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GNEM-DMP Nieuwsbrief
Welkom bij de negende 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.

In deze 9e uitgave van de GNEM-DMP Nieuwsbrief: 

 Bevindingen van het UX001-CL301-klinisch onderzoek

 Hoogtepunten van het 2017 Neuromuscular Disease Foundation
Symposium over GNE-myopathie

 Italiaanse GNEM-patiëntenbijeenkomst, georganiseerd door National
Associazione Gli Equilibristi

 GNE-myopathie door de ogen van verzorgers

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/
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Beste gemeenschap van GNE-myopathie patiënten, 

We kondigden zeer teleurstellend nieuws aan van ons fase 3-onderzoek van UX001 (Ace-ER), het toonde geen 
werkzaamheid aan bij de behandeling van GNE-myopathie. We hebben het voordeel voor het behouden van 
armkracht bij proefpersonen die met Ace-ER werden behandeld niet bevestigd, dat hadden we wel verwacht op basis 
van ons fase 2-onderzoek. Als er al een effect was, dan was dat klein en de andere eindpunten gaven geen enkel 
ondersteunend bewijs voor werkzaamheid. Zoals eerder werd waargenomen was de veiligheid aanvaardbaar. We 
kunnen aan de concentraties siaalzuur in hun serum zien dat de patiënten het geneesmiddel namen. Ik denk dat het 
klinisch team van Ultragenyx een onderzoek van hoge kwaliteit opzette en uitvoerde, maar het behandelingseffect 
werd helaas niet bevestigd. 

We hebben gekeken waarom het niet werkte, maar hier is geen perfect antwoord voor. Het is duidelijk dat de 
patiënten die in dit onderzoek werden opgenomen sterker waren bij de uitgangswaarde, maar door onze 
inclusiecriteria hadden we gepland mensen op te nemen die meer spiermassa konden verliezen, op basis van onze 
fase 2-gegevens. Deze fase 3-patiënten gingen niet zo snel achteruit als we hadden verwacht, maar ze gingen nog wel 
achteruit in armkracht en Ace-ER had geen beduidend effect. Er kunnen andere kleinere verschillen tussen de studies 
zijn, maar die verschillen op zich kunnen niet volledig verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan werkzaamheid in het 
stabiliseren van de patiënten. Het fase 2-onderzoek was klein en het fase 3-onderzoek veel groter, daarom is het dus 
een betere gegevensset om conclusies uit te trekken. Zonder een weg voorwaarts voor het product naar goedkeuring 
en geen positieve resultaten, hebben we het programma moeten beëindigen en ons op andere dingen in het bedrijf 
moeten richten. 

Voor patiënten in onze studies of bij gebruik in schrijnende gevallen, zijn wij diepbedroefd dat wij hen niet eens een 
bescheiden behandeling kunnen bieden en dat hun toekomst nu afhangt van ander lopend onderzoek. We zullen deze 
overgang zorgvuldig beheren om een snelle stopzetting te voorkomen. We weten dat dit een schokkend moment is 
voor patiënten in onze studies en voor degenen die denken dat het geneesmiddel hen helpt. Voor patiënten die nog 
geen Ace-ER gebruiken, kunnen we geen nieuwe behandeling beginnen. Of ze nu Ace-ER gebruiken of niet, de 
gemeenschap van GNE-myopathie patiënten hoeft het vertrouwen in onderzoek niet te verliezen maar kan deelnemen 
aan andere klinische studies om goedkeuring te krijgen voor een effectieve behandeling. Patiënten moeten 
waarschijnlijk stoppen met het gebruik van Ace-ER om aan ander klinisch onderzoek mee te doen. 

Hoewel we geen goedkeuring konden krijgen voor Ace-ER, hebben we bijgedragen op dit gebied en dat is erg 
belangrijk bij de ontwikkeling van elke behandeling. GNE-myopathie is nu een meer bekende ziekte bij andere mensen 
dan artsen en patiënten. Het wordt vaker gediagnosticeerd met het diagnoseprogramma dat we hebben ondersteund. 
We hebben nieuwe methoden en eindpunten vastgesteld en beschikbaar gemaakt voor het meten van spierkracht en 
functie van patiënten met GNE-myopathie, alsmede erkenning gegeven aan die eindpunten vanuit een regelgevend 
standpunt. FDA en EMA kennen de ziekte nu en er bestaat nu een route voor naleving van die wetgeving. Onze 
onderzoeksgegevens over het natuurlijk beloop van DMP zijn erg waardevol en al onze gegevens zullen, zoals gepland, 
beschikbaar zijn voor anderen die deze ziekte onderzoeken door onze relatie met TREAT-NMD. Ten slotte zullen we 
ons onderzoek voortzetten om een betere vervangende behandeling te ontwikkelen in ons siaalzuur pro-drug-
programma. Als we kunnen aantonen dat het aanzienlijke werkzaamheid heeft bij diermodellen, dan kunnen we op 
een bepaald moment misschien teruggaan naar de kliniek. We weten niet wanneer dat zal zijn, maar er wordt aan 
gewerkt. In de tussentijd hopen we dat patiënten deelnemen aan andere klinische programma's en deze ziekte overal, 
elke dag en altijd bestrijden, totdat een oplossing is gevonden. 

