
MRCC UX001-00055 

 
 
 

In deze 8e uitgave van de GNEM-DMP Nieuwsbrief: 

• Ultragenyx Patiëntendag 2017 - Verslag

• Lichaamsbeweging en GNE-myopathie

• Spierbiopsieën - Wat het zijn en waarom mensen met GNE-myopathie ze
ondergaan

• Leven met een neuromusculaire ziekte en gebruiken van een personal computer
(manieren om problemen op te lossen)

• Vitor Pinto - Mijn reis tot nu toe

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 

GNEM-DMP Nieuwsbrief 
Welkom bij de achtste 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 van harte welkom. 
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Patiëntendag, 22 april 2017 
Plezier en energie in het kader van de Dag van de Aarde vulden de lucht toen mensen 
zich verzamelden met als middelpunt degenen die zijn getroffen door zeldzame 
ziekten. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Patiëntendag, gehouden op 22 april 2017 in 
de hoofdvestiging van Ultragenyx in Novato, Californië. 

De gasten genoten van spelletjes, handvaardigheid, kunstexposities, eten en muziek. 
Patiëntendag is een gelegenheid voor leden van de zeldzameziektengemeenschap om 
elkaar te ontmoeten, kennis te maken en verhalen te delen met elkaar en met 
medewerkers. De belangrijkste sprekers waren dr. Emil Kakkis, CEO van Ultragenyx, 
Majid & Lynn Jafar van de Loulou Foundation en Lisa en Max Schill van het 
RASopathies Network. 

 

“Het was zo geweldig om te zien 
dat iedereen het naar zijn zin 
had en een geweldige tijd had. 
Het was een geweldige break na 
de zware last die we ons hele 
leven dragen in onze strijd tegen 
verwoestende ziekte in onze 
gezinnen. ” 

 

Tara Voogel (die een eigen blog heeft (www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk), waarin ze de 
uitdagingen en inzichten bespreekt waarmee ze te maken heeft in haar leven met 
GNE-myopathie) was aanwezig bij dit evenement en gaf de volgende samenvatting 
van de gebeurtenissen van de dag. 

"De sponsors van het evenement hebben erg goed nagedacht over de behoeften van 
de aanwezige patiënten. Dit jaar werd een 'stilteruimte' aan de locatie toegevoegd. In 
deze rustige ruimte kwamen een groep GNE-myopathiepatiënten, hun ouders en hun 
verzorgers bij elkaar nadat we hadden deelgenomen aan de festiviteiten van de dag. 
De 'stilteruimte' bood ons een plek voor het uitwisselen en delen van praktische tips en 
kwaliteitsinformatie over hoe het beste kan worden omgegaan met de vele altijd 
aanwezige problemen die we allemaal tegenkomen bij GNE-myopathie". 

Tara vertelde verder: "Wanneer een groep patiënten met GNE-myopathie bij elkaar 
komt, lijkt het alsof er een onuitgesproken begrip is en een natuurlijke kennis van 
waar, wanneer en hoe elke patiënt ondersteuning nodig heeft. Hoewel sommige 
patiënten elkaar voor het eerst ontmoetten, was het alsof een groep oude vrienden bij 
elkaar kwam voor een feestelijke gelegenheid. GNE-myopathie - deze zeldzame ziekte - 
is de gemeenschappelijke noemer die mogelijk maakt dat al deze patiënten bij elkaar 
komen als trouwe vrienden”. 

Om te weten te komen hoe u zich in kunt schrijven of mee kunt doen aan andere 
patiëntenbelangenbehartigingsevenementen georganiseerd door Ultragenyx, bezoekt 
u de evenementenpagina: www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Het nut van het register wordt bepaald door de 
informatie die het bevat en het is daarom belangrijk 
dat u uw gegevens up-to-date houdt. U wordt er via 
e-mail aan herinnerd om nog een aantal vragen in te 
vullen 6 maanden na het invullen van de eerste 
vragenlijsten, en dan nogmaals na 12 maanden. Als 
er echter voordien iets verandert, bijv. uw 
contactgegevens, vergeet dan niet om ook deze in 
het register bij te werken. 
 
