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Het Europese Netwerk voor de 
Ziekte van Huntington (EHDN) 
heeft, sinds de oprichting in 2003, 
als doel het steunen en ontwikkelen 
van (wetenschappelijke en in de 
praktijk toepasbare) strategieën om 
de kwaliteit van leven van mensen 
met de ziekte van Huntington te 
verbeteren. EHDN is ontstaan uit 
een internationale medicatie studie 
genaamd EHDI, opgezet om het 
effect en de veiligheid van Riluzole  
te testen ter behandeling van de 
ziekte van Huntington. 
 

Riluzole
Ondanks de intensieve zoektocht naar methoden om de 
ziekte te vertragen en/of te genezen is de behandeling 
van de ziekte van Huntington beperkt tot het verlichten 
van de symptomen van de ziekte. Een mogelijk medicijn 
is Riluzole, een middel dat goedgekeurd is voor de 
behandeling van amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 
een andere progressieve hersenaandoening. Eerder 
onderzoek naar Riluzole bij diermodellen met de ziekte 
van Huntington heeft positieve effecten laten zien, 
evenals de resultaten van drie proefstudies bij mensen 
met de ziekte van Huntington waarbij verbeteringen op 
de korte termijn werden gevonden in de onwillekeurige 
bewegingen. 

Studie opzet
De EHDI studie was een gerandomiseerd, placebo 
gecontroleerd en dubbel blind onderzoek waarbij 500 
patiënten met een klinische en genetische diagnose 
van de vroege fase van de ziekte van Huntington aan 
meededen. Zij werden in acht verschillende landen 
gedurende drie jaar behandeld met riluzole (50 mg, 
2x daags) of met een placebo. Op de schaal Unified 
Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) werd 
gekeken naar de verandering van de motoriek in 
combinatie met het functioneren in het dagelijks leven 
(eerste uitkomstmaat). Een combinatie van andere scores 
uit deze schaal, o.a. cognitieve scores, gedragsmatige 
scores, chorea en depressie, was de tweede 
uitkomstmaat. De veiligheid van het medicijn, zoals het 
ontstaan van bijwerkingen en het nodig hebben van 
andere medicijnen tegen de onwillekeurige bewegingen 
werden eveneens beoordeeld.

Resultaten
Niet alle patiënten die gestart zijn met het onderzoek 
hebben de drie jaar afgerond. 158 patiënten stopten 
eerder met het nemen van de medicijnen, in de meeste 
gevallen omdat zij andere medicijnen nodig hadden 
voor hun onwillekeurige bewegingen. De effecten van 
Riluzole op de ziekte van Huntington werden daarom in 
totaal bij 379 patiënten bekeken. Helaas werden er geen 
verschillen gevonden tussen de twee behandelgroepen in 
de eerste uitkomstmaat: de verandering van de mediaan 
tussen het begin en einde van de studie was 13.7 in 
de placebo groep en 14.3 in de Riluzole groep. De 
beoordeling van de tweede uitkomstmaat toonde ook 
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Beloop van de UHDRS gecombineerde score (A), motor 
score (B) en totale functionele capaciteit (C) score gedurende 
de studie. Vierkanten duiden placebo aan; diamantvormen 
duiden Riluzole aan. 
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geen verschillen, behalve dat de patiënten in de placebo 
groep vaker andere medicijnen moesten nemen tegen de 
onwillekeurige bewegingen dan de Riluzole groep. Over 
het algemeen werd Riluzole goed verdragen gedurende 
de drie jaar en werden er geen onverwachte of ernstige 
bijwerkingen gevonden. Samenvattend heeft de EHDI studie 
geen positieve effecten laten zien met deze dosis Riluzole. 
Deze studie liet echter wel zien dat langdurige studies naar 
de ziekte van Huntington binnen Europa goed uit te voeren 
zijn.
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