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Bedankt aan allen voor de steun en uw bijdrage aan het GNEM-DMP. Met uw hulp 

blijft het project verbeteren en groeien, en dit zou niet mogelijk zijn zonder uw 
voortgezette bijdrage. 2016 is een geweldig jaar geweest en we hebben enorme 

vooruitgang geboekt. We hopen dat 2017 ons verder goed nieuws en een 
wetenschappelijke doorbraak zal brengen. 

 

In deze 6e uitgave van de 
GNEM-DMP Nieuwsbrief: 
 

• NDF's jaarlijks symposium over GNE-myopathie (HIBM) - Feedback 

• Conferentie over belangenbehartiging van GNE-myopathie-patiënten - 

Feedback 

• De geschiedenis van GNE-myopathie - Tijdbalk van de voornaamste 

gebeurtenissen 

• Aankondiging van Ultragenyx: Intrekking van de aanvraag tot vergunning 
voor het in de handel brengen van aceneuramisch zuur met verlengde 
vrijgave (Ace-ER) in de EU 

• Voedingskeuzes en goede gezondheid 

• Verhaal van een deelnemer: ‘Mijn tocht tot nu toe’ – Rushabh Desai 
 

Voor het GNE-patiëntenregister bezoekt u: www.gnem-dmp.com 
Voor meer informatie over GNEM-DMP kunt u contact opnemen met: GNEM@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 

Wij wensen u een goede gezondheid, 
geluk en succes in 2017 

Afbeelding van de kade in Newcastle, VK. De plaats waar het GNEM-DMP-genezingsteam gevestigd is.   

https://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/patients/gnem/
http://www.treat-nmd.eu/


  
 

 
 

 

NDF's JAARLIJKS SYMPOSIUM OVER GNE-MYOPATHIE (HIBM) 
31 AUGUSTUS - 1 SEPT 2016 @UCLA 

 

Er kwamen ongeveer 40 mensen, waaronder GNE-myopathiepatiënten, verzorgers, leden van de NDF-raad, wetenschappers en 
zorgverleners bijeen op 31 augustus 2016 in Los Angeles voor het jaarlijks symposium. De ochtendperiode op dag 1 was live-
gestreamd via de facebookpagina van de NDF en hierop werden de volgende presentaties gegeven: 

• Dokter Madhuri Hegde van Emory Genetics gaf een 
presentatie die gefocust was op DNA-onderzoek en 
mutatieanalyse bij GNE-myopathie. 

• Dokter Andy Kogelnik van het Open Medicine Institute 
(OMI) sprak over "precisiegeneeskunde, samenwerking en 
genomica in het digitale tijdperk", waarbij de nadruk lag op de 
capaciteiten van het OMI om monsters uit de hele wereld te 
verzamelen en te testen. 

• Dokter Stan Krolczyk van Ultragenyx gaf een overzicht van 
de opzet van twee lopende studies van Ultragenyx: fase 2 en 
fase 3, waarin men de veiligheid en doeltreffendheid wil 
bepalen van aceneuramisch zuur (siaalzuur) met verlengde 
vrijgave bij ambulante GNE-patiënten. 

• Dokter Marjan Huizing van de National Institutes of Health 
(NIH) sprak over de klinische studies van ManNAc, waarbij ze 
aangaf dat de aanvang met de werving voor de fase 3-studie 
geprojecteerd is voor 2017. 

 
• NDF kondigde de samenwerking aan met dokter Jerry Mendell 
van het Nationwide Children’s Hospital in Columbus, OH, om te 
beginnen met het werk van vooronderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen op het gebied van gentherapie die op GNE-
myopathie gericht is. 

• Dokter Carmen Bertoni gaf een overzichtspresentatie over 
gentherapie en genbewerking. 

Op de middag van dag 1 waren er breakoutsessies voor 
wetenschappers; de moderator hiervan was dokter John Hakimi. 
De patiëntsessies werden geleid door Gretchen Kubacky, PsyD., en 
de verzorgerssessies werden geleid door Judy Clingman, MFT. 

In de ochtend en middag van dag 2 van het symposium waren er 
workshops over adaptieve yogales, massage, strekken en voeding 
door Mark Clements en Zamia Cohen. 

Ga voor meer informatie over de NDF naar:  
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

Het doel van de conferentie was tweeledig: ten eerste om patiënten hun kennis en ervaring te laten delen, om tot een beter begrip van de 
behoeften van een GNE-myopathiepatiënt te komen. En ten tweede om te helpen netwerken op te richten, zodat meer 
belangenbehartigingsgroepen een beter onderling contact krijgen en meer betrokken raken bij de steunverlening aan patiënten en hun families. 