Vergeet als u uw gegevens bijwerkt niet om te controleren 
of u: 
alle vragenlijsten hebt ingevuld; hoe meer informatie 
we hebben, des te nuttiger het register kan zijn. De 
informatie die u geeft kan als bron dienen voor verder 
onderzoek en de standaardbehandelingen verbeteren. 
 
uw genetisch rapport en spierbiopsieresultaten hebt 
geüploaded; als u in staat bent om dat te doen. Uw 
persoonlijke informatie (naam, geboortedatum, land waar 
u woont) wordt veilig bewaard en nooit doorgegeven aan 
derden (inclusief Ultragenix), familieleden of commerciële 
bedrijven. 
 

Update uw informatie door in te loggen in uw 
registeraccount: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (Stichting Neuromusculaire 
Ziekten) – (USA) 
www.curehibm.org 

 
Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association - 
(Japan) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italië) 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Dystrophy UK – (UK) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org 

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Uw gegevens up-to-date 
houden in het register 

 

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

Patientenbelangen
b h  bij 

Foto van uitgenodigde gasten uit de GNE-gemeenschap die aanwezig waren 

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
Lichaamsbeweging en GNE-myopathie 

 
In dit artikel deelt Dionne Moat, die intramusculair onderzoeksfysiotherapeut is, informatie over een scala aan onderwerpen die verband 
houden met lichaamsbeweging, vooral met betrekking tot mensen die leven met GNE-myopathie. 

"U is waarschijnlijk op een bepaald punt tijdens uw GNE-reis door uw fysiotherapeut of andere behandelaar de gevreesde vraag gesteld 'Doet u aan 
lichaamsbeweging? '. De vraag die u liever niet wilt beantwoorden, de vraag waarvan u denkt 'moet ik hem de waarheid vertellen' en 'ik heb een hekel aan 
lichaamsbeweging' of 'ik kan niet aan lichaamsbeweging doen'. Wij fysiotherapeuten hebben een goede reden om over lichaamsbeweging te praten en of u dat 
nou leuk vindt of niet, de positieve aspecten wegen zwaarder dan de negatieve en ik hoop dat dit artikel duidelijk maakt wat lichaamsbeweging is - dus het 
goede, het slechte en het noodzakelijke ervan!" 
 

Wat is lichaamsbeweging? 
Lichaamsbeweging wordt gedefinieerd als 'activiteit waarvoor lichamelijke inspanning 
nodig is, uitgevoerd om gezondheid en fitheid te behouden of te verbeteren."(Oxford 
dictionary) 

Hoeveel lichaamsbeweging wordt aanbevolen? 
We weten allemaal dat ‘lichaamsbeweging goed voor ons is’. De Britse overheid 
adviseert dat we 150 minuten aan matige aerobic activiteit doen (Dit is ongeveer gelijk 
aan 30 minuten lichaamsbeweging, 5 dagen per week of 75 minuten flinke activiteit en 
krachttraining twee maal per week. (www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-
activity-guidelines-for-adults.aspx). Dit zijn echter slechts richtlijnen en het is 
belangrijk om te onthouden dat elke activiteit beter is dan geen activiteit en wat 
geschikt is voor de ene persoon kan heel anders zijn voor een andere. 

Voordelen van lichaamsbeweging 

 
Maar ik heb GNE-myopathie……….. 
Er is een enorme hoeveelheid bewijs dat lichaamsbeweging en het voordeel ervan 
voor de gezonde populatie ondersteunt, maar er is nog steeds gebrek aan krachtig 
bewijs wat betreft de effecten en voordelen van lichaamsbeweging voor mensen met 
een neuromusculaire ziekte. Wat echter is vastgesteld is dat er voor de meesten geen 
negatieve effecten zijn geweest en op basis daarvan kan worden gekeken naar de 
voordelen gevonden in de gezonde populatie en kunnen deze worden vertaald naar de 
potentiële effecten voor mensen met een neuromusculaire ziekte. 

Mensen met een neuromusculaire aandoening blijken minder actief te zijn dan 
mensen die een dergelijke aandoening niet hebben. Deze inactiviteit kan op zichzelf 
schadelijk zijn voor de gezondheid omdat deze gewichtstoename, verder verlies van 
spiervoorraad of door niet gebruiken veroorzaakte dystrofie van gezonde spieren kan 
veroorzaken, het uithoudingsvermogen kan verminderen en de vermoeidheid kan 
verhogen en kan leiden tot gewrichts- en spierpijn en uiteindelijk verslechtering van 
het functioneel vermogen, meer problemen bij het lopen en een slechtere kwaliteit 
van leven. 

