
 

 
Welkom bij het GNEM-DMP! 

Welkom bij de vierde nieuwsbrief van het GNE myopathy Disease Monitoring Program (GNEM-

DMP) en hartelijk dank voor uw blijvende ondersteuning en deelname aan het GNEM-DMP. Het is 

de bedoeling van onze nieuwsbrief om u te voorzien van regelmatige updates over het GNEM-

DMP en u wetenschappelijke updates te bieden met betrekking tot GNE-myopathie. Uw feedback 

en suggesties in verband met deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. 
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Voor het GNE-patiëntenregister zie: 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. zie: www.ultragenyx.com 
Voor meer informatie over TREAT-NMD zie: www.treat-nmd.eu 
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GNE-myopathieonderzoek en klinische 
onderzoeken met ManNAc in de 
Nationale gezondheidsinstituten van de 
VS 
Auteurs: dr. N. Carillo, dr. M. Huizing 

 

Onderzoekers in de Nationale gezondheidsinstituten (National Institutes of Health, NIH) in de VS hebben sinds 
2001 uitvoerig onderzoek gedaan om meer te leren over de onderliggende cellulaire afwijkingen in GNE-
myopathie. Één van hun onderzoeken (in 2007) toonde aan dat bij mutante muismodellen orale ManNAc-
therapie pathologische kenmerken van zowel GNE-myopathie als glomerulaire ziekten verbeterde.  
 
ManNAc of N-acetyl-D-mannosamine is een natuurlijk voorkomende suiker en een intermediair in de 
aanmaak van siaalzuur, een bestanddeel van spieren en andere weefsels. Verminderde siaalzuurgehaltes 
worden verondersteld een bijdrage te leveren aan de klinische aspecten van GNE-myopathie. Het National 
Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) en National Human Genome Research Institute (NHGRI) 
hebben twee cruciale, toxicologische dierstudies gedaan om de geneesmiddelveiligheid van ManNAc aan te 
tonen, en zorgden voor het succesvol indienen van de aanvraag voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel 
(Investigational New Drug, IND) bij de Inspectie voor voedings- en geneesmiddelen (Food and Drug 
Administration, FDA). Bovendien heeft de FDA een aanwijzing als weesgeneesmiddel (orphan drug) verstrekt 
voor ManNAc in GNE-myopathie.  
 
Een klinisch fase 1-onderzoek werd uitgevoerd in het NIH klinisch centrum (Bethesda, Maryland, VS) waarbij 
de farmacokinetische eigenschappen en veiligheid van ManNAc bij GNE-myopathiepatiënten werden 
beoordeeld (ClinicalTrials.gov Identificatiecode: NCT01634750). Deze klinisch onderzoeken toonden aan dat 
ManNAc goed verdragen wordt door patiënten en dat de orale toediening tweemaal daags van ManNAc 
zorgde voor een belangrijke en gestage stijging van de circulerende siaalzuurgehaltes. In samenwerking met 
NCATS- en NHGRI-onderzoekers wordt ManNAc onderzocht in een open-label fase 2-onderzoek naar GNE-
myopathie (ClinicalTrials.gov Identificatiecode: NCT02346461). Er wordt een multicentrisch klinisch 
onderzoek gepland. De NIH werkt samen met Escala Therapeutics, Inc., een bedrijf gevestigd in New York 
gericht op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen.  
 
In het NIH klinisch centrum (Bethesda, VS) worden ongeveer 45 patiënten met GNE-myopathie gevolgd in één 
centrum in een prospectief onderzoek naar het natuurlijk ziekteverloop (ClinicalTrials.gov Identificatiecode: 
NCT01417533). Dit onderzoek is in september 2011 begonnen en verzamelt doorlopend gezondheids- en 
biologische informatie om te begrijpen hoe GNE-myopathie de kracht, het functioneren en kwaliteit van leven 
van patiënten aantast. De verzamelde informatie geeft onderzoekers inzicht in welke maatregelen kunnen 
worden gebruikt om respons op behandeling aan te tonen in klinische geneesmiddelenonderzoeken voor 
deze trage, progressieve ziekte. Als onderdeel van de studie krijgen patiënten ook informatie over de status 
van hun ziekte en hoe medische aspecten gerelateerd aan GNE-myopathie beter kunnen worden behandeld. 
  
