
  
 

 

 
 

    
 

Welkom bij de zevende nieuwsbrief van het GNE Myopathy Disease Monitoring Programme 

(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 hartelijk welkom. 
 

 

 

In deze 7e uitgave van de GNEM-DMP Nieuwsbrief: 
 

 

 Update voor het GNEM-DMP-register en deelnameoverzicht 
 

 

 Gebruik van orthesen bij neuromusculaire aandoeningen 
 
 

 GNE myopathy International - Overzicht van de activiteiten 
 

 Autosomaal recessieve overerving en GNE myopathie 
 

 10 tips voor familie en zorgverleners 
 

 Mona Patel - Mijn verhaal tot dusver 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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Afb. 2: Maandelijkse uitsplitsing en gemiddeld aantal deelnemers aan het 
register per maand 
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Totaal aantal deelnemers: 305 

 

 
 

Update voor het GNEM-DMP-register en deelnameoverzicht 
 

In januari 2017 overtrof het GNEM-DMP-register 300 geregistreerde 

deelnemers, een fantastische prestatie die alleen kon worden bereikt door de 

geweldige steun en bijdrage van elke patiënt, arts, patiëntenvereniging, 

zorgverlener en andere voorvechters van het onderzoek over de hele wereld. 

Dank u voor al uw steun! 

Het register kwam voor het eerst online in maart 2014 en had binnen een jaar 157 deelnemers uit 

21 verschillende landen gerekruteerd. Deze geweldige wervingscampagne was alleen mogelijk 

door de ongelooflijke steun die we uit de grotere GNE-gemeenschap ontvingen. Het register 

rekruteert gemiddeld 9 nieuwe deelnemers per maand (Afb. 2) en door deze voortdurende aanvoer 

van deelnemerinformatie is het register nog steeds in staat om onderzoekers te begeleiden in het 

opzetten van klinisch onderzoek en de ontwikkeling van mogelijke behandelingen. Doordat het 

register mensen met GNE-myopathie samenbrengt, kunnen artsen, onderzoekers en ontwikkelaars van behandelingen de anonieme ziekte-informatie 

verzamelen en delen om de zorgstandaard voor iedereen met GNE-myopathie te helpen verbeteren, terwijl deuren opengaan voor een beter begrip en 

toekomstige behandeling van de ziekte. 

Het register is nu drie jaar lang actief in het rekruteren van deelnemers en het huidige aantal leden staat op 305 uit 31 landen in 5 continenten (Afb. 3). Het 

doel van het register is om een nuttige hulpbron te worden voor deelnemers waar ze in staat zijn om hun ziekteprogressie in de loop der tijd tegen die van 

andere leden van het register bij te houden. Om dit te kunnen doen vereist het register dat alle deelnemers gedurende 15 jaar longitudinale gegevens 

verstrekken (om met verschillende tussenpozen vragenlijsten in te vullen: eerst 6 maanden na het invullen van hun eerste vragenlijst, daarna met tussenpozen 

van 12 maanden). Elke deelnemer in het register kan bij zijn of haar online-account inloggen en alle informatie zien die hij of zij eerder in de vorm van 

antwoorden op de vragenlijsten heeft verstrekt. De curator van het register waarschuwt deelnemers dat het tijd is om een follow-up vragenlijst in te vullen 

door hen ruim voor de deadline van de vragenlijst te e-mailen - deelnemers kunnen echter wanneer dan ook bij het register inloggen om te kijken of er een 

vragenlijst voor hen klaar staat. Uw primair registercontact is beschikbaar op hibm@treat-nmd.eu 
 

  

Afb. 1: De startpagina van het GNEM-DMP-register op  
www.gnem-dmp.com 
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 Afb. 3: Wereldwijde verspreiding van deelnemers aan het GNEM-DMP-register 
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Tips voor alle deelnemers aan het register 
  Houd een dossier bij met uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u geen problemen hebt 

om toegang te verkrijgen tot uw registeraccount - maar denk eraan dat u uw details geheim houdt! 
 

 Als u problemen hebt met de toegang tot uw account op het register, neem dan contact op met 

het curatieteam op hibm@treat-nmd.eu 
 

 Zorg ervoor dat e-mails van hibm@treat-nmd.eu of phillip.cammish@ncl.ac.uk niet naar uw 

spamfolder gaan – het curatieteam stuurt talrijke e-mails naar deelnemers over een scala aan 

onderwerpen die verband houden met GNE en we zouden niet willen dat een deelnemer die mist! 
 