Hoewel het klopt dat er een aantal neuromusculaire aandoeningen is waarvoor 
lichaamsbeweging alleen maar verdere problemen zou kunnen veroorzaken en 
symptomen verslechteren, behoort GNE-myopathie als gevolg van de aard van de 
ziekte niet tot deze aandoeningen en als het verstandig wordt aangepakt is 
lichaamsbeweging veilig, aan te raden en hopelijk ook leuk! 

Voordelen voor mensen met spieratrofie 

 

Spieren die verzwakt zijn als gevolg van uw aandoening kunnen niet door 
lichaamsbeweging worden versterkt. Maar zoals is vastgesteld zijn mensen met deze 
aandoening vaak minder actief en dat kan de-conditionering of atrofie door het niet 
gebruiken van de spieren veroorzaken. Dan worden gezonde spieren zwak doordat ze 
niet worden gebruikt en is dat eerder de oorzaak van verminderde fitness dan de 
ziekte zelf. Lichaamsbeweging kan dit omkeren en dat is nog maar één van de algehele 
voordelen. 

Aan welk type lichaamsbeweging moet ik doen? 
Er zijn veel verschillende typen, niveaus en intensiteiten van lichaamsbeweging. Want 
veel mensen hebben als het over lichaamsbeweging gaat automatisch een beeld in 
hun gedachten van tillen van zware gewichten in de sportschool of van 10 kilometer 
hardlopen. Dat is niet het geval! Lichaamsbeweging kan worden aangepast afhankelijk 
van het vermogen van de persoon en onthoud dat WEINIG ACTIVITEIT BETER IS DAN 
HELEMAAL GEEN ACTIVITEIT! 

Aerobic lichaamsbeweging is een activiteit die uw polsslag en 
ademhalingsritme verhoogt. Deze oefeningen zijn goed voor de verbetering van uw 
algemene fitheid, d.w.z. uw hart en longen, en kan ondersteuning geven bij het onder 
controle houden van het gewicht. 
Voorbeelden van aerobic 
lichaamsbeweging zijn 
zwemmen, hardlopen en fietsen. 
Mensen met GNE-myopathie zijn 
vaak zwak in hun benen en 
armen, wat dit type 
lichaamsbeweging moeilijk kan 
maken, maar er zijn veel 
alternatieven die toch dezelfde 
voordelen kunnen bieden. Dit 
zijn bijvoorbeeld wandelen, 
huishoudelijk werk of tuinieren - eigenlijk alles waardoor u wat sneller ademt. 

Lichaamsbeweging die sterker maakt is gericht op het oefenen van de 
spieren, vaak tegen een weerstand in zoals bij het gebruik van gewichten. Het wordt 
niet aangeraden om zware gewichten te tillen en voor sommige mensen kan het tillen 
van gewichten af te raden zijn. Er zijn echter andere manieren om spieren te 
versterken en de meeste oefeningen kunnen worden aangepast om ze geschikt te 
maken. Een ruwe richtlijn is dat u in staat moet zijn om een oefening 8 keer te 
herhalen. Als u een oefening bijvoorbeeld maar 4 keer kunt herhalen voordat uw 
spieren te vermoeid worden, moet u het gewicht verminderen. Sommige mensen die 
aanzienlijke zwakte 
hebben kunnen beter 
geen gewichten tillen 
maar andere oefeningen, 
zoals pilates of strekken, 
kunnen geschikter zijn. 

Zoals u weet, kennen we nog geen genezing voor GNE-myopathie en 
lichaamsbeweging kan de ziekte onder controle helpen houden. MAAR u hebt de 
controle over uzelf fit, gezond en zo actief mogelijk houden, wat kan helpen om 
mentaal en lichamelijk gezond te blijven, waardoor u functie en kwaliteit van leven 
kunt behouden. De motivatie vinden om te beginnen met een oefenprogramma en dit 
deel maken van uw dagelijks leven kan het moeilijkste onderdeel zijn. Iets vinden dat u 
leuk vindt of met vrienden of in een groep kunt doen kan u helpen het vol te houden. 
Een goed startpunt is het lezen van dit document van MDUK 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf) 
omdat dit veel nuttige en geruststellende informatie geeft, en u kunt ook met uw 
huisarts of fysiotherapeut bespreken welk type en niveau van lichaamsbeweging voor 
u geschikt is. Maar vergeet niet, een beetje activiteit is beter dan geen!! 