Bedankt voor alles wat u doet. 

Emil 

Om het officiële persbericht van Ultragenyx te lezen (22 aug 2017) klikt u hier http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951  

Bevindingen van het UX001-
CL301-klinisch onderzoek

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Neuromuscular Disease Foundation 
Symposium 2017 - Hoogtepunten

Het 4e jaarlijkse symposium over GNE-Myopathie (HIBM) was een evenement van twee 
dagen dat plaatsvond op 24-25 augustus aan de universiteit van California, Los Angeles, VS. 

De bijeenkomst omvatte presentaties, paneldiscussies en individuele breakout-groepen 
voor aanwezige patiënten, verzorgers en wetenschappers, artsen en professionals uit de 
industrie. Er werden presentaties gegeven door een breed scala aan belangrijke 
opinieleiders over talrijke onderwerpen die van belang zijn voor de GNE-myopathie 
gemeenschap (details hieronder). NDF was in staat om het evenement live via Facebook te 
streamen en veel van de presentaties zijn nu beschikbaar gesteld op de publieke Facebook-
pagina van de organisatie waar iedereen ze kan bekijken: www.facebook.com/NDF.HIBM 

 Dr. Nishino, National Institute of Neuroscience, Tokyo, Japan - GNE-myopathie genetica en mogelijke therapeutische strategieën
 Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, UK - Natuurlijk verloop-Ziektecontroleprogramma (Disease Monitoring Program, DMP)
 Dr. Stella Rosenbaum, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel - GNE muismodel en GNE-enzym biochemie 
 Dr. Marjan Huizing, National Institutes of Health (NIH) - Update over het NIH fase 2-onderzoek van ManNAc voor GNE-myopathie 
 Dr. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia - Testen op GNE-myopathie - nieuwe trends in genetisch testen 
 Dr. Siavash Kurdistani, UCLA, Dr Hossein Khademian, Iran - Genetische architectuur van hIBM in de Iraans Joodse populatie 
 Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr Marjan Huizing, Dr Tahseen Mozaffar hield een interactieve 

discussie om onderzoek naar GNE-myopathie te bespreken. 
 Dr. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio - Gentherapie 

Parallelle interactieve sessies vonden plaats op dag 2 van het symposium. Terwijl patiënten en verzorgers deelnamen aan workshops over 
onderwerpen zoals lichaamsbeweging, voeding, meditatie en gebruik van middelen in de gezondheidszorg - hadden wetenschappers, artsen 
en NDF-bestuursleden een vruchtbare discussie over de toekomstige richting van therapeutisch onderzoek, en hoe een betere deling van 
gegevens tussen verschillende onderzoeksgroepen voor GNE-myopathie kan worden bereikt. Er was volledige overeenstemming over het feit 
dat verschillende therapeutische mogelijkheden, basaal en translationeel onderzoek moet worden nagestreefd door middel van 
samenwerking van alle belanghebbenden. Dit omvat de voortdurende inspanningen van het register ter ondersteuning van nieuwe klinische 
studies voor werving en andere “onderzoek voorbereidende activiteiten”. 

Als u vragen heeft met betrekking tot dit evenement of als u contact wilt opnemen met de organisatie zelf, ga dan 
naar hun website (www.curehibm.org/contact-us.html) om contact met ze op te nemen. 

