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Voor het GNE-patiëntenregister bezoekt u: www.gnem-dmp.com 

Voor meer informatie over GNEM-DMP kunt u contact opnemen met: HIBM@treat-nmd.eu  

Voor meer informatie over Ultragenyx Pharmaceutical Inc. bezoekt u: www.ultragenyx.com  

Voor meer informatie over TREAT-NMD bezoekt u: www.treat-nmd.eu 

 
Welkom bij GNEM-DMP! 

Dit is de derde GNEM-DMP nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw  ondersteuning van en 

deelname aan GNEM-DMP. Het doel van onze nieuwsbrief om u regelmatig updates te 

geven over GNEM-DMP en u op de hoogte te brengen van wetenschappelijke 

bevindingen met betrekking tot GNE-myopathie. 
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Genetisch onderzoek en GNE-myopathie  
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GNE-myopathie treft verscheidene spieren maar meestal zijn de eerste spiergroepen die worden 

getroffen die in het onderste deel van de benen. Een definitieve diagnose van GNE-myopathie 

kan uitsluitend worden bereikt via genetisch onderzoek, maar onder sommige omstandigheden 

kan u worden gevraagd om ook een spierbiopsie te ondergaan. Verschillende neuromusculaire 

ziekten manifesteren zich op dezelfde manier en het is zonder genetisch onderzoek niet te 

bepalen welke aandoening een persoon precies heeft. 

Het proces voor genetisch onderzoek omvat de isolatie van DNA aan een bloed- of 

speekselmonster dat dan door een genetisch specialist wordt geanalyseerd in een laboratorium. 

Hij/zij gebruikt daarbij de allernieuwste technologie om te zoeken naar bepaalde mutaties.  Als 

een patiënt zijn of haar arts bezoekt en deze denkt dat er een klinische verdenking bestaat op 

GNE-myopathie dan wordt een bloed- of speekselmonster naar een genetisch laboratorium 

gestuurd om de daarvoor bestemde test uit te voeren. 

In Nederland worden de kosten van genetisch onderzoek gedekt door uw ziekteverzekering (in 

andere landen moeten patiënten die soms zelf betalen). 

Genetisch onderzoek voor GNE-myopathie is tevens kosteloos beschikbaar voor u of uw 

verzekeraar; het maakt daarbij niet uit of het onderzoek al dan niet mutaties in het GNE-gen 

uitwijst. Als uw arts vindt dat uw symptomen zouden kunnen duiden op GNE-myopathie, kan 

hij/zij contact met ons opnemen op HIBM@treat-nmd.eu (Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) of 

rechtstreeks met Ultragenyx op GNEM@engagehealth.com (Noord-Amerika) voor verdere 

informatie over het aanvragen van de door de sponsor betaalde kit voor genetisch onderzoek. 

Voor het bekijken van een lijst van laboratoria die genetisch onderzoek uitvoeren in uw land, kunt 

u op de volgende websites kijken voor verdere informatie: 

Orphanet (http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)  

GNE Myopathy International (http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 

The Genetic Alliance UK (http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)  

Of neem contact op met het GNEM-DMP team voor verdere informatie (HIBM@treatnmd.eu) 

Patiëntenorganisaties 
Hieronder vindt u een lijst van alle patiëntenorganisaties en 
ondersteuningsgroepen op het gebied van GNE-myopathie 
en spierdystrofie: 

 

 

 
Indien u deelneemt aan een klinisch onderzoek is 
het belangrijk om te bedenken welke informatie u 
niet alleen online deelt op sites zoals Facebook en 
andere social media maar ook op interactieve 
websites zoals forums. Of het nu positief of negatief 
is, commentaar dat online wordt gepost kan invloed 
hebben op de manier waarop andere mensen hun 
eigen ervaring begrijpen of melden, wat het 
moeilijker maakt om vast te stellen of een gegeven 
onderzoeksgeneesmiddel werkt. Bovendien geldt 
dat commentaar dat u online geeft soms door het 
publiek, journalisten en anderen verkeerd kan 
worden geïnterpreteerd. Het is dus belangrijk dat 
alle informatie die aanwezig is nauwkeurig is. 
Online commentaar kan in sommige 
omstandigheden de resultaten van een onderzoek 
verstoren, waardoor een onderzoek kan mislukken. 
De onderstaande informatie komt uit een artikel 
gepubliceerd op de website van de Myotonic 
Dystrophy Foundation en heeft als titel ‘Careful! 
Social Media Can Undermine Clinical Trials’. Hier 
delen we hun ervaring. Het volledige artikel is hier 
beschikbaar (in het Engels) 

