
 

 

 

Voorwoord  

 
Met het einde van 2019 in zicht wenst het bestuur van FOP Stichting Nederland via deze nieuwsbrief 

u een vrolijk Nieuwjaar en een voorspoedig 2020 

In dit lustrumjaar 2019 hebben wij teruggekeken op 15 jaar FOP Stichting Nederland. Wij hebben dat 

uitbundig gevierd met een aantal evenementen. Allereerst in het voorjaar met een geweldig  familie-

weekend in het mooie Brabantse land. Vervolgens met een Jubileum symposium, eind november 

waarin wij met trots ons Jubileumboek mochten presenteren. Het vergde veel inspanning en we na-

men wel wat veel hooi op de vork. Nu kijken we met grote voldoening terug op het jaar 2019. 

Wat zal 2020 ons brengen? Het bestuur is voornemens haar eigen organisatie te versterken. Met het 

FOP expertisecentrum in AmsterdamUMC/VUmc zal weer intensief worden samengewerkt. 

FOP stichting Nederland staat ook internationaal goed op de kaart, maar vergt veel van een kleine 

groep enthousiastelingen! We zoeken daarom donateurs én mensen die in onze organisatie een 

handje willen helpen. 

Namens het bestuur van FOP stichting Nederland 

Elinor Bouvy-Berends, voorzitter 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Lustrum Familieweekend vol verrassingen 

Dit jaar werd er  voor de FOP families geen familiedag maar een heel weekend in het prachtige 

Brabantse land in Diessen ter ere van het 15-jarig jubileum van de stichting. 

Vooraf was een wensenlijstje opgesteld: géén lezingen, géén informatie over nieuwe geneesmidde-

len, wel samenzijn op een prettige plek waar je kunt bijpraten, leuke dingen doen, samen genieten 

van een hapje en drankje!   

Vrijdagmiddag 10 mei 2019 is het zover! Samen met vrijwel alle fop families gaan we dit lustrumjaar 

voor FOP feestelijk inluiden met een weekend op De Nieuwe Erf : vroeger een varkensboerderij , nu 

een luxe groepsaccommodatie . De familie Blonk richt een echte game-room in tot groot genoegen 

van Yorick en Mats. Maar ook Sandra zet een VR bril op om zich in een virtuele wereld te storten. 

‘’Yorick was dankzij de gameroom echt in zijn element. We vonden het heel leuk dat iedereen hem 

eens op deze manier leerde kennen’’, vertelt zijn moeder Saskia Blonk enthousiast.  

Na een smakelijke gezamenlijke maaltijd wordt er geproost in de bar: de kop is eraf en het feest-

weekend kan beginnen! 



Zaterdagochtend 11 mei voegen zich nog een aantal gasten bij het gezelschap en wacht de groep 

een grote verrassing: op een prachtige plek, verscholen in de Brabantse bossen, zien zij een gewel-

dige roofvogelshow door Carel van Oirschot van TOPvogel.  

Daarna  verdeelt de groep zich voor de volgende activiteit: de volwassenen ge-

nieten volop bij de Bierbrouwerij de Kroon in Oirschot. 

De jeugd , Yorick , Mats en Beer, vergezeld van 

ouders en opa, stort zich ondertussen vol over-

gave op de ontsnapping uit de Escape Room in 

Tilburg. ‘’Daar hebben wij het meest van geno-

ten, dat was echt een groot succes’’, vertelt Sas-

kia, ‘’Het was heel spannend, we hebben het 

maar net gered om binnen de tijd naar bui-

ten te komen’’, bekent ze lachend. Ook is ze 

te spreken over de positieve sfeer tijdens het weekend. ‘’Je bent op een an-

dere manier met elkaar samen. Dat is heel goed voor de onderlinge band’’, 

meent ze. 

Even later terug in De Nieuwe ERF zijn de dames beeldschoon opgemaakt 

door een echte visagist. Zij laten zich vervolgens met stralende ogen bewon-

deren bij de bar. 