 Zorg ervoor dat u in elke vragenlijst zoveel mogelijk vragen beantwoord als u maar kunt - elk 

antwoord geeft belangrijke informatie die helpt om onderzoek naar GNE-myopathie te drijven. 
 

 Als u ooit twijfelt aan uw deelname aan het register, neem dan contact met ons op! 
 

 Als u een zorgverlener, vriend of familielid bent van een deelnemer aan het register waarvan de 

omstandigheden zijn veranderd, wat gevolgen kan hebben voor deelname aan het register, laat 

ons dit dan weten. 
 

 Het archief van alle GNEM-DMP nieuwsbrieven is beschikbaar op:  

 www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
https://www.gnem-dmp.com/
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:phillip.cammish@ncl.ac.uk
http://www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters


 
Veel mensen die met GNE-myopathie worden gediagnosticeerd zullen al dagelijks orthesen gebruiken om hen bij hun mobiliteit te helpen, of zullen ze op 
een bepaald moment in hun leven moeten gebruiken. Mensen die het klinisch centrum in Newcastle, VK, bezoeken hebben vaak een hele reeks vragen over 
het gebruik van orthesen waarmee het fysioteam van het John Walton onderzoekscentrum voor spierdystrofie (John Walton Muscular Dystrophy Research 
Centre) hen kan helpen. In dit artikel deelt Dionne Moat, die een neuromusculaire onderzoeksfysiotherapeut is, informatie over een scala aan onderwerpen 
die verband houden met orthesen, vooral met betrekking tot het gebruik ervan bij patiënten met GNE-myopathie. 

Wat is een orthese? 
Een orthese wordt gedefinieerd als ‘een uitwendig gedragen hulpmiddel ter 

correctie van structurele en functionele kenmerken van het 

neuromusculaire skeletsysteem’(1). Deze komen in een reeks vormen, 

afmetingen en materialen en kunnen worden gebruikt voor een groot aantal 

verschillende redenen voor verschillende delen van het lichaam, maar 

voornamelijk voor de onderste ledematen. 

Waar worden ze voor gebruikt? 
Orthesen worden voorgeschreven om het bewegingsbereik te behouden of 

te verbeteren, de positie van een gewricht te verbeteren, om ongewenste 

beweging te beperken, om pijn te beheersen, om functie te verbeteren of 

een combinatie van bovenstaande. Afhankelijk van de aandoening, bepalen 

de symptomen en problemen waar de patiënt last van heeft welk type 

orthese wordt aanbevolen. 

Waar worden ze bij GNE meestal voor gebruikt? 

Eén van de meest voorkomende eerst presenterende symptomen bij GNE 

is ‘klapvoet’(2). Klapvoet bij een neuromusculaire ziekte zoals GNE wordt 

veroorzaakt door zwakte van de dorsi flexor spieren(3). Dit zijn de spieren 

aan de voorkant van het onderbeen (scheenbeen) die verantwoordelijk 

voor het optrekken van de enkel. In sommige gevallen, of als de ziekte 

voortschrijdt, kunnen andere spieren rond de enkel ook zwak worden 

waardoor de voet zwak wordt en de enkel instabiel. Zwakte in deze spieren 

rond de enkel verhoogd ook het 

Het doel van het gebruik van een orthese bij het behandelen van klapvoet is om 

het vereiste steunniveau aan de voet en enkel te geven om een goede positie 

te behouden en om uiteindelijk het lopen en het vermogen van de patiënt om 

dagelijkse bezigheden veilig en efficiënt uit te voeren, te verbeteren. De 

orthese helpt om te voorkomen dat de voet tijdens het lopen ergens tegen aan 

komt en vermindert het risico op vallen. Het kan ook helpen bij het verlichten 

van de pijn die ontstaat omdat mensen hun lopen veranderen als gevolg van de 

klapvoet(5,6). 