Er waren vertegenwoordigers van patiënten uit de volgende landen en regio's aanwezig: Noord-Ierland, VK, Nederland, het eiland Réunion, 
Spanje, Japan, Duitsland en Italië, evenals van de volgende organisaties van belangenbehartiging van patiënten: Neuromuscular Disease 
Foundation (NDF) in de VS, Patients Association for Distal Myopathies (PADM) in Japan, Associazione Gli Equilibristi in Italië en Federación de 
Enfermedades Neuromusculares (ASEM) in Spanje. 

Dokter Behin van het Centre de Référence de Pathologie Neuromusculaire uit Parijs hield een presentatie over het huidige inzicht in GNE-
myopathie. Mónica Suárez Felgueroso gaf een overzicht van de activiteiten van de stichting Federación ASEM voor patiënten met 
neuromusculaire ziekte in Spanje. Yuriko Oda sprak over de oprichting en groei van de PADM, die 100 mensen met GNE-myopathie in Japan ten 
dienst staat. Deze mensen komen zes keer per jaar bijeen. 

De patiënten die aan de conferentie deelnamen, vonden dat het enorm waardevol was om in contact te komen met andere GNE-
myopathiepatiënten en hun families, en dat dit een welkome gelegenheid was om ervaringen te delen met en steun te bieden aan anderen die aan 
dezelfde zeldzame ziekte lijden. Overdag spraken patiënten over hun eigen persoonlijke tochten, waarbij ze details gaven over de uitdagingen van 
patiënten, hun familie en verzorgers die met de ziekte leven. Met name ging het over de moeilijkheden om financiële steun te vinden (voor dingen 
als aanpassingen in huis enz.) en om toegang te krijgen tot bijkomende zorg/ondersteuningsdiensten, en hoe dit in elk land verschilt. 

Deze bijeenkomst maakte deel uit van lopende samenwerkingen tussen patiënten, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven, in een poging om 
GNE-myopathiepatiënten en hun families aan te moedigen om contact te zoeken met belangenbehartigingsgroepen van neuromusculaire 
patiënten. En deze verhoogde mate van contacten via open communicatie/relaties/partnerschap tussen patiënten en patiëntenorganisaties zal er 
weer toe leiden dat patiënten de juiste zorg en steun ontvangen. Neem voor aanvullende informatie contact op met 
patientadvocacy@ultragenyx.com. 

Als deelnemer aan het GNEM-DMP-register zult u automatisch bericht krijgen over opkomende gebeurtenissen zoals de conferentie over 
patiëntenbelangenbehartiging. Als u een diagnose hebt van GNE-myopathie (ook wel HIBM, DMRV, QSM, Nonaka myopathie of IBM type 2 
genoemd) maar nog niet ingeschreven bent, kunt u dit doen door naar de website van het onderzoek (www.gnem-dmp.com) te gaan en een paar 
eenvoudige stappen te volgen om u in te schrijven.  

Op 1 oktober 2016 hield Ultragenyx in Barcelona, 
Spanje, een conferentie over belangenbehartiging 
van patiënten, waaraan patiënten, verzorgers en 
organisaties van belangenbehartiging van 
patiënten deelnamen.  

Laten we over 
monopathie spreken 

Conferentie over belangenbehartiging van GNE-
myopathiepatiënten– Barcelona, Spanje 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://curehibm.org/
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 
 

 

De geschiedenis van GNE-myopathie - Een tijdbalk van de voornaamste gebeurtenissen tot nu toe 
 
 

Introductie van de redacteur: Dokter Zohar Argov is een wereldberoemde neuroloog en 
professor(emeritus) van het medisch centrum aan de Hadassah-Hebreeuwse Universiteit in 
Jeruzalem, Israël, die al heel lang geïnteresseerd is in spieraandoeningen. In 1984 beschreef hij 
GNE-myopathie (in die tijd noemde hij het quadriceptbesparende myopathie of 
inclusielichaammyopathie) voor het eerst bij Joodse patiënten. Ook is dokter Argov speciaal 
medisch adviseur van de CEO bij Bioblast Pharma en leidt hij onderzoeksprogramma's voor de 
ontwikkeling van betere behandelingen voor zeldzame ziekten. In 2014 heeft dokter Argov zijn 
persoonlijke overzicht van de geschiedenis en huidige situatie van GNE-myopathie gepubliceerd; 
dit bevat zijn 35 jaar lange loopbaan op neuromusculair gebied, vanaf een observatie aan het 
bed van een patiënt tot waar we ons nu bevinden. 