  

Daar wacht de volgende een verrassing : barman Thomas 

maakt de meest heerlijke cocktails: een feestelijk begin 

van een mooie avond. ‘’Die cocktails waren superlekker’’, 

weet Astrid Dewerpe nog, ‘’Maar mijn mooiste herinne-

ring was de saamhorigheid’’, benadrukt ze.  

Ook Coen Netelenbos vertelt over de goede sfeer. ‘’Het 

mooie was dat we eens op een andere manier met elkaar 

waren. We hadden dikke pret en het ging eens niet over de ziekte. Zo zag ik mijn 

patiënten van een andere kant en kon ik ook mezelf zijn. Het was heel leuk en re-

laxed’’, vindt hij. 

Na de cocktails wordt er vakkundig gebarbecued en geniet iedereen van een keur van vlees en vis en 

heerlijke salades. Dat een paar families het daarna nog laat maken in de bar, is geen verrassing. 

Zondag 12 mei , Moederdag, spreekt Coen de FOP moeders toe. En dan wacht ons een laatste ver-

rassing. Paulinka, pilates yoga en danslerares, blijkt in staat iedereen in beweging te krijgen met ver-

rassende oefeningen en haar inspirerende persoonlijkheid! Een kleine groep wil nog niet weg wan-

delt het rolstoelpad in het landgoed Ananina’s Rust. Maar dan komt er toch echt een einde aan een 

prachtig weekend. 



Dank zij de medewerking van vrienden en bekenden heeft de 

werkgroep heel veel wensen van de families kunnen vervullen. 

We hebben met z’n allen genoten van de omgeving, de prachtige 

vogelshow, de uitstapjes, de visagie, de heerlijke drankjes en het 

lekkere eten. Maar vooral van het ongedwongen samenzijn!   

Meer lezen? Volg de link voor het volledige verslag: 

https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-symposium-familiebijeen-

komst/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 jaar Fop Stichting Nederland: Het jubileumsymposium & familiedag 

Om het 15-jarig jubileum van FOP Stichting Nederland te vieren, werd op 5 oktober een 

jubileumsymposium vol boeiende lezingen en workshops georganiseerd. Aan lekker eten en 

swingende muziek was op deze feestdag ook geen gebrek! 

Het symposium begon eigenlijk al een dag eerder. Voorafgaand aan de viering vond een 

Board- meeting plaats in het kader van het STOPFOP (Saracatinib) project o.l.v. dr Marelise 

Eekhoff (Amsterdam UMC) en dr Alex Bullock (Oxford, UK). Na deze wetenschappelijke 

bijeenkomst in de middag, druppelden de leden en families langzaam binnen om aan te 

schuiven bij het sfeervolle welkomstdiner. volop gelegenheid voor FOP families, sprekers en 

gasten om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten en bij te praten 

Grote stappen 

De volgende ochtend was het tijd voor de officiële aftrap. Voorzitter Elinor 

Bouvy- Berends opent het FOP Jubileum Symposium en de 

Familiebijeenkomst met een introductie waarin ze terugblikt op het 

ontstaan van de stichting en de grote stappen die op wetenschappelijk 

gebied zijn gemaakt. Nu, op het 11e FOP Symposium luisterden bijna 80 

deelnemers naar presentaties over preklinisch en klinisch FOP onderzoek 

onder het motto : “from bench to bedside” . Op zijn geheel eigen wijze 

trad ook dit jaar prof. dr Coen Netelenbos op als moderator. 

