1e nieuwsbrief FOP‐2018

Een laatste bericht van het 2017 FOP jaar en een goed begin van
het 2018 FOP jaar!
Het jaar 2017 was een druk jaar voor de FOP gemeenschap in Nederland. Natuurlijk rekenen wij
daartoe ook de Belgische families die gewoontetrouw onze bijeenkomsten bezoeken. In deze eerste
nieuwsbrief van het jaar 2018 kijken wij terug naar 2017 én wensen wij u allemaal een heel
voorspoedig 2018 FOP jaar.
29 april 2017 : Familiedag in Diergaarde Blijdorp.
Een oude traditie is in ere hersteld; voor het eerst sinds 2009 is er weer een familiedag
georganiseerd. Niet zoals destijds in Artis, maar ditmaal in Diergaarde Blijdorp op 29 april 2017. Op
deze dag voorafgaande aan Koningsdag was het druk in Blijdorp, maar dank zij de uitstekende
organisatie hadden wij daarvan geen last. Wij voelden ons de koning te rijk in de Haaienzaal. Met het
spectaculaire uitzicht op de roofdieren van de zee hebben wij genoten van de geweldige catering, de
boeiende inleiding van de gidsen, maar vooral van elkaars gezelschap.

De rondleiding in de Vlindertuin kreeg een bijzondere betekenis; op deze dag werd het ontwerp van
de nieuwe huisstijl getoond met daarin een prominente plaats voor de Libel als krachtig en
kwetsbaar beeld voor mensen met FOP.
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Een nieuwe huisstijl voor FOP Stichting Nederland
In de zomer van 2017 hebben wij onze nieuwe huisstijl stapsgewijs ingevoerd. Floor Engels , grafisch
ontwerper ( www.Floorfordesign.com) gaf de stichting een nieuw aanzicht, in een subtiele kleur en
met een mooie beeldtaal. Zij koos een broos lettertype met in de “scharnieren” stippen die een
grafische weergave zijn van de flare‐ups en de botontwikkeling waar mensen met FOP gedurende
hun leven mee te maken krijgen. Als extra beeldtaal gebruikte zij foto’s van libellen , belangeloos ter
beschikking gesteld door natuurfotograaf Paul van Hoof ( www.paulvanhoof.nl) In ons logo zijn dat
de platbuik en de gewone oeverlibel. Libellen zijn dieren van wind en water. Als schepsel van de wind
vertegenwoordigt de libelle of de dragonfly verandering. De vleugels zijn ongelooflijk gevoelig voor
de geringste briesjes. Broos maar ook sterk, een beeld dat past bij een aandoening als FOP.

Stippen als grafische weer‐
gave van verbotting bij FOP

Facebook header van FOP stichting NL

Damloop 2017, zónder lopers voor FOP, toch een ( nat) feestje …
Ondanks inspanningen van het bestuur lukte het dit jaar niet om een team van lopers samen te
stellen. We besloten onszelf toch te laten zien in de zogenaamde Charity zone bij het grote Damplein.
Mét kaplaarzen in het natte gras hebben wij genoten van de goede sfeer en de lopers van andere
organisaties van harte toegejuicht!
Gewapend met onze nieuwe flyers met daarin een korte , krachtige tekst over FOP en de betekenis
daarvan in het leven van mensen met FOP, onze prachtige loopshirts met het nieuwe logo én onze
topper : het zadelhoesje met de onnavolgbare tekst : “Never judge a bike by its cover: FIND A CURE
FOR FOP.

Wij zijn vastbesloten om in 2018 weer minimaal één team ( 10 personen) voor FOP te laten lopen. En
wederom onder de strijdkreet “KOM IN BEWEGING VOOR FOP”.
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19 augustus 2017 : Voorlichtingsbijeenkomst over de Regeneron studie
In samenwerking met dr. Marelise Eekhoff ( internist‐endocrinoloog VUmc) organiseerde de FOP
stichting Nederland op zaterdag 19 augustus 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over het klinisch
geneesmiddelonderzoek met “anti‐activine A” van Regeneron, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in
New York , V.S. De bijeenkomst vond plaats in Tulip Inn Amsterdam Riverside in Amsterdam

Zuid‐Oost.
Regeneron heeft dit onderzoek de “Lumina‐1 ” genoemd. In dit onderzoek wordt de werkzaamheid
van Anti‐activine A onderzocht : de antistof die Activine A “wegvangt” en uiteindelijk de botvorming
buiten het skelet bij mensen met FOP ( heterotopische botvorming of ossificatie HO) zou kunnen
verhinderen en de doorgroei van HO zou beperken.
De Lumina‐1 studie zal tegelijkertijd in een aantal onderzoekscentra in Europa plaatsvinden; het
VUmc in Amsterdam is binnen deze groep een belangrijk onderzoekscentrum, mede door de
beschikbaarheid van onder meer de Fluoride ‐Pet/CT scan en het belang hiervan om het verloop van
de FOP goed te kunnen vervolgen.
In deze studie gaat het om een heel ander aangrijpingspunt in de HO botvorming dan bij de werking
van de stof Palovarotene – een kraakbeen remmer ‐ van Clementia, een Canadees farmaceutisch
bedrijf.
De voorlichtingsbijeenkomst kende een geweldige opkomst.
Ruim 20 leden van onze fop‐families waren aanwezig. Tulip Inn Amsterdam liet zich van zijn beste
zijde zien met een uitstekende conferentiezaal en liet ons genieten van heerlijke hapjes. Luc Schroots
vervulde met verve zijn rol als ICT ondersteuner en zorgde die dag voor een vlekkeloos verloop van
beeld en geluid!