 
Dokter Zohar Argov 

De tocht van de identificatie van GNE-myopathie begint in 1979, toen dokter Argov terugkwam uit Newcastle upon Tyne (de plaats in het 
Verenigd Koninkrijk waar het GNEM-DMP-genezingsteam gevestigd is), waar hij had gestudeerd met een door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, WHO) gesponsorde beurs in de Muscular Dystrophy Laboratories onder leiding 
van Lord John Walton en Professor Frank Mastaglia. In de tijdbalk hieronder ziet u belangrijke momenten in de ontdekking en ontwikkeling 
van GNE-myopathie vanuit het gezichtspunt van dokter Argov. 
Aangepast van: Myopathy: a personal trip from bedside observation to therapeutic trials, Zohar Argov, Acta Myol. 2014 okt; 33(2): 107–110. 

1979 Spoedig na dokter Argovs terugkeer naar Israël (na zijn 
WHO-beurs in het VK), ontmoette hij een in het 
ziekenhuis opgenomen man van boven de 60, die hij 
zittend in zijn rolstoel met zijn kleindochter had zien 
spelen. De man was in staat om, zittend in een 
rolstoel, zijn benen recht naar voren te strekken 
(horizontaal), terwijl ze het gewicht van zijn 
kleindochter verdroegen, die op het onderste deel van 
zijn benen (vlakbij de enkels) zat. Dokter Argov merkte 
op dat dit een zeer ongebruikelijke activiteit was voor 
een persoon met een progressieve myopathie, want 
deze acties vereisten grote kracht van de quadriceps 
(doorgaans de spier die bij veel gevallen van 
spierdystrofie en verworven myopathie het eerst wordt 
aangetast). 

 1984 Dokter Argov publiceert zijn bevindingen in een speciale 
uitgave (een 'festschrift' geheten) van het Journal of 
Neurological Sciences (ter ere van het vertrek van Lord 
Walton van Newcastle naar Oxford). Tegen 1984 waren er 
27 patiënten gediagnosticeerd met QSM. In de volgende 
twintig jaar kwamen er meldingen van patiënten uit 
ziekenhuizen in de hele wereld die een soortgelijke stoornis 
hadden, en vanwege de gelijkenissen tussen QSM en 
sporadische inclusielichaammyopathie (IBM2) begon men 
voor de ziekte de naam erfelijke inclusielichaammyopathie 
(HIBM) te gebruiken. Bijna tegelijkertijd identificeerde 
dokter Ikuya Nonaka Japanse patiënten met een nieuwe 
distale myopathie en publiceerde hij een rapport hierover. 
Later werden twee aandoeningen samengekoppeld onder 
één ziektenaam. 

 

 

Plaats van 
quadricepsspieren 
in menselijk 
lichaam 

  

 

Lord John Walton uit 
Detchant (16 september 1922 
- 21 april 2016) was een Britse 
neurowetenschapper, 
academicus en 'life peer' (een 
eretitel), die lid was van het 
House of Lords 

1982 Drie jaar na de eerste ontdekking van dit unieke 
syndroom had dokter Argov 9 patiënten 
geïdentificeerd met de ziekte die toen de naam 
quadriceptbesparende myopathie (QSM) gekregen 
had. Alle geïdentificeerde patiënten waren van Joods-
Iraanse (Perzische) afkomstig en hadden zowel 1) op 
volwassen leeftijd begonnen myopathie als 2) een 
biopt waaruit bleek dat diverse aantallen spiervezels 
'gerande vacuolen’ (een gebied van vacuolen (een 
gebied met pathologische veranderingen van 
spiervezels) hadden. Dit werd gemeld in een abstract 
tijdens een gezamenlijke Israëlische en Italiaanse 
bijeenkomst in Tiberias (Israël). 

 1995 Het inzicht dat HIBM niet alleen een unieke klinische 
diagnose maar in feite een welomschreven zelfstandige 
genetische ziekte was, ontstond dankzij werk dat uitgevoerd 
werd door dokter Stella Mitrani-Rosenbaum, die op dat 
moment de leiding had over de moleculaire diagnose-
eenheid van het medisch centrum aan de Hadassah 
Hebreeuwse Universiteit in Israël. Dokter Argov werkt 
nog steeds samen met dokter Mitrani-Rosenbaum, die tegen 
1995 met succes de ziekte die als Perzisch-Joodse QSM 
bekend stond, had gekoppeld aan een specifiek genetisch 
defect in het genoom (chromosoom 9). 
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Dokter Stella Mitrani-Rosenbaum. 
Hoofdonderzoeker aan het Goldyne 
Savad Instituut van Gentherapie 