Tips om het goed te doen: 

Doen 
 Uw ervaring vertrouwelijk bespreken met uw 
familie en andere naasten. 
 Erover spreken met uw huisarts en andere 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Het is 
belangrijk om hen te laten weten dat u aan een 
klinisch onderzoek deelneemt. 
 Vraag uw klinisch onderzoeks team  klinisch 
onderzoek vooral om u te ondersteunen als het 
gaat om waar betrouwbaar voorlichtingsmateriaal 
online kan worden verkregen. 
 Houd een dagboek bij of maak aantekeningen op 
uw mobiele telefoon, zodat u een lijst kunt maken 
van dingen waarover u wilt praten met de arts en 
het onderzoeksteam wanneer u het 
onderzoekscentrum bezoekt. 

Niet doen 
 In het openbaar, dus ook online, spreken over 
uw deelname aan een klinisch onderzoek. 
 Posten over uw ervaring in het onderzoek, 
waaronder over bijwerkingen of over hoe u denkt 
dat het onderzoeksgeneesmiddel werkt. 
 Vraag niet om onderzoeksadvies of informatie 
aan online vrienden of andere mensen dan de 
klinische coördinator of de hoofdonderzoeker van 
het centrum van uw klinisch onderzoek. 
 Antwoord niet op vragen of commentaren online 
die te maken hebben met het onderzoek waarbij u 
bent betrokken. 
 Deel geen anoniem advies met en neem het niet 
aan van ‘deskundigen’ online. 

De bovenstaande informatie is alleen een richtlijn 
en dient alleen te worden uitgelegd als advies. Als u 
echter niet zeker bent over het gebruik van sociale 
media met name met betrekking tot uw deelname 
aan het GNEM-DMP, aarzel dan niet om contact op 
te nemen. Wij zullen dan proberen u waar mogelijk 
ondersteuning te geven.  Bovendien, als u onjuiste 
informatie tegenkomt op onlineforums, in groepen 
of bij groepsdiscussies, neem dan contact op met 
een lid van het team van GNEM-DMP om hem/haar 
dit te laten weten. Voor alle informatie kunt u 
contact met ons opnemen: HIBM@treat-nmd.eu. 
Verdere informatie over klinische onderzoeken en 
geneesmiddelontwikkeling vindt u op de volgende 
websites: www.clinicaltrials.gov/ct2/help/forpatient 
www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY 
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
www.ciscrp.org/education-center/ 

Social media en klinische 
onderzoeken 

Tips om het goed te doen 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
mailto:GNEM@engagehealth.com
http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)
http://gne-myopathy.org/Diagnostic
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)
mailto:information_fHIBM@treat-nrnd.eu
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
http://www.ciscrp.org/education-center/


Fase 3 klinisch onderzoek naar siaalzuur met 
verlengde afgifte (Extended Release, ER) 

 

 

1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS. Direct estimation of sialic acid in milk and milk products by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration in milk. The Journal of dairy research. 
2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral research. 2006;70(3):140-6. 
3. Khademian H, Mehravar E. Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIM in Sangesar population of Northern Iran. Clinical 
genetics.2013;84(6):589-92. 
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. heeft een fase 3-onderzoek naar siaalzuur met verlengde afgifte 
gestart. 