Vermindert het risico op ziekten 

Vermindert vermoeidheid 

Gewichtscontrole 

Verbetert de slaap 

Verbetert geestelijk welzijn en stemming 

Verbetert hart- en longfunctie 

Behoudt of verbetert de 
bewegingsmogelijkheden van de 
gewrichten 

Kan spieren sterk blijven houden 

ACTIVITEIT ALTERNATIEVEN 

HARDLOPEN TUINIEREN, HUISHOUDELIJK WERK, WANDELEN 

ZWEMMEN WATER-AEROBICS, AQUAFIT 

FIETSEN OP DE WEG HOMETRAINER STEPS 

ACTIVITEIT ALTERNATIEVEN 

WORKOUT OP DE 
SPORTSCHOOL VLOEROEFENINGEN, YOGA, PILATES 

Kan de-conditionering 
voorkomen of verminderen 

Kan pijn verminderen 

Kan de functie, d.w.z. het lopen, 
verbeteren en behouden 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
Een spierbiopsie wordt vaak uitgevoerd bij iemand die aanzienlijke problemen ervaart met zijn of haar spieren (spierpijn/-
zwakte). Het is een manier waarop artsen die verantwoordelijk zijn voor uw gezondheid onderliggende oorzaken van 
spierziekte kunnen beoordelen en een behandelplan kunnen starten. Muscular Dystrophy UK (MD UK) heeft onlangs een 
artikel gepubliceerd met daarin veel onderwerpen met betrekking tot spierbiopsieën en specifiek die worden uitgevoerd 
bij mensen met neuromusculaire ziekten. Hieronder zullen we kijken naar belangrijke aspecten uit hun artikel met 
betrekking tot GNE-myopathie (die artikel kunt u in zijn geheel bekijken op: 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf 

 

 
Wat is een spierbiopsie? 
Een spierbiopsie is een ingreep waarbij een klein spierbiopt - meestal met de 
grootte van ongeveer een sinaasappelpit - wordt genomen en onder een 
microscoop onderzocht. Dit wordt beschouwd als een 'lichte' ingreep en meestal 
poliklinisch uitgevoerd onder lokale verdoving of als dagbehandeling onder 
algemene verdoving. Een arts vraagt meestal een spierbiopsie aan als hulpmiddel 
bij de diagnose na een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoeken en mogelijk een 
elektromyografie (EMG). 

Sommige mensen ondergaan een MRI-scan voordat bij hen een spierbiopsie 
wordt uitgevoerd. Een MRI is een beeldvormingstest waarbij via 
computergegenereerde radiogolven en een krachtig magnetisch veld 
gedetailleerde beelden worden gemaakt van lichaamsstructuren en spierziekten 
kunnen worden gedetecteerd. 

Wat houdt het in? 
Een spierbiopt kan worden genomen uit een aantal verschillende spieren – 
meestal uit uw dij-, bovenarm-, schouder- of kuitspier (dijspier bij mensen met 
GNE-myopathie). Uw arts neemt het monster uit spieren die zijn aangetast door 
de aandoening die u vermoedelijk hebt maar waarbij de atrofie nog niet zeer 
ernstig is. De spier groeit na verloop van tijd weer aan. Een spierbiopsie verhevigt 
spierzwakte niet. Tijdens de biopsie is er meestal weinig of geen ongemak. U kunt 
wat druk of trekken voelen. 

Er zijn twee verschillende typen spierbiopsie. 
1. Naaldbiopsie 
Bij een naaldbiopsie wordt een naald met een diameter van ongeveer 5 mm 
ingebracht in uw spier. Als de naald wordt verwijderd, bevat deze een klein 
spiermonster dat wordt geanalyseerd. 