Quadricepss
pier 

Oezbekistan 

Afghanistan 

Pakistan 

Saoedi-Arabië 

Koeweit 

Irak 
Teheran 

Turkmenistan 

Golf van Oman 
Perzische 

Golf 

Kaspische 
Zee 



 

 
 

 

1996 Als een rechtstreeks gevolg van dokter Stella Mitrani- 
Rosenbaums werk vond er een speciale bijeenkomst 
plaats in Napels, Italië, waarin de diagnosecriteria (de 
gevestigde normen die de ziekte als HIBM bepalen op 
basis van de specifieke genetische kenmerken) voor 
deze recessieve myopathie door een groep experts uit 
de hele wereld vastgesteld werden en gepubliceerd 
werden in een speciale uitgave van het Italiaanse 
tijdschrift Acta Myologica. 

 2014 Sinds dokter Argovs eerste ontdekking in 1979 zijn er voor 
de aandoening meerdere historische namen geweest die tot 
op heden nog door onderzoeksgroepen wereldwijd gebruikt 
worden. Dit werd steeds verwarrender voor artsen, 
patiënten en onderzoekers; daarom stelde een consortium 
(waarvan dokter Argov deel uitmaakte) voor om de 
aandoening voortaan 'GNE-myopathie' te noemen. Men 
hoopt dat deze naam uiteindelijk de enige naam zal worden 
die in de hele wereld voor de aandoening gebruikt wordt. 

 

 

  Andere namen voor GNE-myopathie 
De spierziekte wordt het vaakst GNE-
myopathie of erfelijke 
inclusielichaammyopathie (HIBM) 
genoemd, maar ze kan ook de volgende 
namen hebben: 

Distale myopathie met gerande vacuolen 
(Distal Myopathy with Rimmed 
Vacuoles, DMRV) 

Quadricepsbesparende myopathie 
(Quadriceps Sparing Myopathy, QSM) 

Erfelijke Inclusielichaammyopathie Type 
2 (Hereditary Inclusion Body Myopathy 
Type 2, HIBM2) 

Inclusielichaammyopathie Type 2 
(Inclusion Body Myopathy Type 2, 
IBM2) 

Nonaka Myopathie  

 

2001 Iris Eisenberg, een promovendus in professor Mitrani-
Rosenbaums laboratorium identificeerde mutaties in 
de gencodering met de naam ‘N-acetylglucosamine 
epimerase/N-acetylmannosamine kinase’ (GNE 
genoemd) als het defect dat de ziekte veroorzaakt. 
Mede dankzij deze ontdekking kon men bepalen dat de 
ziekte die distale myopathie met gerande vacuolen 
(DMRV) en in Japan Nonaka's myopathie werd 
genoemd, in feite dezelfde aandoening was als HIBM. 
Na de ontdekking van het gen kon de klinische 
beschrijving van patiënten met 'HIBM/DMRV' uit 
talloze landen wereldwijd nu bevestigd worden door 
genetisch moleculair onderzoek (tot op heden zijn er 
meer dan 150 ziekteveroorzakende mutaties). 

 
2016 

Dokter Argov blijft nauw samenwerken met onderzoekers en 
patiëntenorganisaties die zich erop toeleggen om een 
behandeling voor GNE-myopathie te ontwikkelen. Hij was de 
hoofdonderzoeker in het gerandomiseerde, gecontroleerde 
fase 2-onderzoek naar aceneuramisch zuur met verlengde 
vrijgave. 
Dokter Argov is ook consultant bij het bedrijf Ultragenyx, dat 
momenteel onderzoek uitvoert naar een geavanceerde 
behandeling voor deze aandoening. Hij hoopt dat hiermee 
een 'corridorobservatie' uit 1979 spoedig tot een 
behandeling zal leiden. 

