan met het al dan niet kunnen deelnemen aan een klinische studie en ervoor 
proberen te zorgen dat de neuzen binnen het gezin in dezelfde richting blijven staan.  
 
Met de middelen die we ter beschikking hebben binnen UZ Leuven, proberen we hieraan te 
werken. Met dit onderzoek willen we al deze factoren beter begrijpen, zodat we ook onze 
zorg kunnen optimaliseren. Toch botsen ook wij tegen vele verschillende moeilijkheden. We 
hopen door dit onderzoek te voeren en internationaal te maken, dat er meer aandacht 
gegeven kan worden aan de verschillende facetten. De financiële steun van de Duchenne 
Parent Project is voor ons centrum onmisbaar om tijd en aandacht te kunnen investeren in 
die domeinen van de ziekte van Duchenne die lange tijd onbelicht zijn gebleven. We hopen 
zo onze zorg voor de jongens en hun gezinnen enkel maar te verbeteren. We zijn dus heel 
dankbaar voor de geboden steun.  
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Dit onderzoek werd uitgevoerd met de financiële steun van het Duchenne Parent Project 
Belgium. Zonder deze steun was het niet mogelijk om dergelijk onderzoek te voeren of om 
onze psychologische ondersteuning uit te bouwen. We zijn hen hier dan ook heel dankbaar 
voor.  
De gegevens van het onderzoek zijn nog onderhevig aan verdere analyses, die samen met 
bovenstaande gegevens verwerkt zullen worden in een paper. We hopen deze paper te 
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.  
Wie meer informatie wenst over dit onderzoek of deze thema’s, mag altijd contact opnemen 
met sam.geuens@uzleuven.be of joanna.willen@uzleuven.be  