Na deze introductie is het woord aan de sprekers. Ton Schoenmakers bijt het spits af. Hij 

schetst een overzicht van het laboratoriumonderzoek in het VUmc/ACTA. Daarbij benadrukt 

hij het belang van onderzoek met zogenaamde primaire cellen vanuit huid, tand of kies en 

bloed van FOP patiënten en gezonde vrijwilligers (als controlegroep). 

https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-symposium-familiebijeenkomst/
https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-symposium-familiebijeenkomst/


Trials uitgelicht 

Dr Marelise Eekhoff neemt het stokje van hem over en vertelt 

bevlogen over de forse stijging in het aantal klinische trials. Daar 

komen natuurlijk ook de nodige voorwaarden bij kijken om de 

veiligheid te waarborgen. Daarnaast onderstreept ze het doel 

van de trials: het ontstaan of de verergering van de ziekte 

voorkomen, en uiteindelijk operatief verwijdering van 

botvorming in de aangedane gewrichten.  

Over het verloop van één van die trials doet Esmee Botman verslag tijdens haar lezing over 

de LUMINA-1 trial. Na een looptijd van anderhalf jaar is de trial formeel geëindigd. 

Deelnemers kunnen bij gebrek aan effectieve medicatie doorgaan met de infusen tot het 

daadwerkelijk op de markt komt. Het is nog niet bekend wanneer resultaten van de studie 

bekend worden. Deze worden met spanning afgewacht. 

Dr Richard Keen uit Londen praat de bezoekers bij over een andere trial; die van Clementia 

met Palovaratene waaraan wereldwijd zo’n 100 patiënten deelnemen. Waarna dr Eekhoff 

samen met Sam Bullock het STOPFOP Saracatinib project bespreekt. Het grote nieuws is nu 

dat de EU in het kader van het IMI ( Innovative Medicine Initiative) project een subsidie 

heeft verleend van 1 miljoen Euro voor een fase 2A klinisch geneesmiddelenonderzoek met 

saracatinib . AstraZeneca , de producent van saracatinib stelt nog eens 1 miljoen ter 

beschikking “in kind”. Dat wil zeggen dat zij onder meer het medicijn ter beschikking stellen. 

Het klinisch onderzoek zal worden uitgevoerd door academische artsen en onderzoekers uit 

Londen, Duitsland en Amsterdam.  

Interessante inzichten 

Na al deze informatie over trials, snijdt Michelle Davis een ander 

onderwerp aan. Zij is directeur van het IFOPA hoofdkantoor in 

de VS en vraagt aandacht voor het  FOP register dat de meest 

uitvoerige patiënt gestuurde informatie over patiënten va over 

de hele wereld samenbrengt. Dat heeft al voor verschillende 

interessante inzichten gezorgd. Zo blijkt dat 45% van de 

patiënten in het FOP register problemen meldt met hun gehoor 

en 34% met huidproblemen kampt. Vervolgens liet Michelle 

allerlei hulpmiddelen zien waarmee het mensen met fop 

mogelijk wordt gemaakt zelfstandig te functioneren. Een uitvoerige toelichting en 

demonstratie volgde in haar workshop voor de fop families in het middagprogramma. 

De laatste presentatie stond in het teken van de 15-jarige mijlpaal van de FOP Stichting. Het 

jubileumboek ‘Als bot je lichaam op slot zet’ werd vol trots gepresenteerd door de 

voorzitter. Het boek staat vol foto’s van en interviews met FOP-families en hun artsen. 

Verrassing! 

Prof. dr Coen Netelenbos en oud-voorzitter Irene Snijder, die beiden zijn geïnterviewd voor 

het jubileumboek, namen de eerste exemplaren in ontvangst. Netelenbos was extra verrast 

door zijn eigen boekje: ‘Coen’s boekje is een inlegboekje dat bij het jubileumboek hoort. Het 



bevat een verklarende woordenlijst waarin veel voorkomende termen in de wetenschap 

rondom FOP op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. ‘’Daar ben ik heel trots op. Er zijn 

zoveel moeilijke woorden, het is lastig om alles te begrijpen. Daarom ben ik heel blij dat dit 

boekje er nu is’’, meldt Netelenbos enthousiast. Ook over het jubileumboek is hij te spreken: 

‘’Het zijn heel persoonlijke verhalen, hiermee zetten we de stichting op de kaart. Je wordt er 

echt vrolijk van als je dit leest’’, stelt hij. Ook Snijder wachtte een verrassing: zij werd in het 

zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als voorzitter. Hierom werd zij benoemd tot 

erevoorzitter van de stichting.  