Ultragenyx kondigt intrekking van de aanvraag tot vergunning voor 
het in de handel brengen van aceneuramisch zuur met verlengde 
vrijgave (Ace-ER) in de EU aan  
Op 11 november 2016 kondigde Ultragenyx Pharmaceutical Inc. aan dat het zijn voorwaardelijke aanvraag tot vergunning voor het in de handel 
brengen (Marketing Authorization Application, MAA) bij het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) van 
aceneuramisch zuur met verlengde vrijgave (Aceneuramic Acid Prolonged Release, Ace- ER) voor de behandeling van volwassen patiënten met 
GNE-myopathie had ingetrokken. Voorwaardelijke goedkeuring is een toewijzing die in de Europese Unie gebruikt wordt en die toestaat dat 
medicijnen voor ernstige stoornissen beschikbaar gesteld worden aan patiënten terwijl de bevestigende studies afgerond worden. De 
voorwaardelijke MAA was gebaseerd op gegevens van het fase 2-onderzoek van het bedrijf, dat aanvankelijk niet als registratieonderzoek opgezet 
was. Tijdens de vergadering van de Commissie voor medicijnen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) 
gaf de CHMP aan dat het fase 2-onderzoek bemoedigend was, maar niet voldoende evidentie bood om op dat moment een goedkeuring te 
ondersteunen. Ultragenyx probeert aanvullende gegevens over de doeltreffendheid te verkrijgen uit haar volledig volgeboekte wereldwijde fase 3-
onderzoek om de werkingen van Ace-ER te bevestigen. Ook is ze van plan om een MAA in te dienen voor volledige goedkeuring wanneer er 
gegevens uit dit onderzoek beschikbaar zijn in de tweede helft van 2017. Er zijn geen consequenties voor patiënten die momenteel deelnemen aan 
onderzoeken naar Ace-ER. “Ons fase 3-onderzoek is op schema en is bestemd om de bemoedigende resultaten uit het fase 2-onderzoek te 
bevestigen via een uitgebreider onderzoek met een primair eindpunt en een placeboperiode die tijdens de hele duur van de 48 weken van het 
onderzoek aanhoudt,” zei Emil D. Kakkis, M.D., Ph.D., Chief Executive Officer en President van Ultragenyx. “We zetten ons in om deze potentiële 
behandeling te kunnen bieden aan patiënten die aan deze progressieve en verzwakkende spierziekte lijden.” 

Volledig persbericht: (www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999) 
Als u vragen hebt over deze aankondiging, neem dan contact op met het onderzoeksteam op gnem@treat-nmd.eu 

Groen- bespaard (quadriceps) 
Rood- atrofisch (achterste en middelste compartiment) 
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Voedingskeuzes en goede gezondheid 
 

Inleiding 
Het feit dat iemand een zeldzame neuromusculaire aandoening als GNE-myopathie heeft, is in een bepaalde periode van invloed op zekere aspecten van het dagelijks 
leven. Volwassenen van alle leeftijden hebben verschillende behoeften aan voeding en lichamelijke activiteit naarmate hun leven en lichaam veranderen. Het hebben 
van gezonde gewoontes is een belangrijke manier om goed gezond te blijven, waardoor u zich het beste kunt voelen. Mensen met GNE-myopathie hebben dezelfde 
voedingsvereisten als de rest van de bevolking. Klinieken krijgen vaak de vraag: wat is gezonde voeding? In een poging om dit te beantwoorden, hebben we deze korte 
gids samengesteld, die u hopelijk nuttig vindt. Let wel op dat dit geen medisch advies is. 

De voordelen van gezonde evenwichtige voeding eten en op gewicht blijven zijn goed gedocumenteerd: dit helpt om een optimaal geestelijk en lichamelijk welzijn te 
hebben. Het kan slechte voeding in alle vormen - obesitas, overgewicht en ondergewicht - voorkomen en helpt ons te beschermen tegen niet-overdraagbare ziekten, 
waaronder diabetes, hartziekte, beroerte, bepaalde kankersoorten en osteoporose. 
Misschien wilt u weten waar u zich binnen het gewichtsbereik bevindt, om 
te bepalen of u uw dieet zou willen wijzigen, om aan te komen/af te vallen 
of op hetzelfde gewicht te blijven bij afnemende mobiliteit. Een vaak 
voorkomende meting die zorgverleners gebruiken om dit te bepalen is de 
body mass index (BMI) (queteletindex, gewicht (kg)/lengte (m)2). Voor 
sommigen is dit nuttig, maar er kan een betrouwbaardere meting zijn, zoals 
tailleomtrek, voor mensen die vaak afhankelijk zijn van hulpmiddelen voor 
hun mobiliteit2. Raadpleeg uw arts of voedingsconsulent, die u kan 
adviseren wat voor u het geschiktste is. 
Wat is een gezonde evenwichtige voeding? 
Op zijn eenvoudigst gezegd, houdt het behouden van een gezond 
lichaamsgewicht in dat u net zoveel energie moet besteden als u 
binnenkrijgt. Als u wilt aankomen, moet u meer energie besteden dan u 
binnenkrijgt. Als u wilt afvallen, moet u meer energie binnenkrijgen dan u 
besteedt. 
De Eatwell Gids3 (afb. 1) is een visueel hulpmiddel om de verhoudingen te 
beschrijven van de vijf voornaamste voedselgroepen die in de loop van de 
dag gegeten moeten worden om een gezond dieet te kunnen bereiken. 
Deze gids wordt verstrekt door de openbare gezondheidszorg in Engeland 
(Public Health England) op basis van uitgebreid onderzoek door een aantal 
wetenschappelijke commissies, zoals de Commissie voor medische 
aspecten van voedingsbeleid [(Commitee on the Medical Aspects of Food 
Policy, COMA) en de Wetenschappelijke adviescommissie voor voeding 
(Scientific Advisory Committee on Nutrition, SACN)], die erop gericht zijn 
om voedingsinformatie te verspreiden, met name onder de bevolking van 
het VK4. Het advies kan licht verschillen van land tot land, maar over het 
algemeen zijn de voornaamste gepromote aanbevelingen op 
voedingsgebied wereldwijd hetzelfde en komen ze overeen met die van de 
Wereldgezondheidsorganisatie5,6,7,8,9. 