Soorten orthesen voor klapvoet 

Er zijn VEEL verschillende soorten orthetische spalken en wat geschikt is voor 

de ene persoon, hoeft niet geschikt te zijn voor de volgende, zelfs als ze 

dezelfde aandoening of vergelijkbare symptomen hebben. Het wordt 

aangeraden dat een bevoegde professional zoals een fysiotherapeut of een 

orthopedisch instrumentmaker de juiste orthese beoordeelt en levert, of dit nu 

een standaard orthese is of een op maat gemaakt hulpmiddel. Het is belangrijk 

om het juiste, goed passende hulpmiddel te krijgen om te zorgen voor comfort, 

getolereerd gebruik en voor het meest bevredigende resultaat. Spalken kunnen 

verslijten en moeten misschien worden omgewerkt, vervangen of opnieuw 

beoordeeld worden als de behoeften zijn veranderd. Verschillende gemeenten 

hebben allemaal andere dienstverlening en budgetten en daarmee kan het 

proces voor afspraken en reviews variëren. Hieronder staan een paar 

voorbeelden van de verscheidenheid aan orthesen die gebruikt kunnen worden 

voor het behandelen van klapvoeten bij neuromusculaire ziekte: 

risico op het oplopen van harde kuitspieren(4). Zwakte rond de enkel of 

'klapvoet' kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het lopen, functioneren 

en het vertrouwen(5). Het lopen verandert als gevolg van zwakke enkels 

doordat de enkel en de voet tijdens het lopen niet kan worden 

opgetrokken. Dit maakt het moeilijk om de voet over obstakels te tillen en 

daardoor kan de voet er tegenaan stoten zodat men struikelt en valt. 

 
Afb. 1: Normaal looppatroon van de enkel 
optillen en de tenen zijn vrij van de vloer. Afb. 2: 

Looppatroon met 
klapvoet waarbij 
de enkel niet 
optilt en de tenen 
tegen de vloer 
komen als het 
been zwaait. 

 
 

 

 

Dit kan dan weer leiden tot angst en verlies van vertrouwen en kan 

betekenen dat mensen minder lopen. Deze vermindering in lichamelijke 

activiteit kan leiden tot secundaire zwakte die wordt veroorzaakt door 

deconditioneren(5). In tegenstelling tot de onderliggende spierzwakte die 

door GNE wordt veroorzaakt kan deze inactiviteitsatrofie kan echter 

worden omgekeerd als de activiteit wordt verbeterd. Het verstrekken van 

orthesen is de gangbare behandeling van klapvoet bij neuromusculaire 

aandoening(4,5,6) en het verstrekken wordt gebaseerd op klinische 

deskundigheid en redenering door de arts en orthopedisch 

instrumentmaker(5). Het succes van de orthese wordt gewoonlijk gemeten 

aan de hand van de ervaring van de patiënt bij het dragen in de loop der tijd 

en ook door een aantal metingen van de functie die de arts kan vaststellen. 

Bijvoorbeeld, hoe snel of ver een patiënt kan lopen, hoe ze bewegen of hoe 

ze dagelijkse activiteiten uitvoeren met en zonder de orthese. 

 
 
Foot Up 
Dit is meestal het eerste hulpmiddel 

dat geprobeerd wordt. Het is 

eenvoudig te gebruiken en kan in de 

schoen worden gedragen. 

Eenvoudige elastieken banden 

geven een minimale hoeveelheid 

“foot up”. Er is een inlay van 

kunststof die tussen de veters en 

tong van de schoen past. 

Anterieure shell EVO 
Deze spalken helpen bij een 
klapvoet maar kunnen ook helpen 
om de knie recht te houden. 
Aangezien de quadriceps spieren 
(spieren aan de voorzijde van de dij) 
sterker blijven bij GNE-myopathie, 
worden deze spalken niet vaak bij 
deze aandoening gebruikt. 

 

Siliconen EVO 
Dit is een op maat gemaakte spalk 

waarvoor een cast van uw been 

moet worden gemaakt. Het biedt 

steun rond de enkel maar is meer 

flexibel dan stijf kunststof en zorgt 

voor meer sensorische feedback 

dan spalken van hard materiaal. 

Deze zijn niet zo maar verkrijgbaar 

in plaatselijke orthese-afdelingen 

van de gezondheidsdienst. 

 

Push aequi 
Dit is een flexibele spalk die zorgt 
voor middelmatige steun rond de 
voet en enkel. Het heeft 3 
elastieken banden die rond de 
enkel worden gewonden. Ze 
moeten aardig strak worden 
aangetrokken om passende steun 
te bieden. Elke band is gelabeld met 
1, 2 of 3 stippen die aangeven in 
welke volgorde de banden gaan, 
d.w.z. 1 stip = 1e band. Deze spalk 
help bij het opheffen van de voet 
maar zorgt ook voor stabiliteit rond 
de enkel. 