In het jubileumboek staan interviews met onder anderen Jet 

Hummelink, Saskia Blonk en Astrid Dewerpe. Jet kijkt met een goed 

gevoel terug op haar deelname. ‘’Het ziet er mooi uit en het is een 

duidelijk verhaal geworden. Ik vond het fijn om op deze manier mijn 

steentje te kunnen bijdragen’’, vertelt ze bevlogen. Ook Astrid kijkt er 

met plezier op terug: ‘’Ik ben blij dat ik mijn ervaring van de LUMINA-1 

trial heb kunnen delen en dat ik het met Luc heb kunnen doen. Alleen 

zou het niet zo leuk zijn geweest’’, vindt ze. Saskia werd niet alleen geïnterviewd maar 

verzorgde ook de vormgeving: ‘’Het was een apart gevoel iedereen weer te zien op het 

symposium; doordat ik mee heb gewerkt aan het boekje had ik het gevoel dat ik alle 

geïnterviewden pas nog gesproken had’’, bekent ze lachend, ‘’Het is goed elkaars verhalen te 

kennen. Vaak ligt op zulke dagen de nadruk op het medische en gaan we niet zo de diepte 

in.’’ 

 

Je eigen kracht 

In de middag was het tijd om zelf in actie te komen. De FOP-families en direct betrokkenen 

waaronder enkele artsen hebben in een besloten workshop gesproken over het thema: 

Betrokkenheid & Confrontatie. Hoe wordt de wederzijdse afhankelijkheid van de 

ervaringsdeskundige ( de patiënt) en de expert ( de arts) ervaren? Het blijkt dat men goed 

nadenkt alvorens mee te doen aan een trial. Ook is de onderlinge verbondenheid groot en 

leert men van elkaars ervaringen, met als belangrijk uitgangspunt : “Sta stil bij je eigen 

kracht”! 

Daarnaast hebben artsen en onderzoekers ’s middags in een Round Table bijeenkomst de 

laatste ontwikkelingen in FOP zorgbeleid & FOP onderzoek kunnen bespreken. 

De overige deelnemers brachten ondertussen een bezoekje aan het Cruquius Museum in de 

Haarlemmermeer. 

De viering van jubileumsymposium is feestelijk afgesloten 

met een super gezellige borrel.  

Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug op dit 11e  

FOP Symposium & Familiebijeenkomst! 



Meer lezen? Volg de link voor het volledige verslag: https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-

symposium-familiebijeenkomst/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Updates en ontwikkelingen in Orlando 

De Nederlandse delegatie , bestaande uit artsen en on-

derzoekers van het FOP Expertise Centrum in Amsterdam 

en uw voorzitter, bezocht op 13 en 14 november 2019 de 

Drug Development Forum DDF van IFOPA. 

Later voegde de familie Blonk zich bij ons om deel te ne-

men aan de IFOPA Family Meeting op 15 -16 november 

2019. Speciaal voor de families koos IFOPA voor het 

fraaie Wyndham Grand Orlando Resort Bonnet Creek 

 

Meer lezen? Volg de link voor het volledige verslag: 
https://fopstichting.nl/verslag-ifopa-drug-development-forum-en-family-meeting-orlando/ 

 

IPC bijeenkomst  

Inmiddels maken 21 vertegenwoordigers/voorzitters van FOP patiëntenorganisaties wereldwijd deel 

uit van de International President’s Council (IPC). Regelmatig wordt via een videoverbinding verga-

derd. IFOPA maakt het de IPC mogelijk  om éénmaal per jaar persoonlijk bijeen te komen, meestal 

direct voorafgaande aan het DDF en de Family Meeting. Ditmaal was een recordaantal van 15 leden 

van de IPC aanwezig.  

