
 

Welkom bij de GNEM-DMP! 
Welkom bij de vijfde nieuwsbrief van het programma voor ziektetoezicht op 

GNE-myopathie (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 van wetenschappelijke updates 

met betrekking tot GNE-myopathie. Uw feedback en suggesties in verband 

met deze nieuwsbrief zijn hartelijk welkom. 

In deze uitgave 

• Voltooiing van registratie van het klinisch fase 3-onderzoek naar 
aceneuramisch zuur met verlengde vrijgave (Aceneuramic Acid Extended 

Release, Ace-ER) 
 

• Update voor GNEM-DMP-register 
 

• Evenement belangenbehartiging voor patiënten met GNE myopathie - Update 

over dagen met evenementen 
 

• Belangenbehartiging voor patiënten door Ultragenyx - Lancering van nieuwe 
website 

 

• Conferentie belangenbehartiging patiënten: ‘Laten we over myopathie praten’ - 

Barcelona, Spanje 
 

• Remudy - Register van musculaire dystrofieën (Japan) 
 

• Verhaal van een deelnemer: ‘Mijn tocht tot nu toe’ - Yuriko Oda 

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/patients/gnem 
Voor meer informatie over TREAT-NMD bezoekt u: www.treat-nmd.eu 
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Aankondiging van voltooiing van registratie van het klinisch fase 3-
onderzoek naar Ace-ER (aceneuramisch zuur met verlengde vrijgave). 
 
Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat Ultragenyx Pharmaceutical Inc. de registratie voltooid heeft in het gerandomiseerde, dubbelblinde, 

placebogecontroleerde fase 3-studie ter evaluatie van aceneuramisch zuur bij patiënten met GNE-myopathie (GNEM) of overerfbare ‘inclusion body’ 

myopathie (Hereditary Inclusion Body Myopathy, HIBM) (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921). Deze hoofdstudie bij de ontwikkeling van 

aceneuramisch zuur (Ace-ER) als mogelijke behandeling voor GNE-myopathie zal ongeveer één jaar duren. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. heeft 

met succes 89 mensen geregistreerd in onderzoekscentra in de V.S., Canada, het V.K., Bulgarije, Frankrijk, Italië en Israël. Men verwacht dat deze 

deelnemers in de zomer van 2017 klaar zullen zijn. 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om niet alleen de mensen zelf te bedanken die in het onderzoek deelnemen, maar ook diegenen die 

het internationale patiëntenregister (GNEM-DMP) ondersteunen, wat een spilrol gespeeld heeft bij het bevorderen van bewustzijn en het verenigen 

van de gemeenschap. 

Statistiek register 
Afb. 1: Wereldwijde distributie van GNEM-DMP-deelnemers 

Sinds juli 2016 zijn er nu 247 deelnemers (afb. 1) in 

het GNEM-DMP-register, uit 28 verschillende landen. De 

kaart links toont de distributie van deelnemers doorheen 

de continenten. Er zijn zes landen (verspreid in vier 

verschillende continenten) die samen 81% van alle 

registerdeelnemers omvatten - de V.S., het V.K., Iran, 

Italië en Indië. 

 

De gemiddelde leeftijd van de registerdeelnemers is 
41,3 jaar (het leeftijdbereik van de deelnemers is van 21 
tot 72 jaar). De meerderheid van de deelnemers in het 
register vallen in het leeftijdbereik tussen 30-39 jaar 
(afb. 2), maar er is momenteel een brede leeftijdswaaier 
onder de deelnemers in het hele register. 

Afb. 2: Indeling van mannelijke/vrouwelijke 
deelnemers volgens leeftijd 

GNE-myopathie en het voorkomen 
ervan in de families van GNEM-DMP-
deelnemers 

In de eerste vragenlijst die door registerdeelnemers in de 

GNEM-DMP wordt ingevuld, is er een onderdeel waar wij u 

vragen om ons wat meer informatie te geven over uw familie in 

verband met GNE-myopathie. Zijn er andere familieleden met 

deze diagnose?” om de frequentie van de ziekte beter te 

begrijpen en om tegelijk iedereen de kans te geven om deel te 

nemen aan de GNEM-DMP. Wij willen eveneens de ervaringen 

optekenen van mensen van over de hele wereld en leren hoe 

de ziekte invloed heeft op mensen uit vele verschillende 

culturen. 