Het dagprogramma
(programma: www.fopstichting.nl/files/ProgrammaFOPbijeenkomst2017.pdf)
Na een inleiding over de opzet van de studie door dr. Marelise Eekhoff volgde een reeks van
presentaties. Dr. Nathalie Bravenboer bracht de complexe werking van het Anti‐Activine A duidelijk
in beeld; Uroloog Jakko Nieuwenhuijzen vertelde over zijn betrokkenheid bij dit onderzoek;
anesthesioloog Wouter Lubbers zette alle extra maatregelen en technieken op een rijtje bij het
afnemen van bloed en het brengen onder narcose bij FOP. Nucleair geneeskundige Annelies van
Schie liet de gang van zaken zien bij het maken van een Fluoride Pet/Ct scan. Emeritus hoogleraar
Coen Netelenbos sloot op zijn geheel eigen wijze de reeks van voordrachten af , stelde prikkelende
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vragen en gaf daarmee een prima aanzet tot discussie. Vele vragen werden gesteld aan het panel van
artsen en onderzoekers; dr. Marelise Eekhoff verduidelijkte waar nodig en ging dieper op de zaken in
, waar mogelijk. Tot ver over het beoogde einde van de bijeenkomst is indringend gediscussieerd
over dit belangrijke onderwerp. Het Bestuur van de FOP Stichting Nederland is dankbaar voor de
enorme inzet van het FOP expertise‐team van het VUmc.

13‐15 oktober 2017 Drug Development Forum DDF van IFOPA / FOP Italia in Alghero, Sardinië ,
Italië
Een grote Nederlandse delegatie toog naar een zonnig Alghero, Sardinië om aldaar het Drug
Development Forum van de International Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Association IFOPA
bij te wonen. (programma: www.fopstichting.nl/files/ProgrammaDDFPreEvent2017.pdf) Ditmaal met
FOP Italia als gastheer. FOP families kregen hier alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zij lieten
zich informeren door onderzoekers en artsen over de laatste ontwikkelingen
in wetenschappelijk onderzoek én ze lieten hun eigen stem horen in de
patiënten panel discussies. Binnen IFOPA is duidelijk een slag gemaakt in de
professionalisering van de organisatie: wij maakten kennis met Adam
Sherman, binnen directie IFOPA verantwoordelijk voor research
development.
Opmerkelijk is de veranderde houding van IFOPA ten opzichte van
farmaceutische bedrijven. Men houdt nu meer dan voorheen afstand, zoals
duidelijk werd bij de presentatie van de nieuwe IFOPA richtlijnen over de
relatie tussen patiëntenorganisaties en de farmaceutische industrie.
Dit congres heeft duidelijk laten zien dat er wereldwijd steeds meer
aandacht komt voor onderzoek over FOP en dat er grote stappen worden
gemaakt om uiteindelijk een behandeling te vinden. En dat is een geweldige
prima sfeer in de
ontwikkeling.
Dit wetenschappelijk onderzoek vindt met name plaats in de
Nederlandse delegatie!
VS, UK, Japan, Italië, Frankrijk en Nederland. Met enige trots kunnen wij
melden dat het FOP Expertise centrum van de VUmc zich op dit belangrijke congres heeft
gepresenteerd met uitstekende voordrachten van dr. Marelise Eekhoff, emeritus hoogleraar Coen
Netelenbos, dr. Dimitra Micha en Ton Schoenmaker.
25 november 2017, FOP Symposium en Lotgenotendag
Op zaterdag 25 november kwamen de FOP families, donateurs, vrienden, onderzoekers en artsen
bijeen in Hotel van der Valk te Haarlem voor het jaarlijkse FOP Symposium en lotgenotencontactdag.
(programma: www.fopstichting.nl/files/ProgrammaFOPsymposium2017.pdf)
Als bijzondere gasten mochten wij de voorzitter van de Duitse FOP patiëntenorganisatie , Ralf Fischer
en dr. Rolf Morhart uit Garmisch‐Partenkirchen, een oude vriend van FOP Stichting Nederland
begroeten. Een speciale rol was weggelegd voor Nadine Grossmann uit Basel . Zij studeert
moleculaire geneeskunde, legt zich toe op onderzoek op het gebied van FOP, de aandoening die zij
zelf heeft. Nadine gaf een mooie voordracht over haar onderzoek aan de Charité Universiteit Berlijn
over een mogelijke biomarker voor FOP. Ralf Fischer brak een lans voor meer samenwerking tussen
FOP patiëntenorganisaties in Europa met de leuze : “FOP United…” !
Als gebaar naar onze buitenlandse gasten werden in het ochtendprogramma alle voordrachten in het
Engels gehouden. Dat viel niet mee voor de aanwezigen in de zaal, zeker als het ging over complexe
zaken in geneesmiddelenonderzoek. Maar door prints uit te delen van de presentaties , vertaald in
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het Nederlands, waren de voordrachten beter te volgen voor een aandachtig gehoor. In de
voorbereiding van dit symposium zijn wij geweldig terzijde gestaan door Esmée Botman , sinds kort
verbonden aan het FOP expertisecentrum. Zij was onmisbaar bij het samenstellen van het
wetenschappelijk deel van het programma en slaagde er in vliegensvlug een aantal presentaties te
vertalen. Vrijwel het gehele onderzoeks‐ en artsen team van het FOP Expertiseteam van het VUmc
was aanwezig; zij gaven in een reeks van voordrachten een update van hun onderzoeksactiviteiten in
het laboratorium en in de kliniek naar een geneesmiddel voor FOP. Mét het laatste nieuws over
lopende en komende clinical trials over de gehele wereld. Al met al een inspannende ochtend, die in
de middag nog een pittig vervolg kreeg in de intense gesprekken in de Workshop “Opleiding en
Werk” onder leiding van Kees Kleingeld, ondersteund door Jan Troost. In het Open FORUM ging men
de discussie aan , zowel vanuit het perspectief van de patiënt : “Waarom zou je wel of niet mee willen
doen met een trial?” als vanuit het perspectief van de arts : “ Alle patiënten zouden mee moeten doen
met een trial ” .
Lancering FOP website
Daarna hoogste tijd voor luchtiger zaken : allereerst de lancering van de ( demo‐versie) van de
nieuwe website van FOP stichting Nederland. Stichting MEO ( www.stichtingMEO.nl) is
verantwoordelijk voor het webdesign. MEO werkt als mediabureau waar zowel mensen met als
zonder beperking volwaardige partners zijn. In de ontwikkeling van onze nieuwe website was er een
belangrijke rol weggelegd voor Luc Schroots: hij mocht meedenken en meewerken met Jeroen Plooij
en Romy Smit van MEO. Begeleid door een glaasje bubbels werden ballonnen opgelaten en keek
men met plezier naar het vernieuwde beeld van FOP stichting Nederland.