Wat is het doel van het fase 3 klinisch onderzoek? 
Het fase 3-onderzoek zal meer informatie verzamelen over de 
mogelijke veiligheid en werkzaamheid van siaalzuur met verlengde 
afgifte bij ongeveer 80 personen met GNE-myopathie. In een 
voorlopig onderzoek (fase 2) bleek siaalzuur met verlengde afgifte 
de ziekteprogressie van de bovenste extremiteiten te vertragen en 
bleek het in het algemeen veilig en goed te verdragen. Tot op heden 
zijn geen ernstige bijwerkingen gerelateerd aan de behandeling 
waargenomen. 

Alle patiënten in dit onderzoek (fase 3) worden op 
dubbelgeblindeerde wijze willekeurig toegewezen aan een 
behandelings- (siaalzuur met verlengde afgifte) of een placebo 
(suikerpil)-groep. Dit betekent dat noch de onderzoeksdeelnemer 
noch de arts weet of de patiënt siaalzuur met verlengde afgifte of 
placebo gebruikt. Het onderzoek zal ongeveer 1 jaar duren. Na het 
onderzoek zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen om deel te 
nemen aan een extensie-fase van het onderzoek waarbij zij 
siaalzuur met verlengde afgifte krijgen. 

Waar zal het onderzoek plaatsvinden? 
Het onderzoek zal plaatsvinden in geselecteerde centra in de VS, 
Canada, Europa en Israël. Bezoek om de volledige lijst van 
deelnemende centra te bekijken, het onderzoeksoverzicht op 
clinicaltrials.gov 

De volgende centra zijn momenteel open voor rekrutering: 

Verenigde Staten 
Californië: University of California, Irvine 
Contactpersoon: Brian Minton Tel: 714-456-8520 bminton@ucLedu 

Missouri: Washington University School of Medicine, Saint Louis 
Contactpersoon: Renee Renna Tel: 314-362-1626 
rennar@neuromustLedu 

New York: New York, University School of Medicine 
Contactpersoon: Swapnil Parma Tel: 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org 
 

Canada 
Ontario: McMaster University, Hamilton 
Contactpersoon: Erin Hatcher Tel: 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca 

Verenigd Koninkrijk 
Newcastle upon Tyne: The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastle 
Contactpersoon: Oksana Pogoryelova, PhD Tel: +44 (0) 191 
2418640  
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

Centra in Frankrijk, Israël en Italië openen binnenkort. 

Wat zijn de inclusiecriteria? 
Een persoon moet in staat zijn om minimaal 200 meter te lopen in 
zes minuten zonder gebruik te maken van een wandelstok, krukken, 
een rollator of andere hulpmiddelen. Enkel-voetortheses zijn 
toegestaan. In het algemeen geldt dat de meeste mensen die in de 
winkellopend boodschappen kunnen doen, de noodzakelijke afstand 
in zes minuten kunnen afleggen. 

Als u denkt dat u voldoet aan de inclusiecriteria, kunt u de 
mogelijkheid van deelname aan het onderzoek met uw arts 
bespreken. Als u en uw arts besluiten dat het onderzoek goed voor u 
zou kunnen zijn, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde 
centrum om een screeningsbezoek te plannen. 

Tijdens het screeningbezoek worden potentiële deelnemers 
geevalueerd om na te gaan of zij in aanmerking komen voor 
deelname aan het klinisch onderzoek. De patiënten moeten tussen 
de 18 en 50 jaar oud zijn en een gedocumenteerde diagnose GNE-
myopathie/HIBM hebben (bevestigd via genetisch onderzoek). Een 
volledig overzicht van de vereisten voor het in aanmerking komen is 
beschikbaar op clinicaltrials.gov 

Ik wil meer weten over het onderzoek of aan het onderzoek 
deelnemen. Met wie moet ik contact opnemen? 

Contactpersoon: Kim Mooney: kmooney@ultragenyx.com  
Verdere informatie: 
www.gnem-dmp.com www.ultragenyx.com 
(onderzoekssponsor) 

 
Voedsel rijk aan siaalzuur - Geeft het profijt? 
Beoordeeld door dr. Zohar Agrov  

Een vraag die de deelnemers aan het natuurlijk beloop-onderzoek vaak stellen is of er enig profijt bekend is voor het aan hun voeding toevoegen van 

voedingsmiddelen waarvan bekend is dat ze siaalzuur bevatten. Het korte antwoord daarop is dat we dat op dit moment niet weten. 