Voor meer informatie over het NIH-onderzoek en klinische onderzoeken: Nuria Carrillo 
(carrilln@mail.nih.gov) of Marjan Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 
 

 

 

We maken u erop attent dat sommige andere deelnemers met ons contact hebben opgenomen om ons te informeren dat 
bepaalde e-mails van het GNEM-DMP-team soms in de spam-map van hun e-mailaccount zijn beland. Controleer de 
instellingen van uw e-mailaccount om zeker te zijn dat u belangrijke informatie en updates over het onderzoek krijgt. Als u 
hierbij assistentie nodig hebt, mail HIBM@treat-nmd.eu 
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Julie Kelly is een freelance consultant die werkt op het gebied van zeldzame ziekten. Ze is een consultant voor 
patiëntendiensten die de verdediging van patiëntenbelangen voor Ultragenyx ondersteunt. Iin dit artikel deelt ze haar 
ervaringen en advies in verband met het belang van de verdediging van patiëntenbelangen voor zeldzame ziekten, zoals GNE-
myopathie.  
 

“Ik werk reeds vele jaren op het gebied van zeldzame ziekten en ik vind het een geluk en voorrecht dat ik in al deze tijd aansluiting 
heb gevonden met vele patiëntenverenigingen. Hun advies, hulp en begeleiding is altijd zeer nuttig geweest voor mij als persoon 
om me te helpen een beter begrip te krijgen van de behoeften van patiënten, hun verzorgers en hun families.  
 

Het doel en focus voor patiëntenverenigingen zijn in principe dezelfde als die van de medische teams die u zorg verstrekken: ze 
zijn gericht op u en uw behoeften. Ze verstrekken hulp, ondersteuning en informatie van onschatbare waarde wanneer en waar 
die nodig is. Ze bekijken veel andere aspecten van het leven met een zeldzame ziekte, zoals sociale zorg en ondersteuning, hoe u 
toegang kunt krijgen tot hulpmiddelen die u kunnen helpen in het dagelijks leven en nog veel meer.  
Ze hebben onophoudelijk gewerkt aan de bewustwording van zeldzame aandoeningen en verzekeren dat het woord 'zeldzaam' 
niet 'onzichtbaar' betekent. Eraan werken om te proberen een vroegtijdige diagnose te krijgen, en patiënten en families in contact 
brengen met de mensen die kunnen helpen, is ook een uiterst belangrijk onderdeel van hun werk. Ze hebben altijd nauw met de 
medische teams samengewerkt, en dit met medeleven en zorg. 
 

Patiëntenverenigingen kunnen ook planning en besluitvorming in de gezondheidszorgomgeving beïnvloeden die op hun beurt 
een impact kunnen hebben op de levens van zij die ze ondersteunen. De regering, zorgverleners en zij die beslissingen nemen 
binnen de gezondheidszorg kunnen allemaal voordeel halen uit het contact met patiëntenverenigingen, omdat hun inzicht en 
ervaring van grote hulp kan zijn om beter de behoeften van patiënten en families te begrijpen. 
 

Patiënten en families die werden gediagnosticeerd met een zeldzame ziekte kunnen zich soms geïsoleerd en alleen voelen met 
hun aandoening. Ik geloof dat het zeer waardevol is voor hen die kiezen om contact op te nemen met anderen en die dezelfde 
uitdagingen ervaren als jij. Het kan een echte hulp zijn en het kan je helpen het gevoel geven dat je niet alleen bent. Natuurlijk 
zijn er patiënten en families die verkiezen om privé te blijven en geen contact te hebben met anderen, maar toch de hulp nodig 
hebben en waarderen van een professionele instantie die hun behoeften en waar ze dagelijks mee moeten leven, begrijpt. 
 

