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INTERVIEW ROBERT PAUL WIELINGA

ALS-patiënt Robert Paul Wielinga uit
Gorssel ondergaat een nieuwe
behandeling tegen de nog altijd
dodelijke spierziekte. De eerste
resultaten zijn hoopgevend, sterker:
Wielinga staat er beter voor dan hij had
durven dromen. Dankzij penicilline.

Oeroude
penicilline
helpt ALSpatiënt
Alice van Eijk
Gorssel/Leiden

O

ok hij heeft net als
ieder ander goede
en minder goede
dagen, maar Robert Paul Wielinga
(52) uit Gorssel
heeft er in ieder geval negen kwalitatief goede maanden bijgekregen. ,,Misschien volgt nog verdere
stabilisatie. Daar klamp ik mij echter niet aan vast. Voor nu ben ik
stabiel. Na ernstige slikproblemen,
is de slikfunctie terug tot normaal
en mijn spraak beter. Mijn tweemaandelijkse controles bij het
ALS-centrum van het UMC
Utrecht wezen uit dat mijn spierkracht en longfunctie stabiel en op
een hoger niveau zijn dan bij de
start van de behandeling. Voor nu
is dit goed en zoveel meer dan ik
ooit had durven dromen.’’

Doodvonnis

Binnen één
week kon ik
zowaar een
broodje
kroket eten

 Robert

Paul Wielinga ligt een jaar lang elke 3 maanden 21 dagen 8 uur lang aan een infuus.
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Nadat hij steeds meer moeite met
slikken kreeg, hij een aantal keren
van zijn racefiets was gevallen en
het spreken ook steeds moeilijker
ging, kreeg Wielinga op 19 november 2015 te horen dat hij aan de
spierziekte ALS lijdt. ,,Het is je
doodvonnis. Ik kan het niet anders
uitleggen. Binnen drie maanden
zou ik niet meer zelfstandig kunnen spreken, was de verwachting.
Eten ging ook steeds moeilijker.’’
Maar Wielinga, getrouwd met
Joyce en vader van Floor en Daan,
weigert bij de pakken neer te zitten en zwemt in september 2016
samen met onder andere zijn
dochter twee kilometer door de
Amsterdamse grachten om geld op
te halen voor de bestrijding van
zijn ziekte. Niet lang daarna start
hij, dankzij de Amsterdam City
Swim, met een nieuwe behandeling van ALS. Deze voor ALS
nieuwe maar bestaande behandeling voor een andere neurologische ziekte, houdt in dat de Gorsselnaar een jaar lang elke 3 maanden 21 dagen 8 uur lang aan een infuus wordt gelegd met penicilline
G en hydrocortison. Dr. Eize Wielinga is de begeleidend arts van
Robert Paul. ,,Inderdaad, dezelfde
naam, maar geen familie.’’
Drie sessies heeft hij inmiddels
achter de rug, de vierde en laatste
behandeling ondergaat Robert Paul
op dit moment in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden: ,,Weer ingecheckt en aangesloten.’’ De resulta-

ten zijn hoopvol. ,,Toen ik hieraan
begon, bleef een slok water al hangen. Maar na de eerste behandeling
kon ik binnen één week zowaar een
broodje kroket eten. Ook mijn
longfunctie is weer op peil.’’
En dat maakt dat hij afgelopen
zondag opnieuw kon zwemmen in
Amsterdam. ,,Met een groep van 75
zwemmers waaronder Joyce,
(oud)collega’s, familie en een aantal
verpleegkundigen die mij begeleiden, hebben we ieder twee kilometer gezwommen.’’ Het kostte hem
veel energie. ,,Ik had last van kramp,
maar ik heb het gered. En nu heb ik
volop de tijd om bij te komen. Ik zie
het verblijf in het ziekenhuis bij
dokter Wielinga als een all-inclusive hotel. Dankzij twee doorzichtige vloeistoffen, penicilline en hydrocortison, heb ik meer levenstijd
gekregen dan waarop ik nog niet
zolang geleden durfde te hopen.’’

‘Nader onderzoek
is noodzakelijk’
De behandeling voor ALS-patiënten die Robert Paul Wielinga ondergaat, mag volgens
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden voorgeschreven. Maar omdat de
effecten van deze behandelmethode voor ALS niet wetenschappelijk zijn onderzocht, raadt de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie
(NVN) de neurologen af de
combinatie van penicilline G
en hydrocortison voor te
schrijven. De neurologen vinden dat er onvoldoende bekend is over het effect. Volgens de NVN is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
De behandeling is gebaseerd
op een nieuwe hypothese
over het ontstaan van ALS,
van farmacoloog Bert Tuk. De
achteruitgang in spierkracht
zou het gevolg zijn van een
overactiviteit van het remmende systeem van het centraal zenuwstelsel. Een middel
dat die rem er afhaalt, zou de
slopende ziekte kunnen behandelen. Tuk kwam uit op
penicilline, dat als bijwerking
heeft dat de werking van het
remmende systeem wordt
verminderd. Ook hij pleit voor
nader onderzoek.