Bij diegenen die Ja antwoordden op deze vraag (32,2%, 

afb. 4), informeerde meer dan de helft ons dat er een ander 

familielid was van wie zij wisten dat hij/zij ook met GNE-

myopathie gediagnosticeerd was, en 32% vertelde dat zij zich 

bewust waren van twee andere familieleden. Bij het 

analyseren van andere antwoorden, vertelde een respondent 

dat hij/zij zich bewust was van zeven andere familieleden die 

met de ziekte gediagnosticeerd waren. 
 
Van de gediagnosticeerde familieleden werd 54,1% (afb. 3) 

door deelnemers geïdentificeerd als hun zus en 32,8% als hun 

broer. Verder vermeldde 6,6% dat een volle neef ook 

gediagnosticeerd was met GNE-myopathie, en 6,6% andere 

familieleden vervolledigde de rest van de ontvangen 

antwoorden. 

De bevindingen van de per register ingevoerde gegevens 

bevestigen ons begrip dat broers en zussen de familieleden 

zijn die het meest waarschijnlijk ook getroffen zijn door GNE-

myopathie. Dit is omdat de ziekte autosomaal recessief is. Dat 

wil zeggen dat beide ouders doorgaans niet getroffen zijn 

(dragers), maar een defecte kopie van het GNE-gen (een 

mutatie) kunnen doorgeven aan hun getroffen kind. 

Afb. 3: Familieleden geïdentificeerd 
als gediagnosticeerd met GNE-
myopathie 

Afb. 4: Antwoorden op 
registervraag: “Zijn er andere 
familieleden met deze 
diagnose?” 
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Netwerkevenement belangenbehartiging voor 
patiënten met GNE-myopathie 

Op 16 maart 2016 kwam een groep gespecialiseerde 
patiëntenorganisaties samen tijdens de myologieconferentie in 
Lyon, Frankrijk, om kennis en begrip te delen over de noden van 
patiënten met GNE-myopathie, en om te helpen netwerken op te 
stellen zodat meer patiëntenverenigingen elkaar kunnen vinden 
en betrokken raken bij het ondersteunen van patiënten en hun 
families. 

 
De dag werd georganiseerd door dr. Anthony Behin van het 
Centre de Reference de Pathologie Neuromusculaire in Parijs en 
werd ook bijgewoond door dr. Andoni Urtizberea van het 
Myologie-instituut. Vertegenwoordigers van de volgende 
patiëntenorganisaties waren aanwezig: AFM Telethon in 
Frankrijk, Muscular Dystrophy UK, VSN in Nederland, ASEM 
Federacion en Ana Carolina Diez Mahou Fundacion in Spanje. 
De volgende mensen gaven lezingen tijdens de namiddagsessie: 

 
Dr. Behin gaf een lezing over het huidige begrip over de 

incidentie en prevalentie van GNE-myopathie en de genetische 
implicaties, specifiek dat GNE nog steeds in veel landen maar 
zelden voorkomt, met bepaalde clusters in Japan, het Midden-
Oosten, Indië, Rome en Bulgarije. Hij benadrukte dat betere 
kennis van de epidemiologie en ziektegeschiedenis in de 
verschillende landen cruciaal is, en benadrukte ook het belang 
van het GNE-myopathieregister. 

Robert Meadowcroft, de Chief Executive van Muscular Dystrophy 

UK, besprak het belang van een eengemaakte dienst tussen het 

ziekenhuis en het huis voor het welzijn van elke neuromusculaire 

patiënt. Hij besprak hoe de patiëntgroepen ondersteuning van 

lotgenoten kan bieden van diegenen die persoonlijk de uitdagingen 

kennen, om samen met de in het ziekenhuis aangeboden informatie 

en advies te gebruiken. 
 

Maryze Schoneveld van der Linde van Patient Centered Solutions 

besprak het belang van een goed internationaal patiëntennetwerk voor 

zeldzame ziekten, die vaak geen ziektespecifieke patiëntenorganisatie 

hebben in elk land. Zij gaf het voorbeeld van haar ervaring als deel 

van de landspecifieke neuromusculaire organisatie VSN, evenals bij 

het vormen van een internationale vereniging voor haar aandoening. 

Zij vermeldde GNE Myopathy International (www.gne-myopathy.org) 

als voorbeeld van een organisatie die in staat was hulpmiddelen en 

ondersteuning te bieden aan diegenen met GNE-myopathie. 