 
Koolstofvezel EVO 
Deze zijn vaak lichter dan de normale 
stijve EVO maar zijn niet geschikt voor 
iedereen omdat ze mogelijk geen 
adequate steun bieden rond de 
binnen- en buitenkant van de enkel. 

 
 
 

 

Rigide EVO 
Deze spalken zorgen voor een meer 

substantiële ondersteuning voor 

ernstige klapvoet. Deze kunnen 

standaard zijn of op maat gemaakt 

worden en kunnen soms een band bij 

de enkel hebben. Er is meestal een 

grotere schoen nodig om plaats te 

bieden aan de spalk. 
 
 

 

Toe off 

Deze spalk helpt bij ‘toe off’, het 

moment waarop u met de bal van 

de voet afduwt als u een stap 

neemt, en ook bij het voorkomen 

van klapvoet. 
 
 
 
 

 

Wij adviseren dat u overlegt met uw 

zorgverlener of fysiotherapeut 

voordat u een orthetisch hulpmiddel 

gaat gebruiken. Als u vragen hebt over 

een van de onderwerpen die in dit 

artikel worden besproken, neem dan 

contact op met het registerteam: 

HIBM@treat-nmd.eu 
1) Schuch, C. M., & Pritham, C. H. (1994). International Standards Organization Terminology: Application to Prosthetics and Orthotics. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics, 6(1). 
2) Nishino, I., Carrillo-Carrasco, N., & Argov, Z. (2015). GNE myopathy: current update and future therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 86(4), 385–92. http://doi.org/10.1136/jnnp-2013-307051 
3) Sackley, C., Disler, P. B., Turner-Stokes, L., Wade, D. T., Brittle, N., & Hoppitt, T. (2009). Rehabilitation interventions for foot drop in neuromuscular disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), 
4) Jaivin, J. S., Bishop, J. O., Braly, W. G., & Tullos, H. S. (1992). Management of Acquired Adult Dropfoot. Foot & Ankle International, 13(2), 98–104. 

Gebruik van orthesen bij neuromusculaire aandoeningen- 
Informatie van het fysioteam in Newcastle, VK. 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
http://doi.org/10.1136/jnnp-2013-307051


5) Ramdharry, G. M. (2010). Rehabilitation in practice: Management of lower motor neuron weakness. Clinical Rehabilitation, 24(5), 387–397. 

6) Ramdharry, G. M., Day, B. L., Reilly, M. M., & Marsden, J. F. (2012). Foot drop splints improve proximal as well as distal leg control during gait in Charcot-Marie-Tooth disease. Muscle & Nerve, 46(4), 512–9. 

GMI (GNE Myopathy 

International) is 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. Wij zijn 

gevestigd in vele landen inclusief Azië, Europa, Midden-Oosten en de Verenigde Staten. 
 

Inleiding 
GMI werd in 2014 opgericht en is een consortium van GNE-

myopathiepatiënten, hun familie en vrienden, uit de hele wereld. Het is 

verbonden aan en ondersteund door WWGM (World Without GNE 

myopathy (Een wereld zonder GNE-myopathie), een Trust geregistreerd in 

India). Onze leden een bepleiters zijn actief bezig om de bekendheid van 

GNE-myopathie wereldwijd te vergroten, en op de hoogte te blijven van de 

nieuwste ontwikkelingen in onderzoek met therapeutische mogelijkheden. 

Wij maken contact met patiënten en hun families in onze respectieve landen 

om informatie te delen en om patiënten die net gediagnosticeerd zijn te 

helpen. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat we gezamenlijk een remedie 

zullen vinden voor GNE-myopathie door bepleiten, voorlichting en 

onderzoek. 

Webinars voor patiënten 
In overeenstemming met onze visie dat de weg naar een effectieve 

behandeling via collectieve actie door patiënten is, bieden we een platform 

voor patiënten om samen te komen en informatie over GNE-myopathie te 

verwerven door regelmatig georganiseerde webinars voor patiënten die 

zeer populair worden in onze gemeenschap, en die worden bijgewoond 

door deelnemers in verschillende landen waaronder Israël, Italië, Saoedi-

Arabië, Pakistan, India, de VS, het UK en de VAE. 