Siaalzuur wordt gevonden in zowel natuurlijke voedingsmiddelen zoals melkserum (de werkelijke siaalzuurinhoud in melk blijkt afhankelijk te zijn van 

het soort runderen, variërend van 1,68 tot 3,93 gram siaalzuur per kilogram melk)1, als de Chinese delicatesse Yanwo (soep van eetbare 

vogelnestjes)2 als bewerkte voedingsmiddelen zoals shakes en poeders van wei-isolaat. Er is echter geen onderzoek uitgevoerd naar het testen van 

het effect op spierkracht van siaalzuur in voedingsproducten op GNE-patiënten. 

Een onderzoek waarin werd gekeken naar de prevalentie van GNE-myopathie onder de bevolking van Sangesar in Noord-Iran gesuggereerde dat 

producten gemaakt van ‘Arshe’ en ‘Lour’, met daarin vermoedelijk door hun bereidingsmethode hoge niveaus van siaalzuur, kunnen leiden tot een 

lichte verlichting van symptomen en misschien een vertraging in de leeftijd waarop de ziekte begint. Hoewel wei een hoge concentratie siaalzuur 

bevat, is geen van deze voedingsstoffen wetenschappelijk beoordeeld op zijn specifieke componenten.3 De auteurs van de paper bespreken dat naar 

hun mening verdere analyse noodzakelijk is om het percentage siaalzuur in elk van deze (Arshe/Lour) producten te kwantificeren. 

De auteurs van de nieuwsbrief zijn van mening dat het geen probleem is om producten met veel siaalzuur te gebruiken in een goed uitgebalanceerd 

dieet, hoewel zowel de voordelen op zowel de korte als lange termijn nog onbekend zijn. Het onderzoek naar de therapie dat momenteel loopt, 

gebruikt veel grotere hoeveelheden siaalzuur (6 g per dag) dan kan worden verkregen door ‘gewone’ voedingssupplementen  

Als u verdere vragen hebt over siaalzuur als onderdeel van uw voeding, kunt u altijd contact met ons opnemen: HIBM@treat-nmd.edu

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:hatchere@hhsc.ca
mailto:Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.ultragenyx.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.edu


Update over het registeronderdeel van de GNEM-DMP  
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Sinds de laatste nieuwsbrief in april is het totale aantal mensen dat zich voor het register heeft opgegeven 

gestegen tot meer dan 200. De deelnemers zijn afkomstig uit 26 verschillende landen (Afb. 1), uit 5 

continenten. De verzamelde gegevens geven duidelijk inzicht in de GNE-myopathiegemeenschap 

wereldwijd; we willen graag iedereen bedanken die tot nu de tijd heeft genomen om zich op te geven. Zoals 

afb. 2 laat zien, vormen de Europeanen het grootste aantal registerdeelnemers (33,5%), met ook aanzienlijke 

proporties deelnemers uit Azië (23%) en Noord-Amerika (24%). Deelnemers uit het Midden-Oosten (16,5%), 

Oceanië (2%) en Zuid-Amerika (1%) vormen de rest van de registerleden. 

 

Afb. 2: Uitsplitsing van deelnemers naar regio 

 

De rekrutering loopt nog! 
Naast het rekruteren voor het fase III klinisch onderzoek zijn we nog steeds van plan te rekruteren uit de register en 
de natuurlijk beloop-component van de GNEM-DMP. Als u niet voldoet aan de inclusie criteria  voor het fase II 
klinisch onderzoek, komt u nog steeds in aanmerking voor deelname aan zowel het natuurlijk beloop-onderzoek als 
het register. Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan personen of groepen waarvan u denkt dat ze misschien 
geïnteresseerd zijn in de inhoud. Hoe meer mensen we hebben die bij het onderzoek betrokken zijn, des te meer 
inzicht we krijgen in de ziekte. 