Patiëntenverenigingen werken nauw met de medische teams samen zodat er een gedeeld begrip van uw behoeften bestaat. Dit 
breidt de hulp en begeleiding die u krijgt van uw artsen, verpleegkundigen en medische teams uit, en geeft ook een kijk op andere 
aspecten van het dagelijks leven wanneer en waar u eventueel hulp en begeleiding nodig hebt.  
Soms zijn het de kleine dingen in het leven die het verschil maken.  
 

Het weten dat er iemand is die u kan bellen om hulp en advies te vragen, om u in contact te brengen met anderen die bepaalde 
uitdagingen ervaren die u hebt en om u te verzekeren dat u zich niet alleen voelt, is zeer waardevol en belangrijk voor ons 
allemaal.” 
 

Als u vragen hebt over de verdediging van patiëntenbelangen of over om het even welke informatie in dit artikel, neem contact 
op met patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (UK) 
MD UK is een liefdadigheidsorganisatie voor 
de 70.000 personen die met spieratrofie 
leven in het VK. Sinds 1959 ondersteunt ze 
families die met spieratrofie leven. Ze 
verstrekken vitale informatie, advies, 
hulpmiddelen en ondersteuning voor 
personen met deze aandoeningen, hun 
families en de professionals die met hen 
werken. 
www.musculardystrophyuk.org/ 

 
 

 
 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) – 
(USA) 
NDF is een non-profitorganisatie die is 
opgericht in 2006. Haar doel is het bewust 
maken en aanmoedigen van testen voor 
GNE-myopathie en om financiering te 
brengen naar wetenschappers die werken 
om een behandeling en geneesmiddel te 
vinden voor neuromusculaire aandoeningen, 
inclusief GNE-myopathie. Onze visie is een 
wereld zonder GNE-myopathie vandaag en 
voor de komende generaties. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) is een 
vrijwilligersorganisatie die werd opgericht in 1972 door 
een kleine groep mensenin het westen van Ierland om 
families te ondersteunen die een familielid hadden met 
musculaire dystrofie. Sindsdien is ze aanzienlijk gegroeid 
en heeft nu meer dan 700 leden en een netwerk van 
vestigingen in heel Ierland.  
www.mdi.ie/ 
 
 
 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) 
– (Japan) 
PADM is een patiëntenorganisatie in Japan die zeer 
actief is in het zoeken naar een behandeling voor GNE-
myopathie. Deze vereniging heeft meer dan 130 leden 
en werd opgericht in april 2008. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italy) 
Dit is een non-profitorganisatie met als hoofddoel het verspreiden 
van informatie over GNE-myopathie. Ze werd opgericht in 2012 met 
als doel het inzamelen van geld om het medisch en 
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en te ondersteunen 
voor het onderzoek van deze ziekte, het vormen van een netwerk 
van patiënten met GNE-myopathie om zeker te zijn dat er 
onmiddellijke updates zijn over de ziekte en als 
communicatiemiddel. 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 
 
 
 
 
GNE Myopathy International 
Een internationale groep van GNE-myopathiepatiënten, familie en 
vrienden, met als doel patiënten en gemeenschappen wereldwijd 
bewust te maken over deze zeldzame genetische aandoening en om 
informatie en steun te geven aan patiënten. Gevestigd in vele 
landen inclusief Azië, Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde 
Staten. www.gne-myopathy.org/ 
 
 
 
 

 
Advancement for Research for Myopathies 

(ARM) 
ARM is een non-profitorganisatie met als 
hoofddoel het versnellen van biomedisch 
onderzoek naar IBM2, de autosomale 
recessieve vorm van erfelijke inclusion-body 
myopathieën (Hereditary Inclusion Body 
Myopathies, HIBM). Ze werd opgericht in 
2000 door HIBM-patiënten. Het doel van 
ARM is het ondersteunen en informeren van 
patiënten en hun families, het inzamelen van 
geld voor onderzoek, het aanmoedigen van 
onderzoekers om deze zeldzame aandoening 
te bestuderen en om uiteindelijk een 
genezing voor HIBM te vinden.  
www.hibm.org/arm/home 