 
Valeria Pace van het Italiaanse GNEM Patient Advocacy Support 

Group stuurde een videobericht op, dat bekeken kan worden op 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM). 

Deze vergadering lanceerde toekomstige samenwerkingen voor 

diegenen met GNE-myopathie, zoals Valeria uitlegde hoe families net 

als patiënten kunnen samenkomen met belangenbehartigingsgroepen 

voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen. 

Ultragenyx Pharmaceutical heeft een gloednieuwe website 

[www.ultrarareadvocacy.com] gelanceerd die gewijd is aan 

iedereen die getroffen is door zeldzame ziektes. 

Het team voor verdediging van patiëntenbelangen bij Ultragenyx is 

begaan met het opleiden en ondersteunen van die patiënten, 

families en zorgverleners die getroffen zijn door zeldzame en ultra-

zeldzame ziektes. Op de nieuwe website kan u waardevolle 

hulpmiddelen aantreffen, kan u luisteren naar anderen die leven 

met zeldzame ziektes, en kan u meer leren over de toewijding van 

Ultragenyx aan de gemeenschap patiënten met zeldzame ziekten. 

Het team voor belangenbehartiging werkt samen met 

patiëntenorganisaties om de standpunten van patiënten te 

begrijpen en bij het bedrijf te laten horen. Zij streven ernaar 

waardevolle informatie, educatieve materialen en hulpmiddelen te 

leveren aan de gemeenschappen die zij dienen. De input helpt 

eveneens om de klinische ontwikkelingsprogramma’s van 

Ultragenyx richting te geven. 

Merk op dat Ultragenyx geen gezondheidszorgadvies biedt. 

Raadpleeg uw behandelende arts als u specifieke vragen heeft 

over uw gezondheidsstatus. 

Fondsenwerving voor GNE-myopathie 
 

Een actief lid van de GNE-gemeenschap en haar vrienden en familie zijn momenteel fondsen aan het inzamelen ter ondersteuning van 

GNE-myopathie door een aantal uitdagingen aan te gaan in de loop van de komende maanden. Kom hieronder meer te weten over deze 

mogelijkheden tot fondsenwerving en hoe u kan doneren: 

Londen Duathlon: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Londen naar Parijs fietstocht: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Conferentie 
belangenbehartiging patiënten: 

‘Laten we over myopathie 
praten’ - Barcelona, Spanje 
 
Op 1 oktober 2016 sponsoren Ultragenyx, ASEM en Ana Carolina 

Diez Mahou Fundacion in Barcelona een conferentie voor 

belangenbehartiging van patiënten.  

Dit panelgesprek in de loop van 1 dag zal onafhankelijke 

steungroepen die patiënten met neuromusculaire stoornissen 

ondersteunen (in het bijzonder bij volwassenen beginnende 

myopathieën) samenbrengen met mensen die GNE-myopathie 

hebben, om te helpen leren over gebieden waar onvervulde noden 

bestaan binnen de volwassen myopathiepatiëntengemeenschap. 

Registratie voor dit evenement is nu gesloten, maar een update over 

de evenementen van die dag zullen opgenomen worden in de 

volgende uitgave van de GNEM-DMP-nieuwsbrief. 

pharmaceutical 

Belangenbehartiging 
voor patiënten bij 

ultragenyx 

Laten we over  
myopathie praten 
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Remudy - Register van musculaire dystrofieën (Japan) 
door En Kimura, Manager van Remudy, National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Japan 
 

Het Remudy-GNEM-register (www.remudy.jp) is een Japans nationaal register voor GNE-myopathie dat in 2012 begonnen was en 

beheerd wordt door het National Center of Neurology and Psychiatry, Japan. Het register volgt dezelfde vorm als de TREAT-NMD 

patiëntregisters voor Duchenne musculaire dystrofie (DMD) en spinale musculaire atrofie (SMA), bestaande uit een door de patiënt zelf 

gerapporteerd register. Elk registeritem is gecertificeerd door hun behandelende arts, en daarna opnieuw gecontroleerd door medische en 

genetische experts voordat het in het Remudy-GNE-myopathieregister ingevoerd wordt. Aan het einde van juni 2016 waren 176 GNE-

myopathiepatiënten geregistreerd, en het aantal ingeschreven patiënt blijft nog steeds groeien. De in dit register verzamelde gegevens 

werden tot nog toe gebruikt in een haalbaarheidsonderzoek (een beoordeling van de uitvoerbaarheid van een voorgesteld project om de 

keuze te beoordelen van elektronische toestellen die gebruikt worden door GNE-myopathiepatiënten) en ook bij de aanwerving voor door 

onderzoekers gestarte klinische onderzoeken. 
 