Het wondje van de naaldbiopsie is zeer 
klein en wordt gesloten met steriele strips 
en een pleister. Het hoeft niet te worden 
gehecht. Een naaldbiopsie is een 
gespecialiseerde ingreep en wordt alleen 
uitgevoerd op de polikliniek of als 
dagbehandeling, in een paar ziekenhuizen 
in het VK. 
 
2. Open biopsie 
Bij een open biopsie wordt een snee in de huid gemaakt om een spierbiopt te 
verwijderen. Deze snee is meestal maar een paar centimeter lang. Zodra het 
biopt is genomen, wordt de snee gehecht. De wond van een open biopsie is 
groter dan van een naaldbiopsie, omdat een groter spierbiopt is verwijderd. Een 
groter biopt is soms noodzakelijk en maakt het minder waarschijnlijk dat een 
tweede biopsie moet plaatsvinden. 

Beide typen biopsie hebben voordelen en nadelen. De methode verschilt vaak 
per ziekenhuis. 
 

Waar zijn pathologen naar op zoek? 
Pathologen zijn artsen die ziekte diagnosticeren door het onderzoeken van cellen 
en weefselmonsters. Zij analyseren het weefsel dat is verkregen bij een 
spierbiopsie. Spieren die zijn aangetast door spieratrofie zien er anders uit dan 
normale spieren (afbeelding 2). Gezonde spieren hebben een karakteristiek 
uiterlijk en bestaan uit dicht op elkaar-liggende vezels die ongeveer even groot 
zijn. Aangetaste spieren verschillen in uiterlijk afhankelijk van de daadwerkelijke 
ziekte waarom het gaat. 

Afb. 2: Sommige kenmerken van aangetaste en niet aangetaste spierbiopten 

 
Spierbiopten geven niet altijd voldoende informatie om het een arts mogelijk te 
maken om een definitieve diagnose te stellen van de ziekte die hem wordt 
gepresenteerd, omdat er geen specifiek kenmerk is dat een aanwijzing is dat een 
specifieke ziekte in een biopt aanwezig kan zijn. Als het biopt wordt geanalyseerd 
naast de klinische symptomen van de patiënt, kan een gepersonaliseerd zorgplan 
worden opgesteld om de patiënt te ondersteunen bij aspecten van zijn/haar 
dagelijks leven. Om een definitieve diagnose te verkrijgen, moet iemand soms 
genetische tests ondergaan, waarbij een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg via een eenvoudig bloedonderzoek het DNA bekijkt om te 
zoeken naar veranderingen in genen die ziekte kunnen veroorzaken. 

Als u nadere informatie wilt over spierbiopsieën of genetische tests, moet u met 
uw arts uw individuele omstandigheden bespreken. Voor het bekijken van een 
lijst van laboratoria die genetisch onderzoek uitvoeren in uw land, kunt u voor 
meer informatie terecht op de volgende websites: 

Orphanet:(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International (GNE-myopathie Internationaal): (www.gne-
myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Spierbiopsieën 
Wat het is en waarom mensen met GNE-
myopathie ze vaak moeten ondergaan als 

hulpmiddel bij hun diagnose. 

Afb. 1: Voorbeeld van een naaldbiopsie 
uit een spier 

Controlespieren (niet aangetast) 

•Celvezels van dezelfde 
grootte (A) 
•Celvezels van dezelfde kleur 
•Celkernen die zich bevinden 
aan de grens van elke celvezel 
•Geen ontsteking van cellen 

GNE (aangetaste) spier 

•Celvezelstructuur niet zo 
homogeen als controlespier 
•Variatie in celgrootte (C) 
•Meer vetweefsel aanwezig 
(vervangen spier) (D) 

(Omrande vacuole) 

Deltoïdspier 

Biopsienaald 

Humerus 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Leven met neuromusculaire ziekten en gebruiken van een personal computer 
(manieren om uitdagingen aan te pakken) 
Sommige deelnemers aan het GNEM-DMP-register hebben de afgelopen maanden contact opgenomen met het curationteam om ons te 
informeren over hun problemen met het langere tijd gebruiken van een desktop PC of een laptop vanwege het effect dat GNE-myopathie op 
hun lichaam heeft. Mensen met GNE-myopathie kunnen beginnen te lijden aan aantasting van de spieren in hun 
onderarmen/polsen/handen naarmate de ziekte in de loop van de tijd verergert. Niet alle mensen met de diagnose GNE-myopathie lijden in 
zodanige mate aan spieratrofie dat ze niet in staat zijn om met de hand een pc/laptop te bedienen zoals ze dat eerder hebben gedaan. 
Sommige mensen (waaronder een aantal registerdeelnemers) moeten echter de manier waarop ze werken met een pc/laptop aanpassen, 
omdat traditionele methoden in de loop van de tijd onprettig/onmogelijk kunnen worden. 