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek om 
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tabletten siaalzuur met verlengde afgifte te beoordelen bij patiënten met GNE-
myopathie (GNEM) of erfelijke inclusion-body myopathie (HIBM) - Er zijn nu 
nieuwe centra open 
 

Ultragenyx Pharmaceutical zoekt deelnemers voor een fase 3-onderzoek voor experimentele tabletten siaalzuur 
met verlengde afgifte (Ace-ER) (ook bekend als siaalzuur met verlengde afgifte of SA-ER) voor de behandeling 
van GNE-myopathie, ook bekend als erfelijke inclusion-body myopathie (HIBM) en Nonaka distale myopathie. 
 

Het onderzoek zal informatie verzamelen over de veiligheid en de werkzaamheid van Ace-ER bij personen met 
GNE-myopathie. Omdat het onderzoek placebogecontroleerd is, zullen de helft van de geregistreerde patiënten 
het onderzoeksgeneesmiddel krijgen en de andere helft een placebo (suikerpil). Nadat het onderzoek voorbij is, 
krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolgonderzoek waarin ze behandeling 
met Ace-ER krijgen. 
 

Het onderzoek vindt plaats in geselecteerde centra in de hele wereld. De volgende centra zijn momenteel open voor 
rekrutering: 

Verenigde Staten, Californië 
University of California, Irvine  Rekrutering 
Irvine, Californië, Verenigde Staten, 92697 
Contactpersoon: Brian Minton Tel: 714-456-8520 
bminton@uci.edu  
Hoofdonderzoeker: Tahseen Mozaffar, MD  
 
Verenigde Staten, Missouri 
Washington University School of Medicine Rekrutering 
Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten, 63110 
Contactpersoon: Renee Renna Tel: 314-362-1626 
rennar@neuro.wustl.edu  
Hoofdonderzoeker: Alan Pestronk  
  
Verenigde Staten, New York 
New York, University School of Medicine Rekrutering 
New York, New York, Verenigde Staten, 10016 
Contactpersoon: Swapnil Parma Tel: 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org  
Hoofdonderzoeker: Heather Lau, MD  
  
Verenigde Staten, New York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai Rekrutering 
New York, New York, Verenigde Staten, 10029 
Contactpersoon: Luca Fierro Tel: 212-659-1477 
luca.fierro@mssm.edu  
Hoofdonderzoeker: George Diaz, MD 
  
Bulgarije 
UMHAT "Alexandrovska"   Nog geen rekrutering 
Sofia, Bulgarije 
Contactpersoon: Teodora Chamova, MD teodoratch@abv.bg 
Hoofdonderzoeker: Ivailo Tournev, MD  
 
Canada, Ontario 
McMaster University   Rekrutering 
Hamilton, Ontario, Canada, L8N3Z5 
Contactpersoon: Erin Hatcher Tel: 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca  
Hoofdonderzoeker: Mark Tarnopolsky, MD  

 Frankrijk 
CHU La Réunion - site GHSR  Rekrutering 
Saint-Pierre, Reunion, Frankrijk 
Contactpersoon: Julie Ruiz Tel: 0262.35.96.73 julie.ruiz@chu-
reunion.fr  
 
Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière Rekrutering 
Parijs, Frankrijk 
Contactpersoon: Nacera Reguiba n.reguiba@institut-myologie.org  
Hoofdonderzoeker: Anthony Behin, PH  
 
Israël 
Hadassah-Hebrew University Medical Center Rekrutering 
Jeruzalem, Israël 
Contactpersoon: Yael Feinsod-Meiri Tel: 972 2 677 9398 
yaelfeinsod@hadassah.org.il  
Hoofdonderzoeker: Yoseph Caraco, MD  
 
Italië 
University of Messina   Rekrutering 
Messina, Italië 
Contactpersoon: Prof. Carmelo Rodolico crodolico@unime.it  
Hoofdonderzoeker: Prof. Carmelo Rodolico  
 