Fase III klinisch onderzoek: Het fase III klinisch onderzoek zal meer informatie verzamelen over de veiligheid en 
werkzaamheid van siaalzuur met verlengde afgifte bij een groter aantal mensen met GNE-myopathie. Alle patiënten 
in dit onderzoek worden op dubbelgeblindeerde wijze willekeurig toegewezen aan een behandelings- (siaalzuur met 
verlengde afgifte) of een placebo (suikerpil)-groep. Het onderzoek zal ongeveer 1 jaar duren. Volledige informatie 
over geschiktheidscriteria en verdere informatie over centrumlocaties is beschikbaar op clinicaltrials.gov 

Het GNEM-patiëntenregister: Het online register verzamelt informatie van wereldwijde patiënten met GNE-
myopathie om de progressie van de ziekte te volgen op verscheidene punten (bij registratie, zes maanden, 12 
maanden en daarna jaarlijks, gedurende een periode van maximaal 15 jaar). Informatie over veranderingen in 
spierfunctie, mobiliteit en kwaliteit van leven in een bepaalde periode zal rechtstreeks worden gemeld door patiënten 
gedurende een periode van verscheidene jaren. Het doel van het register is om patiënten en families in contact te 
brengen met artsen en onderzoekers door te zorgen dat alle gegevens van die patiënten worden verzameld in één 
enkele database of één enkel register, op een veilige en ethische manier. Het GNEM-patiëntenregister is wereldwijd 
beschikbaar voor alle GNEM-patiënten. https://www.gnem-dmp.com/ Verdere informatie is beschikbaar op 
clinicaltrials.gov 

Natuurlijk beloop-onderzoek: Het natuurlijk beloop-onderzoek wordt uitgevoerd door geselecteerde centra in Europa, 
Canada en de Verenigde Staten. De resultaten van klinische beoordelingen gemeld door artsen zullen gevalideerde 
gegevens van hoge kwaliteit opleveren. Deze gegevens zullen waardevol zijn bij de opzet van toekomstige klinische 
onderzoeken. Verdere informatie is beschikbaar op clinicaltrials.gov 

Afb. 1: Locatie van registerdeelnemers wereldwijd 

Azië 

Europa 

Midden-Oosten 

Noord-Amerika 

Oceanië 

Zuid-Amerika 

Bangladesh, China, India, Japan, 

Z. Korea, Pakistan 

Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, UK 

Afghanistan, Iran, Saudi Arabië, Turkije, UAE 

Verenigde Staten van Amerika 

Australië, Nieuw-Zeeland 

Brazilië 

Europa 

Noord-Amerika 

Zuid-Amerika 

Midden-Oosten 

Azië 

Oceanië 

2% 

1% 

23% 
33,5% 

16,5% 

24% 

Patiëntendag Los Angeles - 

29 augustus 2015 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc -  

Ongeveer 60 personen verzamelden 

zich op zaterdag 29 augustus 2015 in 

Los Angeles om informatie te krijgen 

over het huidige wetenschappelijk 

onderzoek naar GNE-myopathie. De 

bijeenkomst werd gesponsord door de 

Neuromuscular Disease Foundation 

(www.ndf-hibm.org/) en Ultragenyx. 

Lale’ Welsh, de nieuwe Executive 

Director van de NDF, opende de 

bijeenkomst met een inleiding en werd 

gevolgd door Jennifer, een patiënte 

die vertelde over leven met GNE-

myopathie. 

Dr. Nuria Carrillo-Carrasco, NIH (VS) 

hield de keynotelezing en besprak het 

klinisch onderzoek ManNAc. Ze 

maakte bekend dat het klinisch 

onderzoek van 12 g/dag ManNAc bij 

12 mensen met GNE-myopathie 

volledig is gerekruteerd en is verlengd 

tot 1 jaar bij de NIH (www.clinica 

Itrials.govict2/show/NCT02346461). 