Sommige deelnemers hebben ons verteld dat zij door de ziekte in de loop 
van de tijd bij gebruik van een traditioneel standaard toetsenbord (met 
toetsen) en/of een aanwijsapparaat voor de computer (muis) steeds 
gefrustreerder raakten en dit hen steeds meer lichamelijke inspanning kostte, 
met name bij het invoeren van lange teksten. Eén deelnemer legde uit hoe 
zijn typevaardigheid op dit moment beperkt is tot één vinger (per hand) en 
zijn gebruik van het toetsenbord langzamer is geworden omdat hij zijn 
handen tussen twee toetsaanslagen door steeds moet verplaatsen. Deze 
patiënt legde ook uit dat het steeds moeilijker voor hem is geworden om de 
gewenste toets te kiezen en hij vaak onbedoeld toetsen indrukt (of twee 
toetsen naast elkaar) of problemen heeft met de kracht gebruikt voor het 
kiezen van toetsen waardoor letters per ongeluk meerdere malen worden 
weergegeven. 

Het curationteam dacht dat het nuttig zou kunnen zijn als we zouden kijken 
naar een aantal al beschikbare IT-aanpassingen, waarvan u sommige 
misschien al kent en andere misschien nog niet. We zullen specifiek kijken 
naar IT-aanpassingen waarvan we denken dat ze profijt bieden voor een 
brede groep mensen die lijden aan een neuromusculaire ziekte zoals GNE-
myopathie. 
 

Schermtoetsenbord 
Windows- en Apple-computers worden geleverd met een scala van ‘Ease of Access’ 
hulpmiddelen die gebruikers in staat stellen om de manier waarop toetsenbord en 
muis werken op hun systeem te veranderen. 

Eén van die functies is een 
‘schermtoetsenbord’-functie. Een 
schermtoetsenbord ziet er net zo 
uit als een afbeelding van een 
toetsenbord op het scherm. Met 
de muis kunnen letters worden 
gekozen, wat betekent dat iemand 
tekst op het scherm kan intypen helemaal zonder gebruik van een toetsenbord. Dit 
hulpmiddel is nuttig voor iedereen die moeilijk typt met een traditioneel toetsenbord 
maar die nog wel in staat is om een muis te gebruiken om een computer te bedienen. 
Verdere informatie over het schermtoetsenbord vindt u op de website van de NHS 
(links hieronder): 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Trackballmuis 
Een trackballmuis is een aanwijsapparaat bestaande uit een bal in een houder - als een 
omgekeerde muis met een blootliggende uitstekende bal. De gebruiker rolt de bal met 
duim, vingers of handpalm om de cursor te verplaatsen. De trackballmuis is ideaal 
voor iemand die last heeft van vingerproblemen door het scrollen op een gewoon 

scrollwieltje. Een ander voordeel van 
deze soort muis is dat het apparaat niet 
alleen bruikbaar is op een vlak 
oppervlak en daardoor ideaal is voor 
iedereen die de muis liever tegen 
bijvoorbeeld zijn been houdt. 

Apps voor mobiele apparaten 
Er zijn bepaalde apps beschikbaar om te downloaden die uw smartphone/tablet 
kunnen veranderen in een universele afstandsbediening, waardoor u uw apparaat als 
toetsenbord of muis kunt gebruiken om een desktopcomputer of een laptop te 
bedienen. Sommige deelnemers 
kunnen ervaren dat ze met succes 
een aanraakschermtoetsenbord 
kunnen gebruiken of met hun 
vinger/aanwijsapparaatje 
gemakkelijker kunnen scrollen op 
een mobiel apparaat dan met een 
standaard toetsenbord of muis. 
Een van die beschikbare apps 
wordt geproduceerd door een 
bedrijf met de naam Unified 
Remote www.unifiedremote.com 
en is beschikbaar voor Android, iPhone en Windows telefoons. 
 