Eerste webinars voor patiënten 

Titel- "Behandelingen voor GNE-myopathie: Een kritische analyse van 
huidige kennis (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of Current 
Knowledge)" 
Spreker: WWGM Trustbeheerder, Professor Alok Bhattacharya Gehouden op: 17 
september 2016. 

Verschillende mogelijke behandelingsopties werden besproken waaronder 
gentherapie, stamceltherapie, mRNA-expressie, naast suppletie met 
siaalzuur /ManNAc. Er werd geconcludeerd dat de weg voorwaarts voor 
klinisch onderzoek het opvolgen van die behandelingen zou zijn die in een 
gevorderd stadium zijn voor andere genetische aandoeningen, en deze aan 
te passen voor GNE-myopathie. 

 

Tweede webinar voor patiënten 
Titel- “Verplaatsen van de naald (OP vorderingen) in GNE-myopathie 
(Moving the Needle [ON Advances] in GNE Myopathy)” 
Spreker: Lalé Welsh, CEO van de Stichting neuromusculaire ziekte (Neuromuscular 
Disease Foundation,NDF) gehouden op: 3 december 2016 

Mevr. Welsh besprak de huidige en toekomstige staat van de 

behandelingen van GNE-myopathie zoals lopend klinisch onderzoek van 

siaalzuur en ManNAc, alsmede de mogelijkheid van gentherapie en 

stamceltherapie. Ze legde uit dat de NDF voorlopig werk uitvoert voor een 

nieuw onderzoeksgeneesmiddel om bij de Amerikaanse FDA in te dienen 

voor klinisch onderzoek voor gentherapie. 

Derde webinar voor patiënten 

Titel: " Stamcelbehandeling voor GNE-myopathie (Stem Cell Therapy for GNE 

Myopathy)" 
Sprekers: Dr. Todd Malan, Roberta Çirişyan en professor Alok Bhattacharya Gehouden 
op 28 januari 2017 

Meer dan 45 deelnemers uit verschillende delen van de wereld namen deel 

aan dit webinar voor het bespreken van stemceltherapie en de 

toepasbaarheid daarvan voor patiënten met GNE-myopathie. De eerste 

spreker, dr. Todd Malan (Innovative Cosmetic Surgery Center, Arizona, VS) 

sprak over stemcellen die aanwezig zijn in vetophopingen van ons lichaam. 

Hij benadrukte dat ze de veiligheid van stemcelgebruik in het algemeen 

hebben bestudeerd (niet specifiek voor spierziekten) en dat de veiligheid 

beter is dan eerder werd verwacht. Hij veronderstelde verder dat positieve 

effecten, indien waargenomen in de onderzoeksgroep (niet-GNE of 

spierziekte), het gevolg kunnen zijn van het vrijkomen van een 

verscheidenheid aan groeibevorderende en weefsel genezende stoffen die 

helpen bij het herstel van beschadigde weefsels. De volgende spreker, prof. 

Alok Bhattacharya (Jawaharlal Nehru University New Delhi), gaf een overzicht 

van de verschillende soorten stamcellen. Mevr. Roberta Cirisyan, een patiënt 

met GNE-myopathie was de derde spreker in dit webinar. Ze besprak haar 

stamcelbehandeling die door dr. Stavros Alevrogiannis (Athene, Griekenland) 

werd toegediend. Mevr. Cirisyan onderging een stamceltransplantatie in 

2016 en sprak over het nemen van diverse vitaminen en mineralen op advies 

van dr. Alevrogiannis. Ze is niet een klinisch onderzoek maar een verkennend 

onderzoek met één patiënt. De behandeling gaat door en de conclusies 

worden op een later tijdstip getrokken. Na elke spreker was er een vraag en 

antwoord sessie. 
 

Folders 

Het GMI-team is samen met vele toegewijde vrijwilligers betrokken bij het 

vergroten van het bewustzijn over GNE-myopathie in de gemeenschap door 

het maken en vertalen van folders die GNE-myopathie in vele talen 

beschrijven. Deze kunnen worden gedownload van onze website (www.gne-

myopathy.org). Bovendien hebben we deze folders verzonden en contact 

opgenomen met artsen in de hele wereld om hen over GNE-myopathie te 

informeren. 