Momenteel wordt Remudy geleid door dr. Madoka Mori-Yoshimura. Het registerteam is verheugd samen te werken met het GNEM-DMP, 

zodat beide groepen anonieme gegevens gecombineerd kunnen worden. De gecombineerde anoniem gemaakte gegevens vormen een 

krachtige gegevensset die ons helpt de klinische ontwikkeling van behandelingen voor GNE-myopathie verder aan te stuwen. 

In het Remudy-register verzamelde gegevens werden grondig geanalyseerd en in 2014 gepubliceerd in een paper met als titel 

‘Nationwide Patient Registry for GNE myopathy in Japan’ (Nationaal patiëntenregister voor GNE-myopathie in Japan). Hieronder heeft 

dr. En Kimura ons een kort overzicht gegeven van hun bevindingen. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014)  

Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Samenvatting 

DOELSTELLINGEN: Deze studie richtte zich (1) op het ontwikkelen 

van een nationaal patiëntenregister voor GNE-myopathie om de 

planning van klinische onderzoeken en aanwerving van kandidaten te 

vereenvoudigen, en (2) om verder inzicht te verwerven in de ziekte, 

om de behandeling en zorg te kunnen verbeteren. 

Een kopie van het originele verslag van de genetische analyse was 

vereist van elke patiënt. 

 

RESULTATEN: Wij hebben met succes het Remudy-GNE-

myopathieregister opgezet. Momenteel zijn nationaal 121 patiënten 

geregistreerd (enkel in Japan). Bijna 100 artsen uit 73 ziekenhuizen 

werkten samen met de registerbeheerders om het register op te 

stellen. Demografische analyse van de gegevens in het register 

toonden dat de gemiddelde leeftijd bij begin van de ziekte 27,7 jaar 

bedroeg (+/- 9,6 jaar), en dat bijna 20% van alle registerpatiënten 

(24/121) meldden dat ze in staat waren zonder hulp te wandelen. 

Het duurt gemiddeld ongeveer 12 jaar na het opmerken van de 

eerste symptomen voordat ondersteunende middelen gebruikt 

worden, na 15 jaar beginnen patiënten rolstoelen en na meer dan 

20 jaar raakt het wandelvermogen verloren. Ongebruikelijke 

vergezellende symptomen werden waargenomen bij 3 patiënten die 

een voorgeschiedenis en/of complicatie hadden van idiopathische 

trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes, wat leidt tot verhoogde 

kans op bloeding). Om de vooruitgang van deze studie met de 

gemeenschap te delen, werden regelmatig nieuwsbrieven 

uitgegeven. Deze nieuwsbrieven omvatten informatie over nieuwe 

klinische fase 1-onderzoeken naar GNE-myopathie in Japan, 

uitgevoerd door Nobelpharma. De nieuwsbrieven dienden ook als 

medium om het belang van ademhalingsevaluatie en zorg voor 

ademhalingsinsufficiëntie bij niet-ambulante patiënten onder 

aandacht te brengen. 

 

CONCLUSIE: Het Japanse Remudy-GNE-myopathieregister is een 

nuttig hulpmiddel voor het vermeerderen van kennis over het 

natuurlijke verloop van de ziekte en voor het aanwerven van 

patiënten met GNE-myopathie in klinische onderzoeken. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883/ 

METHODEN: Medische dossiers van genetisch bevestigde patiënten 

met GNE-myopathie in het National Center Hospital van het National 

Center of Neurology and Psychiatry (NCNP) werden retrospectief 

nagekeken om gegevens te verkrijgen over de ernst en progressie 

van de ziekte. Wij verwezen ook naar items in de gegevensbladen 

van het nationale register van patiënten met dystrofinopathie in het 

register van musculaire dystrofieën (Remudy). Voor het 

registratieblad geselecteerde items omvatten leeftijd, geslacht, 

leeftijd bij begin, voorgeschiedenis en complicaties, familiale 

voorgeschiedenis, lichaamsgewicht en lengte, pathologische 

bevindingen bij spierbiopsie, grijpkracht, vermogen om te stappen, 

ademhalingsfunctie, hartfunctie, bereidheid om deel te nemen aan 

komende klinische onderzoeken, en deelname in 

patiëntenverenigingen.  
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Yuriko Oda - Mijn tocht tot nu toe 
 

Introductie van de redacteur: Yuriko Oda is de president van de Japanse patiëntenorganisatie ‘Patients 

Association for Distal Myopathies’ (PADM) en is eveneens lid van het directiecomité van TREAT-NMD. 