University of Milan   Rekrutering 
Milaan, Italië 
Contactpersoon: Prof. Giacomo Comi  
Hoofdonderzoeker: Prof. Giacomo Comi  
  
Università Cattolica   Rekrutering 
Rome, Italië 
Contactpersoon: Prof. Massimiliano Mirabella mirabella@rm.unicatt.it 
Hoofdonderzoeker: Prof. Massimiliano Mirabella  
  
Verenigd Koninkrijk 
The Newcastle upon Tyne Hospitals Rekrutering 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Verenigd Koninkrijk, NE1 4LP 
Contactpersoon: Oksana Pogoryelova, PhD +44 (0) 191 2418640 
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk  
Hoofdonderzoeker: Hanns Lochmuller, MD  

Om meer te weten te komen over dit onderzoek, inclusief inclusie- en exclusiecriteria en over hoe u kunt deelnemen, 
bezoek: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Update over het registeronderdeel van het GNEM-DMP 
Nu, maart 2016, zijn er 225 deelnemers (afb. 1) in het GNEM-DMP-register uit 25 verschillende landen. De kaart links toont de verdeling 
van de deelnemers over de hele wereld waarbij wordt aangeduid hoeveel deelnemers uit elk land tot nog toe hebben ingeschreven. 
De gemiddelde leeftijd van de registerdeelnemers is 39,5 jaar (het leeftijdsbereik van de deelnemers is van 20,5 tot 70,1 jaar).  
De gegevens die u verstrekt aan het register geeft ons een breed inzicht in de globale GNE-myopathiegemeenschap en we waarderen 
het dat u de tijd neemt om uw vragenlijsten in te vullen bij uw eerste bezoek, 6 maanden later en daarna jaarlijks. 

 
GNE-myopathie is een traag vorderende 
ziekte. FAQ: Hoe snel word ik slechter/hoe 
traag of snel gaat dit? 

 

Om deze vraag te beantwoorden bekeken we uw 
antwoorden op de registervragenlijsten. Volgens deze 
analyse zijn de eerste tekenen van GNE-myopathie rond 
28-29 jaar zichtbaar, maar af en toe zo vroeg als 15 jaar of 
zo laat als 50 jaar. Zwakte in de armen en handen wordt 
normaal 5 jaar later gevoeld dan zwakte in de benen. 
Moeilijk rechtop zitten zonder steun wordt merkbaar 
zeven jaar na de eerste symptomen van GNE-myopathie. 
Rolstoelen worden gemiddeld op de leeftijd van 39 jaar 
gebruikt maar ook hier is een wijde spreiding: sommigen al 
in hun vroege twintiger jaren tot anderen in hun   vijftiger 
jaren. Meer dan 30% van de registerdeelnemers stopte 
met werken vanwege spierzwakte op een gemiddelde 
leeftijd van 33-34 jaar. 
 
Onze waarnemingen zijn gebaseerd op een preliminaire 
gegevensanalyse en kunnen veranderen wanneer meer 
informatie beschikbaar wordt. We denken dat de 
geschatte tijdlijn van de voorvallen handig kan zijn omdat 
het helpt bij het ziektebeheer en het voorbereid te zijn. Het 
is natuurlijk belangrijk te herinneren dat niet al deze 
symptomen zullen voorvallen bij elke persoon die 
gediagnosticeerd is met GNE-myopathie. Sommige zullen 
vele jaren leven tot na de middelbare leeftijd zonder te 
worden getroffen door al deze symptomen. 