Een vragenlijst voor patiënten 

GMI heeft ook een korte vragenlijst opgesteld om patiëntgedreven 

informatie te verzamelen over de doeltreffendheid van verschillende 

therapieën/behandelingen/oefeningen die worden gebruikt. Deze vragenlijst 

werd door meer dan 50 patiënten ingevuld. De resultaten van de vragenlijst 

worden binnenkort beschikbaar gemaakt. 

 

Degenen die erin geïnteresseerd zijn om ons te helpen 

onze doelen te bereiken kunnen contact opnemen met 

GMI op: wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad Abdullah 

Leden van het internationale GNE-Myopathie team 

http://www.gne-myopathy.org/
http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Autosomaal recessieve overerving 

en GNE myopathie 

GNE-myopathie kan alleen op een autosomaal recessieve manier worden overgeërfd. Dit 
betekent dat de aandoening alleen aan een kind kan worden doorgegeven wanneer beide 
ouders een kopie van het defecte gen bezitten, d.w.z. beide zijn ‘dragers’ van de aandoening. 
Wanneer twee dragers van dezelfde recessieve genmutatie een baby hebben, heeft elke 
ouder een kans om ofwel de genmutatie ofwel een werkend kopie van het gen aan de baby 
te geven. 

 
 

10 tips 
voor familie 

en zorgverleners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zoals u kunt zien in afb 2, waar het gen met een recessieve mutatie wordt weergegeven met een ‘r’ en het 

werkende kopie met een ‘R’, zijn er vier mogelijke combinaties van de genetische informatie die bij elke 

zwangerschap wordt doorgegeven. Er is dus bij elke zwangerschap een: 

 

1 - niet-drager. 1 kans op 4 (25% kans) dat hun kind beide kopieën van het 

werkende gen zal erven en niet door de aandoening zal worden getroffen en 
geen genetische drager is. 
 

2 - genetische dragers. 2 kansen op 4 (50% kans) dat hun kind de recessieve 
genmutatie en het werkend kopie van het gen van de ouders zal erven en dat 
zij/zij een niet getroffen genetische drager van de aandoening zal zijn, net als de 
ouders. 
 

3 - getroffen. 1 kans op 4 (25% kans) dat ze een kind zullen hebben dat beide 
kopieën van de recessieve genmutatie van zijn/haar ouders zal erven. In dit 
scenario wordt er geen werkend genproduct gemaakt en hun kind zal worden 

Het GNE-gen is gelokaliseerd 
op chromosoom 9 
(identificatie 9p13.3) 

Kans van 1 op 4 
25% 

Genetische drager 
moeder 

eitjes 

Genetische drager 
vader 

R = Werkend kopie 
r = recessieve mutatie sperma 

niet-drager 

genetische 
dragers getroffen 

Kans van 1 op 4 
25% 

Kans van 2 op 4 
50% 

Genetica - De basis 
• Uw genen bevatten de instructies voor uw lichaam om 

te groeien, te ontwikkelen en gezond te blijven. 

Sommige veranderingen in genen maken ze defect. Dit 

kan tot gevolg hebben dat de boodschap niet 

goed/helemaal niet wordt afgelezen door de cel. 
 

• Er zijn normaal gesproken 46 chromosomen in elke cel 

die in 23 paren zijn verdeeld. Eén van elk paar wordt 

aan ons doorgegeven door onze moeder en de andere 

door onze vader. 22 van deze chromosoomparen zijn 

genummerd. Deze genummerde paren staan bekend 

als de autosomale chromosomen. Het 23ste paar 

bestaat uit de geslachtschromosomen die X en Y 

worden genoemd. Mannen hebben een X en een Y 

chromosoom en vrouwen hebben twee kopieën van het 

X chromosoom. 
 

• Een variatie die in een defect gen wordt aangetroffen 

wordt een mutatie genoemd. Als een genetische 

aandoening zich alleen voordoet als beide kopieën van 

het gen zijn veranderd, dan heet dit een recessieve 

mutatie. 

• Een autosomaal gen is een gen dat zich op een 

genummerd chromosoom bevindt en treft mannen en 

vrouwen meestal op dezelfde wijze. 

of 

Afb. 1: Afbeelding van een chromosoom (karyotype) dat het GNE-gen toont 

Afb 2: Genetische illustratie die autosomaal recessieve overerving aantoont. 