Gli Equilibristi HIBM
Eerste nationale bijeenkomst voor patiënten met 
GNE-myopathie - Informeer, weet en deel 

Zaterdag 16 september in Catania, Sicilië, Italië

“Gli Equilibristi HIBM” is een non-profit vereniging, geregistreerd in het ONLUS-associatieregister (D. Lgs. n. 460, 4.12.1997) en het hoofddoel ervan is 
het verspreiden van informatie over GNE-myopathie, een zeldzame spieraandoening waarvoor nog steeds geen behandeling of genezing bestaat. De 
vereniging werd opgericht op 20 april 2012 en haar missie is het werven van fondsen om medisch en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en te 
ondersteunen, gericht op het onderzoek van deze ziekte; om een netwerk te creëren tussen degenen die getroffen zijn door GNE-myopathie, zodat ze 
constante, onmiddellijke updates over de ziekte krijgen; om een communicatiemiddel te worden dat bijeenkomsten voor wederzijdse ondersteuning en 
functioneel debat mogelijk maakt. 

Valeria Pace, wettelijke vertegenwoordiger voor de “Gli Equilibristi HIBM” patiëntenvereniging, met juridisch hoofdkantoor in San Giovanni La Punta, 
via Sottotenente Scalia 19, 95037 Catania, organiseert het volgende evenement: “Eerste nationale bijeenkomst voor patiënten met GNE-myopathie - 
Informeer, weet en deel”, die op 16 september 2017 gehouden zal worden in het Nettuno Hotel in Catania. 

De bijeenkomst vindt plaats op één dag, door middel van wetenschappelijke en gespecialiseerde toespraken en momenten van levende getuigenissen. 
Wat betreft de eerste helft, gekenmerkt door wetenschappelijke bijeenkomsten en debatten, zullen artsen informatie geven over de feitelijke kennis 
over GNE-myopathie, over onderzoeken en experimenten die momenteel gaande zijn, en zullen alle vragen beantwoorden die door patiënten worden 
gesteld, om het allernieuwste te verduidelijken en twijfels op te lossen en tegelijkertijd een aantal angsten en onjuiste of ongegronde overtuigingen 
weg te nemen. 

Tijdens de tweede helft van het debat zouden patiënten (als ze dat willen), ondersteund door de tussenkomst van een moderator die het debat zal 
vergemakkelijken, hun verhalen en ervaringen kunnen delen met de deelnemers, met als doel een discussie te creëren die de bewustwording en de 
hoop verwoord. Ik geloof dat het van groot belang is om patiënten het gevoel te geven dat ze verantwoordelijk zijn voor en hoofdrolspelers zijn van 
hun eigen leven, in staat zijn om bewustzijn voor hun aandoening te verspreiden en dat ze niet alleen maar toeschouwers zijn. Een verbinding maken 
met andere patiënten en met de samenleving in het geheel, door alles en ondanks alles. 

Bovendien zal dr. Behin uit Parijs, Frankrijk, ook aan het symposium deelnemen en zal een klinische update verstrekken over GNEM in het Italiaans! 

Voor verdere informatie over dit evenement kunt u de website van de organisatie bezoeken op (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Foto van het panel tijdens de presentatie op vrijdag

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


Toen ik begin 30 was, waren de uitdagingen die ik aanging erg vergelijkbaar met die van anderen van 
dezelfde leeftijd, ik probeerde mijn leven te leiden en tegelijkertijd mijn vier kleine kinderen op te voeden. 

Mijn man en ik werkten heel hard. Shai werkt in het leger en ik werk bij de politie. We houden erg van het 
leven. Toen kwam de diagnose—Shai heeft spierdystrofie, GNE-myopathie. 

We vermoedden eerst de ziekte van Huntington, omdat dit voorkomt in Shai's familie. Niettemin baden we dat 
de pijn die Shai ondervond, de oorzaak was van een rug- of knieblessure. We snappen de diagnose niet. Shai 
is een soort superman; hij is de eerste persoon die mensen bellen als ze hulp nodig hebben, de eerste om 
hulp te bieden, een militaire man die heeft deelgenomen aan operaties en oorlogen. Het is totaal onduidelijk. 

Toen het bittere nieuws ons werd verteld, legde de dokter uit dat er geen behandeling was. De dokter praatte 
en we stopten met luisteren. Ik heb mezelf wat tijd gegeven om te huilen en de realiteit te begrijpen. Ik heb het 
nieuws nog niet kunnen accepteren. En Shai? Hij zei niets op weg naar huis en ik kon geen woorden vinden 
om mijn geliefde echtgenoot een hart onder de riem te steken. 

Plotseling, in het midden van ons leven, toen het leek alsof alles goed ging, stopte onze wereld met draaien. 
Ik begreep dat mijn toekomst zoals ik die had voorgesteld ging veranderen en ik had zoveel vragen. How 
moet ik de situatie aan onze kinderen uitleggen? Wie zal ons kind van twee jaar oud leren om te zwemmen? 
Wat is voor ons het juiste om te doen? Moeten we voor behandeling gaan? Zal Shai gaan veranderen? Zal 
ons geluk verdwijnen? 