Afbeelding 1: De Eatwell Gids 
 

De voornaamste boodschappen op voedingsgebied zijn: 
Kies gevarieerd voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen, uit en binnen alle voedselgroepen (Afb. 1 en Tabel 1) om te voldoen aan de behoeften binnen caloriebeperkingen. 
Voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen, is voedsel dat zeer rijk is aan vitaminen, mineralen en andere stoffen die een positieve werking hebben op de gezondheid, en dat 
weinig of geen solide vetten en toegevoegde suikers, verfijnd zetmeel en natrium bevat. Dit voedsel kan het beste in zijn natuurlijke vorm gegeten worden, zodat 
belangrijke stoffen als voedingsvezels behouden blijven. Andere zeer belangrijke aanbevelingen die niet in de onderstaande tabel zijn opgenomen, maar die wereldwijd 
herhaald worden, zijn: • Beperk de inname van ZOUT tot minder dan 5 g/dag • Wees lichamelijk actief binnen uw eigen mogelijkheden. 

Tabel 1: Belangrijke aanbevelingen op voedingsgebied 

Baseer uw maaltijden op zetmeelrijke 
koolhydraten 

Iets meer dan één derde van het voedsel dat u eet 
moet bestaan uit zetmeelrijke volkoren koolhydraten. 
Deze omvatten wortelgroenten, brood, rijst, pasta, 
graangewassen en gierst. Kies volkoren soorten (of 
eet ongeschilde aardappels) wanneer u kunt: zij 
bevatten meer vezel en kunnen helpen u langer een 
verzadigd gevoel te geven. 

 Eet allerlei verschillende soorten FRUIT en 
GROENTEN, minimaal 5 porties per dag 

Twee stuks fruit 
Een portie is meestal rond de 80 g; voor gedroogd 

fruit is een kleinere portie aanbevolen vanwege 
het geconcentreerde suikergehalte (30 g/een 

handjevol) en één glas vruchtensap van 150 ml 

Drie porties groenten 
Eén portie vormt 80 g of drie opgehoopte 

eetlepels groenten 

 Gebruik ook zuivelbronnen of vervangers van zuivelproducten die 
rijk aan calcium zijn 

Neem kaas, yoghurt en kwark op in uw dieet. Deze producten bieden een 
rijke bron van voedingscalcium, -eiwit en -vitamine. Sommige 
zuivelproducten kunnen een hoog vet- en verzadigd vetgehalte bevatten; 
u kunt vetarmere soorten kiezen. 
Aanbevolen porties zijn: 
Kaas ter grootte van een luciferdoosje (30 g) 
Kleine yoghurt 
1/3 liter melk 
Voor personen met lactose-intolerantie zijn andere zuivelvrije 
calciumbronnen: 
• versterkte sappen, graanproducten en broodsoorten, 
• sardines en ongefileerde zalm uit blik, broccoli en voorjaarsgroenten 
(boerenkool, pak choy, kool). 

• sojaproducten: tofu die gemaakt is met calciumsulfaat, sojayoghurt en 
tempeh. 

     

EIWIT 
Mager vlees: verwijder overtollig(e) vet en huid van rood 
vlees en gevogelte, vermijd bakken waar mogelijk. Rood 
vlees kan het beste tot tweemaal per week beperkt 
worden. Verwerkt vlees (ham, worst, knakworst en 
vleeswaren) bevat heel veel zout en dient slechts met 
mate gegeten te worden. 
Droge/Verse peulvruchten (bonen/erwten en linzen): 
bonen en erwten behoren ook tot de groep groenten; ze 
verschaffen een hoge bron aan eiwit, zijn zeer vetarm en 
van nature vezelrijk. 
Vis en schaaldieren: probeer twee porties vis per week te 
nuttigen, waarvan er één vet moet zijn (kipper, tonijn, 
makreel, zalm, haring, ansjovis) (140 g) 

 Olie en smeerbare olieproducten 
Kies onverzadigde olie en smeerbare olieproducten (olijf-, 
zonnebloem-, koolzaad- of plantaardige olie) en probeer 

de verzadigde / transvetsoorten als boter, ghee en 
vanaspati te vermijden. Elimineer vet nooit uit uw dieet, 
maar als het erg energierijk is, beperk de omvang van de 

portie dan tot 5 g / 1 theelepel. 