Yuriko is een actief lid van de YouTube-gemeenschap, en host haar eigen kanaal 

(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q) waar ze een reeks video’s heeft geüpload 

(met Engelstalige ondertiteling). Deze video’s bekijken een reeks dagelijkse problemen waarmee een 

persoon met GNE-myopathie te maken heeft - activiteiten zoals een vliegtuig opstappen, reizen met de 

trein en ook iets zo eenvoudig als het oppikken van een stuk fruit. Yuriko is een enthousiaste reiziger en 

heeft veel van haar vrije tijd toegewijd aan belangenbehartiging voor het opstellen van een drempelvrije en 

toegankelijke omgeving om in te leven, voor mensen met neuromusculaire ziekten, niet alleen in Japan 

maar ook wereldwijd. Hieronder deelt Yuriko haar ervaringen en het schitterende werk dat ze doet. 

Toen ik ongeveer 20 jaar oud was, begon ik wat abnormale veranderingen te voelen in mijn benen. Dat 

was in 2002 toen ik een laatstejaars student was in de universiteit. Ik werd toen gediagnosticeerd met 

distale myopathie met omrande vacuolen (vandaag ook gekend als GNE-myopathie). Voorafgaand aan de 

diagnose gaf ik altijd mijzelf de schuld voor de veranderingen die ik voelde in mijn benen. Ik dacht dat het 

kwam omdat ik lui was - zelfs al nam ik deel aan activiteiten zoals zwemmen, mijn hond uitlaten en trappen 

lopen. Ik was eerlijk gezegd zo opgelucht nadat mijn diagnose bevestigd was omdat artsen mij uitlegden 

dat dit een genetische ziekte was. 

Net voor mijn 25ste verjaardag in 2005 bezocht ik mijn huisarts om 

gezinsplanning en de progressie van spierzwakte te bespreken. Ik was 

ervan op de hoogte gebracht dat GNE-myopathie een recessieve ziekte is 

en dat mijn kinderen een heel kleine kans hadden om getroffen te worden 

door de ziekte omdat dit een ‘autosomaal recessieve’ aandoening is. Met 

andere woorden: het zou een astronomisch fenomeen zijn moest dat het 

geval zijn. Mijn arts vertelde mij dat omwille van de ziekte bevalling 

moeilijker zou worden naarmate de ziekte in bepaalde delen van mijn 

lichaam progressie vertoonde. Dus mijn vriend en ik besloten om te 

trouwen en een kind te krijgen, en dit zonder teveel uitstel. Het volgende 

jaar werd mijn zoon Eiichi geboren. Hoewel het een uitdaging is mijn zoon 

op te voeden, ben ik heel dankbaar om dit te kunnen doen, dankzij de hulp 

van anderen. Ik geloof dat als ik mijn appreciatie voor mensen niet vergeet 

en opgewekt kan zijn, ik alle moeilijkheden te boven kan komen. 
Op het strand in Hawaii. Mijn zoon Eiichi en ikzelf in 2015. 

Oprichting PADM 
PADM (Patients Association for Distal Myopathies -  

Patiëntenvereniging voor distale myopathieën) 

(www.npopadm.com) werd op 1 april 2008 door patiënten opgericht 

als een vereniging zonder winstbejag - en nu, 9 jaar verder, hebben 

we 128 leden (die allen zelf patiënt zijn). PADM werd voornamelijk 

opgericht toen we goed nieuws begonnen horen over onderzoek 

naar behandeling van GNE-myopathie, omdat er voorheen geen 

mogelijke aanpak met stoffen was voor behandeling of 

geneesmiddelen voor mijn ziekte. Verschillende Japanse groepen 

beslisten op dit punt om samen te komen en een groep te vormen 

die onze mening kan uitdragen - PADM. Het hoofddoel van PADM 

is om een hoop voor de ‘toekomst’ te worden - naast de industrie 

en overheid werken aan een brede waaier aan problemen die 

momenteel impact hebben op GNE-patiënten, bijvoorbeeld 

(drempelvrije verwante feitelijke informatie om tegemoet te komen 

aan de noden van het dagelijkse leven van mensen met een 

invaliditeit). En ook problemen die zij in de toekomst zouden 

kunnen tegenkomen (toegang tot om het even welke toekomstige 

geneesmiddelen, opstellen van netwerken voor zeldzame ziekten). 