Dit is hoe we twee jaar lang met dit ‘monster’ (zoals Shai het nu noemt) zijn omgegaan. Diep van binnen ben 
ik gebroken en boos, en schreeuw naar God: waarom hij? Mijn soldaat, mijn sterke knappe man. Ik doe mijn 
best om sterk te blijven voor Shai en mijn kinderen; ik ben het immers niet die ziek is en met veranderingen 
omgaat. 

Ik ben boos maar zwijg omdat ik niet ziek ben. Bedankt voor het lezen - Avishag.

Een GNE-diagnose - 
vanuit het oogpunt 
van een geliefde 

Avishag's partner Shai werd 
twee jaar geleden 
gediagnosticeerd met GNE-
myopathie. Ze wonen in 
Jerusalem, Israël. Dit artikel 
volgt Avishag's verslag over 
hoe het was om te horen dat 
haar partner GNE-myopathie 
had. Wij wensen Avishag en 
Shai het allerbeste en hopen op 
positieve veranderingen in de 
behandeling van GNE-
myopathie.                                
De ervaringen van Avishag zijn haar eigen 
en zijn niet representatief voor alle 
mensen met GNE-myopathie.

Foto's van Avishag Shai en hun gezin.



Patiëntverhaal - Oogpunt van verzorger
We bedanken de feedback die we hebben ontvangen van patiëntenorganisaties, met 

name Mona Patel en Tara Voogel. Vanwege deze feedback willen we graag een artikel 
van Lonni Trykowski met u delen. Lonni is meer dan 20 jaar een verzorger van Tara 

Voogel geweest. Hieronder beschrijft ze wat dit voor haar betekent wat betreft niet alleen 
de praktische aspecten van het verzorgen, maar ook de emotionele reis die zij daardoor 

hebben gemaakt.

Toen mijn vriendin Tara mij vroeg om een kort 
stukje te schrijven over mijn ervaringen als haar verzorgster, 
vroeg ik me af of haar dochter of man niet beter in staat zou 
zijn om dit te doen, omdat zij dagelijks bij haar zijn. Ik ken 
Tara sinds de ziekte zich 24 jaar geleden uitte, zelfs voordat 
het een naam had. Ik heb lange tijd met Tara doorgebracht 
in wat wij onze “geweldige road trip avonturen” noemen; we 
reden naar Zuid-Californië voor klinische 
geneesmiddelstudies en GNE-myopathie (GNEM) 
evenementen.
Mijn werkschema als een vanuit huis werkende 
gezondheidsfysiotherapeut is flexibel, en ik ben dus 
gezegend met de mogelijkheid om te rijden en apparatuur, 
benodigdheden en logistiek te beheren; dit is de vorm die 
mijn verzorging heeft aangenomen. Ik ga drie of vier keer per 
jaar met Tara mee naar deze klinische afspraken of 
evenementen. Als ik niet kan rijden, maakt Tara een 
uitputtende 11 uur durende reis met het openbaar vervoer. 

Deelnemen aan een klinisch onderzoek vereist een enorme 
inzet van tijd, alsmede fysieke, geestelijke en emotionele 
energie, zonder garantie op een gunstig resultaat. Dit is 
echter het offer dat Tara bereid is te maken, om artsen en 
wetenschappers de ziekte te helpen begrijpen en een 
levensvatbare behandeling te vinden, zodat toekomstige 
generaties deze uitdagingen kunnen worden bespaard.

Realisaties:

Als Tara's chauffeur, vriendin en verzorgster, heb ik tijdens 
onze road trips een aantal verrassende realisaties ontdekt:

Op de eerste plaats waardeer ik dat Tara met name op deze 
road trips ook een verzorgster is voor mij. Zij is mijn 
emotionele verzorgster en pept mij moreel op. Zij is 
dankbaar en positief, en dat sterkt mij. Ze doet altijd zoveel 
mogelijk alleen, om mijn werk makkelijker te maken. Ze 
zorgt voor mij en mijn welzijn; ze zorgt ervoor dat ik 
voldoende water drink en goed eet. Ze helpt mij om taken te 
herinneren en organiseert de unieke logistiek van het reizen 
met een rolstoelgebruiker. We grappen dat “Ik het lichaam 
ben en zij de hersenen; wij twee samen maken dus één hele 
persoon”.
Voor elke zeven uur durende trip naar Los Angeles heb ik 
veel angst, omdat ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor 