Suiker 
De aanbeveling voor volwassenen is om niet meer dan 

30 g (7 klontjes) suiker per dag te gebruiken; de mensen in 
het VK eten gemiddeld 2 tot 3 keer deze hoeveelheid. Het 
kan moeilijk zijn om te weten hoeveel suiker er in voedsel 
zit; het is dus belangrijk om dit na te gaan op de etiketten. 
Over het algemeen is het aanbevolen om sterk verpakte 

voedingsproducten in het dieet te beperken; dit slaat 
gewoonlijk op snoep, gebak, koekjes, suikerhoudende 

dranken. 

 

 

Hydratatie 
 

(ongeveer 240 ml per glas) 

Beperk het gebruik 
van alcohol tot 14 
eenheden per week 

en heb minstens 
twee alcoholvrije 
dagen per week 

1. World Health Organisation. 1. Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases. [Online]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250131/1/9789241511247-eng.pdf[Accessed 16 November 2016]. 
2. National Health Service. 2. NHS Choices: Live Well Disability. [Online]. Available from: http://www.nhs.uk/Livewell/Disability/Pages/weight-loss-wheelchairs.aspx[Accessed 16 November 2016]. 
3. Public Health England. 3. Eatwell Guide. [Online]. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf [Accessed 16 November 2016]. 
4. Public Health England. 4. Government Dietary Recommendations for food and energy and nutrients for males and females aged 1-18 years and 19+ years. [Online].Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/ 
government__dietary_recommendations.pdf [Accessed 16 November 2016]. 
5. World health organisation. 4. Healthy Diet: fact sheet N394. [Online]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/[Accessed 16 November 2016]. 
6. World health organisation. 5. Diet, Nutrition and The Prevention of Chronic Diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. [Online]. Available from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_introduction.pdf[Accessed 16 November 2016]. 
7. National institute of nutrition: Indian council of medical nutrition. 7. Dietary Guidelines for Indians. [Online]. Available from: http://ninindia.org/dietaryguidelinesforninwebsite.pdf[Accessed 16 November 2016]. 
8. Healthgov. 8. US Department of Health and Human Services and US Department of Agriculture 2015–2020 Dietary Guideline for Americans. [Online]. Available from: https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf[Accessed 16 November 2016]. 
9. Food and Agricultural Organisation of the United Nations. 9. Food based dietary guidelines. [Online]. Available from: http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/en/ [Accessed 16 November 2016]. In-text citation: 

6-8 
per 
dag 

Water, vetarme melk, 
suikervrije drankjes, 
inclusief thee en 
koffie, zijn allemaal 
goed. 
 
Beperkt vruchtensap 
en/of smoothies tot 
150 ml per dag in 
totaal. 
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Mijn verhaal tot nu toe - Rushabh Desai 
 

Rushabh Desai komt uit India en werd in 2011 gediagnosticeerd met de 
spieratrofieaandoening GNE-myopathie, ook wel erfelijke inclusion-body 
myopathie (HIBM) genoemd. Op dit moment neemt hij deel aan het 
internationale registeronderzoek GNEM-DMP en ook houdt hij zich bezig 
met samenwerken, voorlichting geven en mensen in de hele wereld 
bewustmaken van deze zeldzame ziekte. Hieronder praat Rushabh over 
leven met de aandoening en deelt hij enkele verhalen over zichzelf - dit zijn 
wel Rushabhs eigen ervaringen, die niet representatief zijn voor alle 
patiënten in de studie. 

 

Het lijkt of het pas gisteren was dat ik met mijn laatste studiejaar aan de universiteit bezig was, zonder te weten dat wat de toekomst in petto 
had mijn hele levensloop zou veranderen. Ik wist dat er iets vreemds aan de hand was met mijn lichaam, maar ik kon er maar niet achter 
komen wat het was. Al vanaf kind was ik heel gezond en actief bezig met sporten. In mijn universiteitsdagen, voordat deze ziekte zich 
manifesteerde, was ik ontzettend goed in zwemmen en gymwerk, dus toen mijn vrienden me vroegen "waarom ik raar liep", kon ik niet 
accepteren dat er iets fout kon gaan met mijn lichaam. Ik besloot om het te negeren en geen dokter te raadplegen. 