Aktienetwerk voor verzorgers (Caregiver 
Action Network, CAN) is een non-profit 
organisatie, gevestigd in de Verenigde 
Staten van Amerika, die voorlichting, peer 
support en aan zorgverleners die werken 
om de kwaliteit van leven van de meer 
dan 90 miljoen Amerikanen die zorgen 
voor naasten met chronische 
aandoeningen, handicaps, ziekte of de 
zwakten van de ouderdom. Ze hebben 
onlangs een lijst met tips gepubliceerd 
(zie hieronder) die zijn opgesteld om 
degenen in de positie als iemand die voor 
anderen zorgt, waaronder degenen die 
voor iemand met GNE-myopathie zorgen, 
te helpen. Het volledige artikel kan 
worden gevonden op de website van 
CAN: www.rarecaregivers.org. Deel dit 
artikel a.u.b. met iedereen die u kent en 
waarvan u denkt dat ze kunnen profiteren 
van de verstrekte informatie. 
 

1. Zoek steun bij andere 
zorgverleners. U bent niet alleen! 

2. Zorg voor uw eigen gezondheid 
zodat u sterk genoeg bent om voor uw 
geliefde te zorgen. 

3. Aanvaard een aanbod van hulp en 
stel specifieke dingen voor die mensen 
kunnen doen om u te helpen. 

4. Leer hoe u effectief met artsen kunt 
praten. 

5. Zorgverlening is hard werken, neem 
dus vaak rustpauzes. 

6. Let op tekenen van depressie en stel 
het krijgen van professionele hulp niet 
uit als u dat nodig heeft. 

7. Sta open voor nieuwe 
technologieën die u kunnen helpen om 
voor uw geliefde te zorgen. 

8. Organiseer medische informatie 
zodanig dat het up-to-date is en 
gemakkelijk te vinden. 

9. Zorg ervoor dat wettelijke 
documenten in orde zijn. 

10. Geef uzelf krediet voor het zo goed 
mogelijk doen van een van de zwaarste 
banen die er is!  

http://www.rarecaregivers.org/


getroffen door de aandoening die door dit gen wordt veroorzaakt. 
  



 

Mona Patel - Mijn reis tot nu toe 
Mona komt uit het Verenigd Koninkrijk, van Indiase afkomst en werd in 2005 met GNE-

myopathie gediagnosticeerd. Mona is een deelnemer in het GNEM-DMP-register en is 

actief geweest in geldinzamelingsacties met speciale nadruk op het verhogen van het 

bewustzijn van GNE myopathie. Hieronder praat Mona over leven met de aandoening 

en deelt enkele verhalen over zichzelf - dit zijn wel Monas eigen ervaringen, die niet 

representatief zijn voor alle patiënten in het onderzoek. 

Leven vóór mijn diagnose 
Tijdens mijn tienerjaren en in mijn vroege jaren 20, heb ik veel bereikt waar ik ontzettend 
trots op ben. Ik heb een 40,2 km walkaton voor een goed doel voltooid, ben van huis verhuisd om naar de universiteit te gaan, heb 
de Sydney Harbour Bridge beklommen en heb in het Great Barrier Reef in Australië gedoken. Ik ben zelfs bevallen van mijn dochter 
na 28 uur weeën op enkel gas en lucht!! 

Ik was ook een enthousiaste zwemmer en genoot van yoga, Pilates en dansen voordat mijn ziekte vorderde. Ik had net als elke normale 
tiener of jonge volwassene veel hoop en aspiraties voor mijn toekomst.  Ik was een fysiek sterke persoon die actief en erg onafhankelijk 

was tot midden in de twintig en de ziekte kwam dus als een schok voor mij en vooral voor dierbaren om me heen. Ik omhelsde altijd 

het leven en alles wat het te bieden had, maar ik had geen idee wat de toekomst voor mij inhield. 