onze veiligheid. Veel dingen heb ik niet in de hand, zoals het 
verkeer, het weer, gevaren op de weg, enz. Desondanks 
weet ik dat ik kan vertrouwen op Tara's geestelijke 
behendigheid en aandacht die me helpt denken aan 
procedurele details. (Eens had ik zo veel haast dat ik vergat 
om de schuifdeur van het busje dicht te doen voordat ik 
wegreed. Het was goed om een rustig iemand naast me te 
hebben!). Ze is een extra paar ogen die op mogelijk 
verkeersgevaar kunnen letten - ze is ook onze navigator. 
Tara doet dit allemaal met goede humor en geduld. 
Natuurlijk geniet ik van haar gezelschap en we hebben veel 
om over te praten tijdens deze escapades. We hebben het 
busje ook vol met al onze favoriete religieuze icoontjes als 
bescherming en veiligheid. We vragen voor elke trip om een 
zegen en we bedanken voor elke veilige terugkomst in ons 
eigen huis. 

Een andere realisatie is het gebrek aan de naleving van de 
wet voor Amerikanen met een handicap (American with 
Disabilities Act, ADA) dit komen we ook tegen. Ook al komt 
een faciliteit of gebouw technisch alles na, functioneel is het 
vaak niet. Deuren kunnen zo zwaar zijn en moeilijk te duwen 
dat ik er zelfs mee worstel. Een gehandicapte persoon die 
alleen reist zou moeten wachten op hulp, wat vernederend 
is, om maar niets te zeggen over ongemak. De randen van 
stoepen kunnen een opritje hebben maar nog steeds grote 
hobbelige randen, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om 
er een rolstoel over te duwen, zelfs met de hulp van een 
sterke verzorger. We hebben onbereikbare papieren 
handdoeken en toiletpaper gezien in openbare toiletten die 
“toegankelijk zijn voor gehandicapten”, kranen die extra 
grijpkracht vereisen, bedden in toegankelijke hotelkamers 
die te hoog zijn, beperkte ruimte voor gangpaden in winkels, 
enz. Nu heb ik besloten om in plaats van defensief te worden, 
foto's te maken van de gebrekkige omstandigheden en 
hierover contact op te nemen met de juiste mensen.

Tijdens het reizen met Tara heb ik andere patiënten ontmoet 
van verschillende leeftijden en in diverse fasen van de ziekte. 
Ik vind het prachtig hoe open en kwetsbaar ze zijn en hun 
innerlijke angsten en intieme strijd met elkaar en met mij, 
een buitenstaander, te delen.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

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

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

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org

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

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

Neuromuscular Disease Foundation – (VS) 
www.curehibm. org

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

Een recente foto van Loni (links) en Tara (rechts).

Ik ben verbaasd over hun moed en humor en hun zoektocht 
naar manieren om hun functie te verbeteren, ondanks de 
ziekte. Soms kan ik hen suggesties geven op basis van mijn 
ervaring als een fysiotherapeut. Soms hoeven ze alleen maar 
een deur geopend te hebben, een bord met eten naar de 
tafel gebracht krijgen, of het haar in een paardenstaart te 
hebben, en ik ben blij dat ik ze kan helpen. 

Er zijn ook momenten dat ik me schuldig voel om mijn 
gemakzuchtigheid, als ik te langzaam klaar ben in de ochtend, 
terwijl ik Tara zou moeten helpen om zich klaar te maken. Ik 
ben niet altijd zo attent als ik zou moeten zijn en ik denk dat 
ik vaker in een staat van dankbaarheid zou kunnen verkeren. 
Als ik de echtgenoten of echtgenotes zie die leven met 
patiënten met GNEM, die op een constante dagelijkse basis 
zo toegewijd en aandachtig zijn, dan voel ik me nederig en 
ben ik erg onder de indruk van hun integriteit en volharding 
als het gaat om grote moeilijkheden. Ik denk eraan hoe 
anders het voor hen is en dat ik alleen maar periodiek een 
verzorger ben. Ik weet niet of ik dit voortdurend zou kunnen 
doen, met een vriendelijke en geduldige liefdadige instelling.

Wat ik over mezelf heb geleerd:
Ik heb veel over mezelf geleerd - mijn sterke punten en mijn 
zwakheden, door het reizen met Tara als chauffeur, helper 
en vriend. Eén ding dat ik heb geleerd, en zeker weet dankzij 
Tara, is dat verzorging van twee kanten komt.

Bedankt voor het lezen van mijn 
verhaal Lonni Trykowski


