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Primeur voor Tymo’s brein
Tymo Mulder (16)
is de eerste Neder-
landse patiënt met
Noordzeeziekte die
een hersenoperatie
ondergaat. Twee
van zijn artsen over
de ingreep.

Z
JOSÉ HULSING

Zenuwen zijn er nu nog niet.
Dat komt vast nog, verwacht
hij. Dinsdag gaat de zestien-
jarige Tymo Mulder uit Hee-

renveen onder het mes in het Uni-
versitair Medisch Centrum Gronin-
gen (UMCG). Hij is in Nederland de
eerste met de zeldzame, erfelijke
aandoening Noordzeeziekte die een
hersenoperatie ondergaat. De zoge-
heten diepe hersenstimulatie, een
beproefde methode bij de ziekte van
Parkinson, moet de voortdurende
schokken in zijn lijf verminderen.

,,De operatie is voor Tymo erg
spannend’’, zegt neuroloog Martje
van Egmond, gespecialiseerd in be-
wegingsstoornissen. De patiënt ver-
klapt zelf dat hij er eerst niets van
moest weten. Te eng, zo’n ingreep
aan de hersenen. Begrijpelijk, vindt
hoogleraar in de neurologische be-
wegingsstoornissen Marina de Ko-
ning-Tijssen. ,,We merken bij par-
kinsonpatiënten ook: sommigen
willen het meteen als ze ervan ho-
ren, anderen vinden het griezelig.’’

Beide artsen vinden de ingreep
ondertussen allang niet meer span-
nend. Bijna elke week ondergaat er
wel iemand diepe hersenstimulatie
in het UMCG. De Koning-Tijssen:
,,Het technische deel, de operatie,
daar maken we ons geen zorgen
over. We hebben alle vertrouwen in
de neurochirurgen. We hopen heel
erg voor Tymo dat het effect heeft.
Maar een garantiebewijs afgeven
kunnen we niet.’’

De neurochirurg plaatst dinsdag
twee elektroden in Tymo’s herse-
nen. Van Egmond: ,,Er worden twee
gaatjes in de schedel gemaakt, links
en rechts, waardoor een soort hele
dunne breinaalden naar binnen
gaan. Deze elektroden worden met
een draadje verbonden aan een
klein kastje, een pacemaker, die de
chirurg onder de huid bij het sleutel-

been plaatst. Het systeem stimu-
leert een klein gebied in de hersenen
met als doel de schokken tegen te
gaan.’’

Eerder al is een hele precieze MRI-
scan gemaakt van Tymo’s hoofd,
waarop de anatomie van zijn herse-
nen goed te zien is. Dit om te lokali-
seren waar de gebieden zitten die
een rol spelen bij de onwillekeurige
spierschokken die zijn lijf maakt. Tij-
dens de operatie krijgt Tymo een fra-
me op zijn hoofd met de coördina-
ten die de chirurg de juiste plekken
voor de elektroden moeten wijzen.

Vlak voor de ingreep wordt met
Tymo besproken of hij bij kennis wil
zijn tijdens het inbrengen van de
elektroden. Van Egmond: ,,Dit is niet
absoluut noodzakelijk, de operatie
kan ook goed uitgevoerd worden als
mensen slapen. Het voordeel van
wakker zijn, is dat we dan gedurende
de ingreep kunnen kijken of er effect
optreedt, of bijwerkingen. Dit klinkt
eng, maar een patiënt wordt goed
voorbereid en begeleid.’’

Een aantal weken na de operatie
wordt het systeem in werking gezet.

De uitdaging is straks de meest opti-
male instelling te vinden van de
stroomsterkte die de verschillende
puntjes aan de elektroden afgeven.

Dit doen Martje van Egmond en
haar collega’s met ,,een soort af-
standsbediening’’ gewoon tijdens
het spreekuur. Dit afstemmen kan

weken tot maanden duren.
De verwachting is dat Tymo straks

minder schokken heeft, waardoor
hij zijn armen en benen beter kan
gebruiken. Ervaringen in Zuid-Afri-
ka, waar drie patiënten werden ge-
opereerd, geven hoop . ,,Bij een per-
soon is het systeem nog actief. Die

kan beter lopen en heeft minder
schokken. Bij de andere twee is het
systeem om verschillende redenen
verwijderd. Toen namen de schok-
ken ook weer toe.’'

Meer hierover zaterdag in bijlage sne-
on & snein

Noordzeeziekte
Het Universitair Medisch Centrum
Groningen geldt sinds 2015 als ex-
pertisecentrum bewegingsstoornis-
sen. Van de 25 patiënten ter wereld
met Noordzeeziekte zijn er 12 onder
behandeling van dit specialistenteam,
met onder meer neuroloog Martje van
Egmond en hoogleraar Marina de
Koning-Tijssen. Over de ongeneeslij-
ke, erfelijke aandoening, die z’n
oorsprong heeft in Friesland, is wei-
nig bekend. Naast de schokken heb-
ben patiënten evenwichtsproblemen
en heftige epilepsieaanvallen. De
ouders van de zesjarige Luna Wasse-
naar uit Leeuwarden zamelden
50.000 euro in voor onderzoek.
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Tymo Mulder, bij wie diepe hersenstimulatie de voortdurende schokken in zijn lichaam moet verminderen. FOTO NIELS DE VRIES

Artsen Martje van Egmond (l) en Marina de Koning-Tijssen. FOTO KEES VAN DE VEEN