Dr. Perry Shieh van UCLA (VS) gaf 

een update van het fase 2 klinisch 

onderzoek van Ultragenyx dat 

veelbelovende resultaten liet zien en 

dat verdere ontwikkeling van siaalzuur 

met verlengde afgifte ondersteunt. 

Dr. Siavash Kurdestani van UCLA 

besprak de huidige inspanningen op 

het gebied van genetische screening 

op GNE-myopathie in Iran en dr. Laura 

Rufibach van de Jain Foundation 

(www.jain-foundation.org/) gaf 

informatie over ALDA—de 

geautomatiseerde LGMD 

diagnostische assistent (www.jain-

foundation.org/alda/). 

De dag werd afgesloten met break-out 

groepen voor patiënten en verzorgers 

om informatie te delen, van elkaar te 

leren en te bespreken hoe GNE-

myopathie invloed heeft op patiënten 

en hun familieleden. De verzorgers 

kregen niet alleen informatie van het 

Caregiver Action Network 

(http://www.rarecaregivers.org/) maar 

ook de top 10 tips voor mantelzorgers 

(http://www.caregiveraction.org/resour

ces/10-tips-family-caregivers) 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
https://www.gnem-dmp.com/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01784679?term=gne&rank=9
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01784679?term=gne&rank=9
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01784679?term=gne&rank=9
http://www.ndf-hibm.org/
www.clinica%20Itrials.govict2/show/NCT02346461
www.clinica%20Itrials.govict2/show/NCT02346461
http://www.jain-foundation.org/
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.rarecaregivers.org/
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers


‘Mijn levensweg tot nu toe’ - Marcia Bonome  
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Marcia Bonome komt uit Brazilië en werd in 2004 gediagnosticeerd 
met de spieratrofie veroorzakende aandoening distale myopathie 
met gerande vacuolen (distal myopathy with rimmed vacuoles, 
DMRV), ook bekend als GNE-myopathie. Marcia neemt momenteel 
deel aan het GNEM-DMP patienten-register van de Universiteit van 
Newcastle. Het doel van dit register isom inzicht in de aandoening 
te vergroten en wetenschappelijk en klinisch onderzoek een impuls 
te geven, wat tot doeltreffendere behandelingen zou kunnen leiden. 
Hieronder vertelt Marcia over hoe zij leeft met de aandoening en 
deelt zij een aantal verhalen over hoe zij heeft geprobeerd het 
meeste te halen uit elke mogelijkheid. 

 

Hallo! Mijn naam is Marcia en ik ben 44 jaar oud en woon in het 
zuidoosten van Brazilië. Toen ik 30 jaar oud was, viel ik om toen ik 
door de straat liep en door dat ongeval is mijn leven veranderd ... 
en op zijn kop gezet. Nu ik terugkijk, kan ik die tijd als volgt 
beschrijven: 

Tot ik dertig was was alles oké ... lichamelijk gezien! 
Na mijn dertigste was alles oké ... emotioneel gezien! 

Toen ik in eerste instantie werd gediagnosticeerd met GNE-
myopathie was dat een grote schok! Na het horen van het nieuws 
was ik 6 maanden lang depressief. Voor mijn diagnose was ik 
echter iemand die nog nooit aan een depressie had geleden. Dus 
op een dag had ik er genoeg van om te leven zonder de zon te zien 
opgaan en dacht ik: “Welke alternatieven heb ik om verder te 
gaan? Ik kan de klinische realiteit van mijn ziektebeeld niet 
veranderen maar ik heb het vermogen om te kiezen hoe ik deze 
klinische realiteit wil beleven. Ik kies ervoor om te leven zoals ik 
altijd deed, dus gelukkig, verdrietig, boos, geduldig, onverschillig, 
normaal!” Op dat moment besloot ik dat ik de baas zou zijn over 
mijn emoties en ook over mijn leven en dat het ziektebeeld niet de 
baas zou zijn over mij. 