Afb. 2: Verminderen van de mobiliteit van de deelnemer -  
Vanaf het begin tot de behoefte aan het gebruik van een 

rolstoel/scooter (Gemiddelde en spreiding) 

 

Afb. 1: 
Wereldwijde 
verdeling van 
GNEM-DMP-
deelnemers 
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Mijn reis tot nu toe - Mark  
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Mark is uit de Verenigde Staten en werd in 2003 
gediagnosticeerd met de spieratrofie-aandoening 
Erfelijke inclusion-body myopathie (HIBM), ook 
bekend als GNE-myopathie. Mark neemt 
momenteel deel aan het internationale GNEM-
DMP-register van Newcastle University, waarvan 
het doel is om het inzicht te vergroten in de 
aandoening, en klinische onderzoeken en research 
een impuls te geven, wat tot doeltreffende 
behandelingen zou kunnen leiden. Mark praat 
hieronder over het leven met de aandoening en 
deelt enkele verhalen over zichzelf. 

 
Mijn verhaal begint zoals de meeste - met de geboorte, in mijn geval in 
1965. Mijn ouders lieten me verschillende dingen uitproberen zoals 
muzieklessen (ik haatte ze) en voetbal spelen (dat vond ik leuk). Ik was 
en ben nog steeds de eerste persoon in mijn gehele familie die een 
bachelorsdiploma behaalde. Na mijn studie had ik enkele banen voordat 
ik vast ging werken in een organisatie waar ik actief was als 
fraudeonderzoeker gedurende bijna twintig jaar. Ik trouwde met een 
mooie dame met de naam Phyllis en heb twee geweldige dochters 
(universiteitsstudenten).  
 

Vanaf ongeveer 32 jaar kreeg ik een blessure aan mijn knie waarvoor ik 
behandeling nodig had. Tijdens deze initiële beoordeling bleek dat mijn 
kuiten en achillespezen ook ongewoon zwak waren. Daarom begon ik 
ook deze spiergroepen te oefenen tijdens de behandelingssessies. Na 
een tijdje werd mijn knie beter maar ik kon de andere spiergroepen niet 
verbeteren. De therapeut die me behandelde suggereerde dat het beter 
was als ik een neuroloog zou bezoeken. De eerste neuroloog die ik 
bezocht zei dat ze dachten dat ik ALS (Amyotrofische laterale sclerose) 
had. Dit veroorzaakte natuurlijk paniek, maar testen bewezen dat ik geen 
ALS had. Bij elk daaropvolgend bezoek aan de neuroloog moest ik 
verdere testen ondergaan die allemaal negatief bleken te zijn. Na acht 
maanden gaf de eerste neuroloog het op. Een paar maanden later 
plaatste ik online (in de begindagen van het internet) een bericht over 
mijn symptomen en werd ik doorverwezen naar een arts aan de 
Universiteit voor geneeskunde en tandheelkunde van New Jersey, die 
na enkele testen (inclusief opnieuw een spierbiopsie) bevestigde dat ik 
HIBM had. Op dit moment was de diagnose enkel licht vervelend voor 
mij.  
 

Enkele jaren later ging ik nog steeds voor follow-up naar de arts die mijn 
toenemende zwakte bijhield. Ik probeerde IVIG wat leek te helpen, maar 
dit had zware bijwerkingen. Op dit moment waren treden en trappen een 
uitdaging voor mij en ik begon te struikelen en te vallen. Rechtop gaan 
staan vanuit een zitpositie komen werd ook moeilijker, maar was nog 
altijd mogelijk. Uiteindelijk installeerde ik een traplift in mijn huis, omdat 
de 15 treden te veel waren voor mij. Omdat mijn valpartijen steeds vaker 
voorkwamen, begon ik een wandelstok te gebruiken. Op mijn werkplek 
werden mijn taken aangepast zodat ik bleef werken tot 2006. Sinds ik 
gestopt ben met werken met werken, heb ik mezelf beziggehouden met 
klusjes en met het opvoeden van mijn kinderen.  
 

