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HET MYSTERIE VAN DE ‘FRIESE’ NOORDZEEZIEKTE ∠
De Noordzeeziekte is een zeer zeldzame, progressieve en
ernstige aandoening waarbij mensen moeite hebben met het
houden van hun evenwicht en spierschokken krijgen. De
ziekte heet de Noordzeeziekte, omdat de geboorteplekken
van de voorouders van de patiënten zich allemaal rond de
Noordzee bevinden. De meeste voorouders lijken hierbij uit
Fryslân te komen. De ziekte wordt veroorzaakt door een
gemuteerd gen waardoor een eiwit niet goed wordt
aangemaakt. Onder andere dit eiwit zorgt ervoor dat andere
eiwitten naar lichaamscellen in de hersenen worden vervoerd.
Door de mutatie verloopt dit transport niet zoals het hoort.
Het is nog niet bekend waarom de mutatie precies voor de
zeer ernstige klachten zorgt. Hier is onderzoek voor nodig. En
omdat er wereldwijd maar 25 mensen zijn die deze ziekte
hebben, is er tot nu toe nog geen uitgebreid onderzoek
gedaan.

FRIES FILM ARCHIEF
ONTVANGT UNIEK
VOOROORLOGS
BEELDMATERIAAL ∠
Eind januari is het Fries Film Archief in het bezit gekomen
van bijzondere beelden van een Joodse bruiloft die in
1939 heeft plaatsgevonden. Yvette en André, de kinderen
van het vastgelegde bruidspaar, hebben de dvd met de
trouwfilm aan het Fries Filmarchief aangeboden. De bruid
en bruidegom, Mimi Dwinger en Barend Boers, trouwen
op 18 april 1939 in Leeuwarden. Vanwege de oorlog zijn
zij drie jaar later genoodzaakt om te vluchten. Het stel
overleeft de oorlog en krijgt drie kinderen: Yvette (1947),
André (1948) en Marion (1952).
Nadat Mimi in 2007 overlijdt, duikt er een koffer op met onder
andere brieven, foto’s en een 16 millimeter-film. Dit blijkt de
trouwfilm van Barend en Mimi te zijn. “André had in 1979, na
het overlijden van zijn vader, al eens aan zijn moeder Mimi
gevraagd of de koffer op de zolder niet eens open moest”,
vertelt coördinator van het Fries Film Archief Syds Wiersma.
Mimi stemde hier niet mee in en daarom is de koffer tot haar
dood op de zolder blijven liggen. De kinderen van Mimi en
Barend hadden weleens wat anekdotes over het verleden van
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hun ouders meegekregen, maar nooit het volledige verhaal
gehoord. Na Mimi’s dood vraagt André aan zijn zoon of hij de
film wil digitaliseren. “Na het digitaliseren van de film hebben
ze het beeldmateriaal naar het Fries Film Archief gebracht”,
aldus Wiersma. De originele 16 millimeter-film wordt
binnenkort bij het filmarchief in bewaring gegeven.

De zesjarige Luna uit Leeuwarden heeft de zeldzame
aandoening. Zij is een van de elf mensen in Nederland die de
Noordzeeziekte heeft. Haar moeder Renske Wassenaar heeft
in 2016 ‘Stichting Noordzeeziekte’ opgericht, met als doel
wetenschappelijk onderzoek te financieren voor de
behandeling van de ziekte. Het startbedrag voor het
onderzoek naar de Noordzeeziekte is binnen een maand
binnengehaald. Dit geeft hoop aan de patiënten en hun

directe omgeving. “Het is hartverwarmend om te voelen dat er
zoveel mensen om je heen staan. Die saamhorigheid heeft
hoop gegeven op een betere toekomst voor de patiënten,
omdat er nu een start gemaakt kan worden met het
onderzoek”, aldus Wassenaar. ‘Stichting Noordzeeziekte’ gaat
in gesprek met het Universitair Medisch Centrum Groningen
over het vervolg. De stichting verwacht dat er ook later nog
een geldbedrag nodig is. Het UMCG gaat nu op zoek naar een
geschikte kandidaat voor het onderzoek.

Levensverwachting
Onderzoek naar de ziekte is broodnodig, want het verloop van
de ziekte heeft desastreuze gevolgen. De ziekte begint
doorgaans in het tweede levensjaar. Kinderen krijgen last van
stuurloosheid en hebben veel moeite met het houden van hun
evenwicht. Daarna krijgen de kinderen op verschillende
plekken in hun lichaam spierschokken. Patiënten krijgen ook
last van ernstige epilepsieaanvallen. Verder ontstaat er in de
pubertijd een zijwaartse vergroeiing van de rug. Lopen,
objecten vastpakken en praten kost steeds meer moeite.
Kinderen zijn vaak vanaf hun dertiende levensjaar aan een
rolstoel gebonden. Een deel van de patiënten kan overlijden
als bijvoorbeeld de epileptische schokken niet meer met
medicatie onder controle zijn te krijgen. Wassenaar: “We zijn
erg blij dat er wetenschappelijk onderzoek gaat komen. Niks
doen is geen optie.”

U kunt de film bekijken op onder meer
www.friesfilmarchief.nl.

bijbouwen van huizen en ook gaan nadenken over slopen.
Verder komen voorzieningen onder druk te staan. We zouden
moeten nadenken over welke voorzieningen we willen
behouden en welke in de toekomst zouden kunnen
verdwijnen.”

De krimpprocessen dienen zich eerder en sterker aan in het
In 2017 zal er nog sprake zijn van een lichte bevolkingsgroei in noorden van Fryslân. “De periferie (de buitenste rand van
Fryslân, red.) heeft meer last van een grotere afstand tot de
Fryslân, maar daarna zal het aantal mensen op Friese bodem
gebieden waar meer werkgelegenheid is. Dit leidt tot meer
toch echt afnemen. Volgens de provincie Fryslân daalt
verhuizing uit de regio. Andersom kiezen ook minder
het inwonertal tot 637.450 in 2030 en tot 619.150 in 2040.
verhuizers die naar Fryslân gaan voor de noordelijke regio’s”,
Deze daling is groter dan werd gedacht. “De oorzaak hiervan
aldus Arendz.
is een combinatie van twee ontwikkelingen”, aldus
woordvoerder van provincie Fryslân Jan Arendz.
“Ten eerste vertrekken er meer mensen uit
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Fryslân dan dat er mensen komen. Ten tweede
blijft het aantal geboorten achter bij hetgeen
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Volgens de provincie wordt de urgentie om
krimpmaatregelen te nemen, bevestigd. “Als er
een andere samenstelling van de bevolking is,
komt er ook een andere vraag naar woningen,
voorzieningen en zorg. We moeten
bijvoorbeeld voorzichtig zijn met het
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