In mijn thuisland Japan heeft de vooraanstaande neuroloog dr. 

Ichizo Nishino het onderzoek geleid naar GNE-myopathie en was 

aan de frontlijn van de ontwikkeling van geneesmiddelen in 

verband met de ziekte. Wetende dat mensen iets doen om een 

geneesmiddel te vinden voor onze ziekte, geeft met iets om naar 

uit te kijken. 
 

Prestatie 
We hebben de voorbij 9 jaar hard gewerkt en we zijn trots op onze 

prestaties. 

Een van die resultaten was dat op 14 augustus 2009 het farmaceutisch 

bedrijf Nobelpharma Co., Ltd. een beurs kreeg van NEDO (New Energy 

and Industrial Technology Development Organization) om te beginnen 

werken aan de ontwikkeling van en DMRV (een andere naam voor 

GNE-myopathie die in Japan gebruikt wordt) therapeutisch middel voor 

praktisch gebruik. Dit leidde tot de huidige studies die uitgevoerd 

worden door Ultragenyx Pharmaceutical Inc. en Nobelpharma Co., Ltd. 

Te midden van deze activiteiten waren we ook in staat onze 

aanwezigheid bekend te maken op een grotere en bredere schaal, 

dankzij het feit dat onze zaak in de media besproken werd. We waren 

blij dat farmaceutische bedrijven interesse toonden in het mogelijk 

produceren van een geneesmiddel voor GNE-myopathie, maar dit is 

slechts de eerste stap in een langere tocht. 
 
Activiteit 

Momenteel zijn er in Japan 300 patiënten met de diagnose van GNE-

myopathie. Onze ziekte is een weesziekte, wat betekent dat er slechts 

weinig mensen in de wereld getroffen zijn en dat onderzoek in dit 

gebied heel complex en duur is. Als patiënten voelden we dat we iets 

moesten doen om de situatie te veranderen, op zijn minst voor wat 

betreft distale myopathie. Naast het verzamelen van handtekeningen 

van het publiek om onze zaak te ondersteunen, hielden we ook 

symposia, vergaderingen en rondetafelconferenties. We begonnen de 

campagne in april 2008 en in mei 2014 bereikten we 2,04 miljoen 

handtekeningen. Deze ondertekende petitie werd aangeboden aan 

verschillende zittende ministers van het Ministerie van Gezondheid, 

Arbeid en Welzijn hier in Japan. Als gevolg hiervan werd distale 

myopathie in 2015 geregistreerd als een aangewezen zeldzame ziekte 

in Japan. PADM ondersteund klinisch onderzoek en ontwikkeling van 

behandelingen. We werken er hard aan om een verschil te betekenen 

in dit gebied en verwelkomen samenwerking met andere groepen en 

organisaties, omdat we samen sterker staan en een genezing kunnen 

vinden. 
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Yuriko Oda - Mijn tocht tot nu toe - vervolg 

Volgende stappen 

Wij hier van PADM willen onze moeilijkheden en beperkingen te 

boven komen, niet alleen voor GNE-myopathiepatiënten, maar ook 

voor alle andere patiënten. Wij willen onze activiteiten verderzetten 

en hebben het geluk dat we reeds een aantal van onze doelen bereikt 

hebben. Als wij (de patiënten) in staat zouden zijn het geneesmiddel 

in te nemen, denk ik dat dit hoop biedt voor niet alleen DMRV, maar 

ook voor andere zeldzame ziekten en alle mensen met ziektes. 

Medische specialisten maken aanzienlijke vorderingen en 

onderzoekers zullen de behandeling uitwerken. Als we sterk geloven 

dat we het systeem voor zeldzame ziekten kunnen veranderen, 

dringen wij aan op de invoering van activiteiten die bewustzijn en een 

wetenschappelijke doorbraak kunnen bevorderen. Wij blijven 

waakzaam in onze inspanningen het medisch systeem en de wetten 

die het beheren te veranderen, met de hoop dat deze beweging als 

een stromende rivier zal verdergaan. We verwachten echt dat 

wetenschappers ons snel kunnen helpen met een behandeling, en 

hopelijk zal dit ons helpen onze ziekte te boven te komen. 