Spraakherkenning 
Als u langzaam typt of problemen of ongemak ervaart bij gebruik van een toetsenbord, 
kunt u met spraakherkenningssoftware met uw computer spreken terwijl u een 
koptelefoon op hebt, zodat wat u in de microfoon zegt op uw scherm wordt getypt. Er 
is een aantal bedrijven dat software heeft ontwikkeld voor digitaal dicteren, maar er 
zijn gratis versies van deze software beschikbaar voor iedereen met een Windows of 
Apple computer, dus voordat u geld uitgeeft aan geavanceerde software kunt u beter 
de gratis versie proberen en daarmee oefenen. Uitgebreidere informatie vindt u op de 
website van de NHS: www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
Camera Mouse is een gratis programma 
waarmee de computergebruiker de 
muiscursor kan verplaatsen door zijn hoofd 
te bewegen. Het ‘klikken’ kan worden 
gedaan door de muiscursor te bewegen 
over een plek op het scherm en dan klikt hij 
net als elke gewone muis zou doen. De 
belangrijkste doelgroep voor dit programma 
bestaat uit mensen die geen betrouwbare 
controle hebben over hun hand maar die 
wél hun hoofd kunnen bewegen. U moet 
een ingebouwde webcam of een standaard 
USB webcam op of bij de monitor van uw 
computer hebben om deze software te 
kunnen gebruiken. Het programma werd 
ontwikkeld bij Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
 
Als u vragen hebt over de in dit artikel genoemde software of apparatuur, aarzelt u 
dan niet om contact op te nemen met het curationteam (GNEM@treat-nmd.eu) voor 
nadere informatie. Ook geldt dat als u zich zorgen maakt over adaptieve apparaten of 
problemen hebt met betrekking tot uw loopmogelijkheden u hierover kunt spreken 
met uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Deze kan u nadere informatie 
geven over de ondersteuning die bij u in de buurt beschikbaar is. De software en de 
apparaten die in dit artikel worden beschreven worden niet goedgekeurd door het 
curationteam. Dit artikel dient uitsluitend ter informatie. 

Een screenshot van het schermtoetsenbord op een 
Windows computer. 

Verschillende typen trackball-computermuizen 

Een screenshot van de Camera 
Mouse software 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto – Mijn reis tot nu toe 
Vitor is 39 jaar oud en woont in de stad Porto, de op één na grootste 
stad in Portugal. Hij werd in 2012 gediagnosticeerd met GNE-
myopathie en is sinds 2014 een actieve deelnemer in het GNEM-
DMP-register. Hieronder praat Vitor over leven met de ziekte en 
deelt hij enkele verhalen over zichzelf. Benadrukt wordt dat dit 
Vitors eigen ervaringen zijn, die niet representatief zijn voor alle 
onderzoeksdeelnemers. 
Net als alle mensen die zijn gediagnosticeerd met GNE-myopathie, leidde ik voordat mijn 
symptomen begonnen een normaal leven. Ik voetbalde, deed aan hardlopen - dingen die de 
meeste jongeren doen. Toen ik ongeveer 15 jaar was, ging ik minder sporten en hield ik me in 
mijn vrije tijd bezig met muziek, om precies te zijn met leren drummen. 

 
 

Mijn eerste symptomen 
Ik herinner me dat ik ongeveer 22 jaar oud was toen ik op een dag met mijn vrienden aan het voetballen was en voor het eerst een verandering in mijn 
lichaam opmerkte... het was de eerste keer dat ik me een beetje vreemd voelde. Als de bal naar me werd doorgespeeld, verloor ik mijn evenwicht. Ik 
begreep maar niet wat er met me gebeurde. Eerst dacht ik dat dit misschien gebeurde omdat ik niet meer zoveel aan sport deed als vroeger en ik 
alleen maar een beetje oefening nodig had. 
Na dit voorval besloot ik lid te worden van een plaatselijke sportschool en regelmatiger te gaan sporten. Ik merkte echter snel dat ik geen vooruitgang 
boekte op die manier. Mijn spieren bleven in dezelfde conditie in vergelijking met voordat ik de sportschool ging bezoeken, en ik merkte dat bij mijn 
vrienden het lichaam veranderde vanwege de verhoogde inspanning maar dat mijn spieren hetzelfde bleven. Op dat moment merkte ik ook dat als ik 
rende ik me veel meer moest inspannen dan voorheen om de afstand af te leggen. 