Voormijn diagnose was ik altijd een lichamelijk actief persoon maar 
daarna begon mijn niet in staat zijn om bepaalde lichamelijke 
activiteiten te doen me te weerhouden van het bereiken van wat ik 
graag zou willen. Ik accepteerde daten legde me erbij neer dat ik 
mijn dagelijks leven anders zou moeten inrichten. Daarvoor moest 
ik een aantal doelen opgeven die ik eerder had gesteld, maar dit 
gaf me tegelijkertijd de kans om nieuwe doelen voor mezelf te 
ontdekken en te bepalen. 

Ik begon me te realiseren dat ik misschien wel niet iets aan het 
verliezen was maar er juist ruimte en tijd bijkreeg om mijn leven 
nieuwe richting te geven met iets dat me zou bevrijden. Lichamelijk 
gezien zou mijn lichaam een gevangenis kunnen worden, dus zei ik 
tegen mezelf: “Ik ben hier niet voor geboren, ik kan mezelf niet 
laten geloven dat andere deuren niet open zullen gaan!” 

Ik zie het leven nooit als iets dat moeilijk is, ondanks alle 
problemen, zelfs zonder mijn diagnose erbij te betrekken. Ik heb 
altijd geloofd dat het leven iets is dat vol zit met verrassingen! GNE-
myopathie was er daar één van, een zeer pijnlijke verrassing, maar 
na de eerste schok werd het niet meer dan een detail van mijn 
dagelijks verhaal en niet het eind ervan. 

In de loop van de tijd leidden mobiliteitsproblemen tot intense 
beproevingen van mijn sensibiliteit. Dit werd een belangrijk middel 
in waar ik mijn kost mee verdien, de astrologie. Ik heb de astrologie 
bestudeerd sinds ik een tiener was, maar de drukke leefstijl liet 
geen ruimte en tijd om me op deze hobby te concentreren. Toen ik 
na mijn diagnose had aanvaard dat het mijn keus was om het leven 
te leven en niet mijn ziektebeeld dacht ik: “Nu heb ik dus meer tijd 
en wat zal ik daar nu eens mee gaan doen? Ik ga de astrologie 
weer bestuderen om mijn geest bezig te houden met iets waar ik 
plezier in heb, tot ik andere manieren kan bedenken om productief 
te blijven.” 

Astrologie werd uiteindelijk een groot deel van waar ik me deze 
afgelopen zeven jaar op heb gericht. Ik werk met iets wat me 
enorm veel plezier geeft! Ik heb te maken met alle dagelijkse 
problemen waarmee dit ziektebeeld gepaard gaat. Er zijn een 
aantal dingen die ik niet kan doen, zoals mijn 4 jaar oude zoontje 
op mijn schoot zetten zonder hulp. Iemand moet hem voor me op 
mijn schoot zetten. Maar dit is alleen maar een aanpassing en ik 
kan nog steeds van hem houden, plezier met hem hebben en hem 
verrassen! Het leven behelst veel meer en hetzelfde geldt voor de 
wil om te leven! Wij die halverwege onze levensweg te maken 
krijgen met deze onverwachte aandoening, hebben nog een ander 
deel van het verhaal. Dat heeft betrekking op de dierbaren die in 
onze realiteit leven, echtgenoten, zonen, vrienden, broers etc. 

 

Wat ik kan zeggen over dit deel van mij verhaal is dat net als ons 
slechte humeur en ons verdriet of ons goede humeur en ons geluk 
invloed hebben op de omgeving en de mensen om ons heen ook 
onze wil om te leven dat doet. Alles heeft invloed op iedereen.  

Dus heb ik iets met mezelf afgesproken: 
Van alle tijd die ik in mijn leven heb, ben ik 80% blij, vrolijk en 
gelukkig en de overige 20% ben ik verdrietig en bang! Ik kan het 
verdriet en de angst niet ontkennen maar om te zorgen dat mijn 
verdriet niet ‘verdrietig’ wordt laat ik het maar toe in 20% van mijn 
leven en daar blijft het bij! 

 

Als u een bijdrage wilt leveren aan een toekomstige uitgave van de 
GNEM-DMP nieuwsbrief met uw eigen verhaal, neem dan contact 
met ons op op HIBM@treat-nmd.eu 
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