 
 
 

In 2005 nam ik contact op met Advancement of Research Myopathies 
(ARM) in Californië (HIBM.ORG) en gaf ik hen monsters om te bekijken 
in hun onderzoek (ik ben lid van de Facebook-groep - HIBM/GNE 
Myopathy Support Group). Na een tijdje begon ik te veel te vallen en 
ik brak twee wervels tijdens een val. Ik moest naar de revalidatie en 
sindsdien gebruik ik een elektrische rolstoel. Op dit moment heb ik hulp 
nodig voor de meeste dingen in mijn dagelijks leven.  
  
die Ik heb een aantal problemen gehad die mij sinds mijn diagnose financieel 
hebben geraakt. Ik moest betalen voor de installatie van een helling zodat ik 
toegang heb tot mijn huis van buitenaf (waarbij ik extra problemen heb 
ondervonden bij hevige sneeuwval). Omdat ik in een afgezonderd gebied 
van de VS woon, West Milford genaamd, waar vervoer voor mensen in 
rolstoelen niet gemakkelijk te verkrijgen is, moest ik ook een aangepaste 
auto met rolstoellift kopen om overal naartoe te kunnen. De extra kosten 
veroorzaakten problemen met mijn hypotheekverstrekker en zo moesten we 
uiteindelijk ons huis uit. We verhuisden naar een appartement dat veel 
rolstoelvriendelijker is en we proberen nu een rolstoelvriendelijke plaats voor 
onszelf te kopen.  
 

Door de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens deze moeilijke periode, 
kwam ik in contact met een programma genaamd 'Workability', dat hier in de 
VS geleid wordt. Ik kon financiële bijstand krijgen via Medicaid (een sociaal 
gezondheidszorgprogramma) - met als enige addertje onder het gras dat ik 
aan het werk moest zijn om de bijstand te krijgen. Na een heleboel 
doodlopende interviews nam ik contact op met een bedrijf online dat Engels 
als tweede taal doceert. Om echter in aanmerking te komen moest ik terug 
naar school om een lesbevoegdheid te behalen, wat ik succesvol deed. 
Sindsdien werk ik als leraar. Via Medicaid heb ik nu toegang tot de essentiële 
diensten die ik nodig heb voor mijn dagelijks leven om vooruit te kunnen. Dit 
programma heeft mijn leven gered. Ik raad sterk aan dat je de sociale 
gezondheidszorgprogramma's bekijkt die beschikbaar zijn in je eigen land.  
 

Deze ziekte is moeilijk voor mij en mijn familie. Ik moet mij aanpassen om 
dingen op een heel andere manier te doen dan 'normale' mensen. Grijpers 
gebruiken om dingen op te rapen, met vanuit de elektrische rolstoel werken 
voor elk aspect van het dagelijks leven, afhankelijk zijn van anderen voor 
hulp, niet naar plekken kunnen gaan met vrienden en familie vanwege de 
trappen, geen pot kunnen opendoen of meer dan enkele kilo's kunnen 
opheffen en door anderen moeten worden vervoerd, zijn enkele voorbeelden 
hiervan. Ik heb ook wat problemen gehad met depressie sinds mijn diagnose, 
maar ik heb me erdoor gewerkt. Ik denk dat het moeilijkste was het besef 
dat er echt niets is dat de progressie van de ziekte kan stoppen.  
 

Maar nu de positieve zijde. Lang geleden, toen ik wist dat er geen 
behandeling was, begon ik alternatieve en kruidenmiddelen te bestuderen. 
Met vallen en opstaan, heb ik een dieet bedacht met zaken waarvan ik denk 
dat ze nuttig zijn voor mijn welzijn, inclusief vitaminen, mineralen en 
eiwitsupplementen. Contact hebben met anderen helpt ook. Zo ben ik me 
ervan bewust dat ik niet alleen ben. Het belangrijkste dat me door deze 
beproeving heeft gekregen is de ondersteuning van Phyllis. Me ervan 
bewust zijn dat zij van mij houdt, maakt al het andere verdraaglijk. Wat er 
ook met me gebeurd is, ik heb me erdoorheen geslagen, en dat kan jij ook.  

 
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 via 
HIBM@treat-nmd.eu.  
 

Houd er rekening mee dat dit artikel de opvattingen en meningen van Mark 
bevat en niet noodzakelijk betekent dat TREAT-NMD of het International GNE 
Myopathy Registry deze onderschrijft. 
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