De lancering werd luister bijgezet door “Muziek AAN BED” ( www.muziekaanbed.nl) met Tjakina
Oosting en Marieke van der Heyden, professionele cellisten met een bijzondere missie om kinderen
in een ziekenhuisbed gelukkig te maken met muziek. Het werd een hilarisch optreden van beide
dames die op onnavolgbare wijze één cello met vier handen en twee strijkstokken bespeelden. Een
muzikale act om nooit te vergeten!
Met nog een feestelijk diner daarna eindigde deze mooie dag voor de FOP gemeenschap.
Berichten van het bestuur
in het jaar 2017 kwam het bestuur zesmaal in vergadering bijeen. Naast de organisatie van de
activiteiten in het jaar 2017 is veelvuldig overleg geweest met leden van het FOP Expertisecentrum
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van het VUmc. De bestaande contacten met bevriende patiëntenorganisaties zijn verstevigd en
nieuwe contacten zijn gelegd met organisaties op het gebied van botaandoeningen.
Luc Pascal Schroots is met zijn kennis van de informatietechnologie in dit afgelopen jaar onmisbaar
geworden voor het bestuur; hij zal daarom vanaf 1 januari 2018 toetreden tot het bestuur van FOP
stichting Nederland, als algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied ICT en sociale media.
De komst van een nieuwe website betekent dat wij afscheid nemen van Rob Faas
( www.anothersite.nl ), die vanaf de oprichting van FOP Stichting Nederland heeft gezorgd voor het
aanbrengen van wijzigingen en actualiseren van teksten en bestanden op de website.
Hij was daarbij het bestuur altijd tot steun met adviezen en aanwijzingen, waarvoor onze dank!

Save the date(s) !
Zet het vast in uw agenda:
Familiedag 2018 , op zaterdag 9 juni. Locatie nog een verrassing.
We gaan er weer een gezellige dag van maken en rekenen op een geweldige opkomst van de
families, met broers, zussen, ooms en tantes
Damloop tot Damloop 2018 , 10 Engelse mijlen : zondag 23 september 2018
Informatie bij Mireille Goudzwaard , email : niepce68@gmail.com
FOP Symposium en lotgenotendag 2018, zaterdag 24 november 2018. Locatie : hotel van der Valk,
Haarlem.

Tot slot:
Het jaar 2018 wordt een spannend FOP jaar.
Nu het onderzoek naar bruikbare geneesmiddelen in een stroomversnelling lijkt te zijn geraakt, is het
van het grootste belang dat wij als FOP gemeenschap elkaar steunen. Wij gaan als bestuur van FOP
stichting Nederland in het komende jaar weer ons uiterste best doen om datgene te doen wat in het
belang is van onze FOP families .
Mede namens het bestuur van FOP stichting Nederland,
Elinor Bouvy‐Berends, voorzitter
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