Mijn leven nu 
In de loop der jaren na het begin van mijn ziekte, heeft GNE-myopathie mij langzaam beroofd van mijn spierkracht - tot het punt 
waarop ik nu afhankelijk ben van diverse apparaten/mobiliteitshulpmiddelen om me te helpen bij de alledaagse bezigheden en om 

rond te komen. GNE-myopathie is een progressieve spieratrofie die invloed op mij begon te hebben 
toen ik 26 jaar oud was. Ik ben nu in een fase waarin veel van mijn mobiliteit is beperkt door de ziekte. 
Ik kan niet rennen of traplopen en er is een voortdurend gevoel van kwetsbaarheid in het geval dat ik 
val. Ik kan geen dingen doen die de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwen, zoals even naar 
de winkel gaan om een brood te kopen, iets van de bovenste plank pakken of boven op mijn hoofd 
krabben... (je weet wat ik bedoel). Zodra ik me aan mijn conditie aanpas, verlies ik een andere functie, 
en moet dus het proces opnieuw beginnen - de uitdagingen zijn eindeloos en ik merk dat ik steeds blijf 
rouwen over het verlies van een andere functie. Wat erger is, is dat ik me door de ziekte ‘behoeftig’ 
voel en ik vind het moeilijk om daar mee om te gaan - maar ik heb geen keus. Het enige waar ik wel 
een keus over heb is hoe ik met de ziekte omga. 

Ik laat GNE-myopathie me niet belemmeren 

Ik heb strategieën gemaakt om me te helpen om te gaan met alle ongevoelige veranderingen in mijn 
lichaam. Deze ziekte heeft me geleerd over veerkracht en empathie. Bovendien heeft het mij 
geholpen om barrières en stigma te confronteren om een verschil te maken in het leven van andere 
mensen met een handicap. Ik ben nu dus een bekroonde specialist voor gelijkheid en diversiteit die 
werkt voor een bekroonde universiteit, ik ben een katalysator van verandering (Agent for Change), 

een fundraiser en ik begin me in te werken in een rol van patiëntenvertegenwoordiger. 

Deze ziekte heeft vriendelijke, vindingrijke, wilskrachtige en inspirerende mensen in mijn leven gebracht waarvoor ik enorm dankbaar 

ben. GNE-myopathy heeft echter een verwoestend rimpeleffect op de dierbaren om ons heen. Niet iedereen heeft de mentale 
stamina, noch de steun om hen heen om met deze aandoening om te gaan. Als patiënten zijn wij wanhopig - vooral omdat we nu zo 

dicht bij een behandeling voor deze zeldzame aandoening zijn. Onze GNE-myopathie gemeenschap en hun families worstelen met de 
lange en ingewikkelde wachttijd voor het goedkeuren van een behandeling en zijn erg dankbaar aan bedrijven zoals Ultragenyx die 

investeren in onderzoek en op die manier zorgen voor licht aan het einde van de lange, soms donkere tunnel. Ik hoop dat het niet 

lang duurt voordat een behandeling beschikbaar wordt gemaakt, zodat niemand de pijnlijke levenservaringen hoeft te lijden die GNE-

myopathie met zich meebrengt. 

Vooruitblikkend en het verspreiden van kennis 
In het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij diverse fondsenwervende campagnes (de London Duathlon 
en de Londen naar Parijs Bike Ride), die erop gericht zijn om het bewustzijn over zeldzame genetische ziekten 
in het publieke domein te verhogen, het ondersteunen van nieuwe initiatieven om het bestaande onderzoek 
van het laboratorium naar de patiënten te brengen en accurate methoden te ontwikkelen om het aantal 
verkeerde diagnoses te verminderen. Ik ben ook bezig om betrokken te raken bij patiëntenbelangen voor 
Spierdystrofie VK (Muscular Dystrophy UK, MDUK). 

De macht van de patiënt 
Ik ben blij om te zien dat de gemeenschap van patiënten met GNE-myopathie de touwtjes zelf in handen 
neemt en samen de drijvende kracht is achter belangrijke veranderingen. Het verhogen van het bewustzijn 
van de ziekte via methoden zoals social media campagnes, liefdadigheidswerk, ziektespecifieke webinars en 
patiëntendagen zijn allemaal succesvol geweest. Al deze initiatieven helpen om de isolatie te vermijden, 
hindernissen weg te nemen en om te zorgen voor vitale ondersteuning voor elkaar en onze zorgverleners. 
Nog belangrijker, het inspireert en geeft ons de kracht om onszelf te blijven inspannen en nooit de hoop op 
te geven. 

Dank u wel dat u de tijd neemt mijn verhaal te lezen. Mona 
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‘Je geeft erom omdat ik 

ongewoon ben’ 
(You care because I’m rare) 