 
Mijn vader, Prof. Argov en Prof. Caraco in het klinisch 

centrum van het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem, Israël. 

Tijdens een picknick met mijn vrienden (ik was 20) merkte ik plotseling bij het beoefenen 
van sport dat ik moeite had met hardlopen. Mijn patroon van abnormaal lopen en 
hardlopen was tegen die tijd vrij opvallend. Mijn moeder werd hierdoor gealarmeerd en zij 
nam me mee naar de dokter. Na bezoeken aan diverse artsen en diverse tests kregen mijn 
ouders te horen dat ik een spierziekte heb, maar ze wisten niet zeker welke. Mijn ouders, 
die het beste met mij voor hadden, hielden het nieuws voor mij geheim, zodat ik mijn 
afstudeerproces kon voltooien. 
Na mijn onjuiste diagnose in India ging ik in 2010 naar het Instituut van Myologie in Parijs 
om dokter Anthony Behin te bezoeken voor een nauwkeurigere diagnose. Mijn diagnose 
kwam als een schok voor mij. Ik was volledig in de war, gebroken en in tranen dat ik een 
zeldzame spierziekte had die niet te genezen was. Voor iemand die toen 21 was, leek het 
dat er geen woorden waren voor het lijden en de frustratie, en al mijn dromen leken in 
een fractie van seconden kapotgeslagen. 

Al snel na mijn diagnose overtuigde ik mezelf ervan dat huilen geen zin had. Ik begon op het internet naar meer informatie over GNE-
myopathie te zoeken en begon in contact te treden met patiëntengroepen en wetenschappers overal ter wereld, om meer inzicht te krijgen 
in de ziekte. In 2012 hoorde ik tot mijn opluchting over de aanvang van een placebogecontroleerd onderzoek om klinische onderzoeken naar 
siaalzuur te evalueren, dat door Ultragenyx gedaan werd. Dankzij de steun van mijn ouders belandde ik in de VS en schreef ik me in bij het 
onderzoekscentrum aan de University of California, Los Angeles (UCLA). 
Tijdens deze periode vroegen veel mensen in mijn gemeenschap wat er met me gebeurd was. Eerst wilde ik uit schaamte mijn zwakte niet 
delen, want ik wist dat ze niet zouden begrijpen hoe ingewikkeld het was - maar weghollen was niet de oplossing. Ik begon te reizen en in 
contact te treden met verschillende patiëntengroepen en wetenschappers in de hele wereld. Het feit dat ik hen begreep en mijn ervaring op 
diverse platforms kon delen heeft me geholpen om mezelf te uiten en veel beter te accepteren. 
Het is een lange tocht geweest en ik heb veel geluk gehad dat ik toponderzoekers/-wetenschappers uit de hele wereld die aan GNE-
myopathie werken, heb leren kennen en hun begeleiding ontvangen heb. Dit heeft een gevoel van verantwoordelijkheid met zich 
meegebracht, en ik probeer andere patiënten te helpen en te begeleiden en om te werken aan samenwerking, voorlichting en bewustmaking 
op het gebied van deze zeldzame ziekte, met als duidelijk doel hiervoor een genezing te vinden. Met dit gezamenlijk doel voor ogen hebben 
een paar patiënten, hun families en ikzelf in India de organisatie “GNE Myopathy International” gevormd (www.gne-myopathy.org) om te 
helpen bij diverse aspecten in verband met GNE-myopathie en deze te ondersteunen. 

 
Dokter Emil Kakkis, CEO van 
Ultragenyx, en ik begin 2012 

Sinds de manifestatie van deze ziekte in 2008 is er veel veranderd, en toch moet er in de toekomst nog veel 
veranderen. Elke dag heeft een nieuwe serie uitdagingen in mijn leven gebracht en er is nog veel meer op komst. 
Er zijn dagen dat ik de hoop heb opgegeven, en er zullen nog veel meer van zulke dagen komen. Op deze reis met 
tegenslagen is er één ding dat ik niet zal laten gebeuren, namelijk dat deze ziekte verandering zal brengen in mijn 
motivatie om de gift van het leven volledig te koesteren en om mijn uiterste best te doen om zo goed mogelijk te 
groeien. 
Nu lukt het me om fulltime als investeringsanalist te werken bij een 
beursgenoteerde financiële onderneming in India, en ik neem elke 
dag zoals hij komt. Ik kies ervoor om me te focussen op wat ik wel 
kan doen in plaats van op wat ik niet kan doen. 

Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om mijn verhaal 
te lezen! 

 

Rushabh Desai 

Parapenten boven de Middellandse Zee in Israël 

Een foto van mij vóór de 
Taj Mahal, India 

 

http://www.gne-myopathy.org/