 
 

 

Zoeken naar een diagnose 
Gedurende een aantal jaren bezocht ik verscheidene artsen en specialisten die me allemaal een andere 
diagnose gaven. Ik wist in dat stadium niet wat ik moest doen en ging door met mijn leven - tot ik in 
2004, ik was toen 26, het gevoel had dat ik sneller achteruitging en een duidelijk gebrek aan kracht in 
mijn voeten voelde. Toen besloot ik om naar het Hospital de São João in mijn woonplaats Porto te gaan. 
Ik werd echter pas in 2012 uiteindelijk gediagnosticeerd met GNE-myopathie. Ik herinner me dat ik me 
toen me werd verteld over de ziekte en dat er op dat moment geen genezing was, daar zorgen over 
maakte. 
Ik herinner me de eerste keer dat ik speciale schoenen droeg ter ondersteuning van mijn klapvoet en dat 
was in dat stadium van mijn leven het ergste dat me kon overkomen. Het leek alsof ik bij het lopen mijn 
bewegingen beperkte. Ik kon ook mijn eigen schoenen niet meer dragen en dat was erg frustrerend. Dat 
was het geval tot ik Foot-Up’s ontdekte (een lichtgewicht enkel-voet-orthose die dynamische 
ondersteuning biedt voor een klapvoet) en de schoenproblemen verleden tijd waren. Ik voelde me toen 
veel vrijer. 

Communiceren met de GNE-gemeenschap 
Ik besloot om meer onderzoek te doen naar GNE-myopathie door informatie te zoeken op internet, maar ik kwam erachter dat wat voor mij 
beschikbaar was om te lezen erg vaag was en niet echt hielp. Ik kon niet zoveel informatie over de ziekte krijgen als ik wilde. Dat was het geval tot ik 
via Facebook iemand tegenkwam die ook was gediagnosticeerd met GNE-myopathie en zij introduceerde me bij een gesloten Facebookgroep. Door 
aan deze groep deel te nemen, kon ik alle informatie vinden die ik nodig had, waaronder informatie over de klinische onderzoeken die plaatsvonden 
als onderdeel van de werkzaamheden uitgevoerd door Ultragenyx Pharmaceutical Inc. naar de behandeling van GNE-myopathie. Hoewel ik het 
voordeel heb dat ik in Portugal woon, een relatief rustig land met een goed klimaat, is het land economisch helaas niet zo sterk als andere Europese 
landen. Momenteel werk ik als gevolg van mijn aandoening niet maar vanwege de infrastructuur in Portugal ontvang ik onvoldoende financiële steun 
van de staat. 
Normaal doorgaan met leven 
Tijdens mijn strijd met de ziekte had en heb ik gelukkig een grote groep mensen om me 
heen die me kunnen steunen. Mijn vrouw en daarnaast mijn familie en vrienden geven me 
kracht en zorgen dat ik met een glimlach op mijn gezicht kan doorgaan met leven. Muziek 
was en is ook een geweldige manier van ontsnappen voor me. Ik zing in een band en ben 
drummer in een andere. Ik blijf drummen tot ik geen kracht meer over heb! Mijn 
dagelijkse routine bestaat uit 's ochtends mijn dochter naar school brengen en met de 
hond wandelen in het park. Soms ga ik naar een CrossFit-les om oefeningen te doen en 
ook repeteer ik regelmatig met mijn band. Het lukt me nog steeds om veel van de 
dagelijkse activiteiten rond het huis enigszins normaal uit te voeren. Kortom, ik leid een 
normaal leven maar met een aantal beperkingen. 

 
 

 

Singing Vocals is een van de bands waar ik lid van ben 

Strekoefeningen voorafgaand aan een workout op de sportschool 

Drumstel - een instrument waarop ik speel als lid van een band 
Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om mijn verhaal te 

lezen, Vitor 
 