PADM kreeg de hoofdprijs tijdens de in 2015 gehouden Google 

Impact Challenge. Het doel daarvan was het belonen van 

ondernemersteams met een idee om de wereld te veranderen en 

met een gezonde neerbuigende kijk op het onmogelijke. Vorig jaar 

nam ik ook deel aan de 6de Global Entrepreneurship Summit in 

Kenya, een evenement waar president Obama ook aanwezig was. 

 

Vooruitgang 
 

4,5 centimeter of 1,8 duim - Weet je wat die getallen betekenen? Dit 

is de hoogte van een trede waar ik niet zonder hulp over kan als ik in 

mijn rolstoel rondreis. 10 jaar geleden was ik een gezonde persoon, 

en kon ik er nooit aan denken dat ik op een dag zou moeten omgaan 

met het ongemak in een rolstoel te zitten. Alleen al in Japan zijn er 

meer dan 2 miljoen rolstoelgebruikers en in vele van deze gevallen 

zijn deze mensen in feite beperkt tot hun huizen omdat de 

buitenwereld meestal niet rolstoeltoegankelijk is. Zelfs binnen hun 

huizen zijn velen beperkt tot een nog kleiner leefgebied. Een reis 

naar een onbekende plaats vereist heel wat onderzoek, zorgvuldige 

planning en, meest van al, moed. Een van de manieren om om te 

gaan met dit probleem is het opstellen van een interactieve kaart die 

rolstoelgebruikers toelaat duidelijk toegankelijkheid in openbare 

ruimtes te zien. Het zal ons toelaten onze ervaringen te delen en een 

virtuele gids op te stellen waarmee wij de buitenwereld kunnen 

verkennen. Het biedt nuttige en praktische informatie voor 

rolstoelgebruikers, moeders met baby’s, gebruikers van looprekken 

en bejaarden. 

Bijna al deze mensen kunnen niet 

zonder hulp buiten komen. Wij willen 

samenwerken met een diverse groep 

mensen van over de hele wereld die 

willen bouwen aan een betere wereld. 

Steun alstublieft het Barrier Free Map 

Project (www.b-free.org/english/). Het 

zal zowel grote als kleine obstakels 

voor ons uit de weg ruimen. We 

verschenen in een reeks van ‘Women 

of Vision’ van NHK World. De video is 

in het Engels. 4,5 centimeter klinkt 

misschien niet als veel voor jou, maar 

het maakt een enorm verschil voor 

rolstoelgebruikers. 

Met de president van Nobelpharma. Dhr Shiomura, zijn collega’s, dr. Nishino en een paar 

leden van PADM 

Voelen 
Ik werd gediagnosticeerd met GNE-myopathie toen ik 22 jaar oud 

was. Het was ontstellend nieuws maar ik leerde een positieve kijk te 

hebben, mijn leven ten volle te leven en gelukkig te blijven omdat ik 

zovele activiteiten kan doen. Het is soms moeilijk mijn leven te 

leiden in een elektrische rolstoel. Mijn spieren worden zwakker en 

zwakker. Nu kan ik niet bewegen zonder een aangedreven rolstoel. 

Ik ben vastberaden dat ik alles zal aangrijpen met de overtuiging dat 

de mensen die gelukkig zijn een leven kunnen leiden waarin zijzelf 

bijdragen aan anderen. Ik werd lid van het directiecomité van 

TREAT-NMD omdat ik sterk meen dat door samen te werken we 

ontwikkeling van nieuwe behandelingen kunnen helpen promoten 

en ondersteunen, die patiënten in de neuromusculaire 

gemeenschap zullen helpen. 

Mijn echtgenoot en ikzelf, in mijn 

universiteit in 2015 voor een fotoshoot voor 

mijn tweede boek 

Dank u wel dat u de tijd 
neemt mijn verhaal te 
lezen. 
 
Yuriko, Yoichi en Eiichi. 

Als u uw verhaal wilt delen in de volgende uitgave van de GNEM-DMP-nieuwsbrief, neem dan contact op met 

de registerbeheerder op HIBM@treat-nmd.eu 
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Met mijn familie op het trouwfeest van 

mijn vriend. 2013 Met dr. Emil Kakkis, Chief Executive Officer en President van Ultragenyx en PADM-

leden in Tokyo. 2014 

Global Impact Challange 
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