In deze vergadering is uitvoerig gesproken over de diverse activiteiten 

per land, zoals het indrukwekkende project “Schoolbook” van FOP 

Friends UK . Men deelt elkaars zorgen over lokale problemen op gebied 

van zorg en behandeling. Ook de relatie met de farmaceutische indu-

strie en verwikkelingen bij fondsenwerving zijn aan de orde gesteld. 

Het FOP jubileumboek van FOP stichting Nederland is met enige trots 

overhandigd aan de IPC leden. 

De presentatie van het project TIN SOLDIERS , door Amanda Cali en 

Lanya Stanek was indrukwekkend. Men veronderstelt nu dat FOP op-

treedt bij 1 op de 1,4 miljoen geboortes. Dat zou betekenen dat er wereldwijd ruim 5000 mensen 

met FOP zijn. Nu is bij ongeveer 900 mensen de diagnose FOP vastgesteld. Met dit project wil men 

uiteindelijk diegene opsporen die zonder het te weten moeten leven met FOP.  

Vervolgens hebben vertegenwoordigers van achtereenvolgens Keros Therapeutics, Ipsen, Blueprint 

Medicines en Regeneron een update gegeven van lopend en komend onderzoek. Tot slot heeft Ma-

relise Eekhoff de IPC bijgepraat over de STOPFOP trial met saracatinib. 

 

https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-symposium-familiebijeenkomst/
https://fopstichting.nl/verslag-11e-fop-symposium-familiebijeenkomst/
https://fopstichting.nl/verslag-ifopa-drug-development-forum-en-family-meeting-orlando/


Drug Development Forum (DDF) , 13-14 november  

IFOPA organiseerde voor de vierde maal het DRUG Development Forum (DDF). In dit forum bespre-

ken onderzoekers en artsen vanuit de hele wereld de laatste ontwikkelingen op het gebied van FOP 

onderzoek. Aan deze DDF namen meer dan 160 onderzoekers en artsen deel, zijn in 2 dagen meer 

dan 30 wetenschappelijke voordrachten en 2 paneldiscussies gehouden. 

Adam Sherman, directeur research IFOPA, opende met het volgende statement :  

“…er is een belangrijke toename van FOP onderzoek met 6 klinische onderzoeken,  

4 preklinische onderzoeken , 6 onderzoeken in de laboratoriumfase,   

maar nog géén medicijn is goedgekeurd ( FDA).”  

Wat sprong het meest in het oog?  

In  laboratorium- en preklinisch onderzoek wordt nu vooral gekeken naar het precieze werkingsme-

chanisme van de receptor ACVR1. Het is al enige tijd bekend dat FOP wordt veroorzaakt door een ge-

netisch defect in een receptor die ACVR1 wordt genoemd, waardoor er teveel botvorming plaatsvind 

op plaatsen waar dat niet hoort. Deze extra botvorming lijkt onder andere gedeeltelijk veroorzaakt te 

worden door het molecuul Activine-A . Het defect is nu wel bekend maar men begrijpt nog steeds 

niet waarom de ene persoon meer aangedaan is dan de andere, of dat er bij de ene persoon veel 

sneller en meer botvorming plaatsvindt dan bij de andere.  

In deze sessie van de DDF is de voornaamste vraag: hoe verzendt dit 

ACVR1-receptorsysteem signalen? Men lijkt nog steeds een stukje van de 

puzzel te missen. 

Ton Schoenmaker ( ACTA) toonde in zijn poster een klein stukje van die 

puzzel : hij heeft in zijn laboratoriumonderzoek gekeken naar het verschil in 

de reactie tussen cellen van FOP patiënten en die van gezonde controles op 

het eerder genoemde molecuul Activine-A.  

 

In een andere sessie over FOP klinisch onderzoek stelde men zich de vraag : 

hoe bepalen we welke meetbare indicator (biomarker) de juiste informatie geeft over de conditie 

van de patiënt bij ziekten zoals FOP waar weinig eerdere klinische ervaring bekend is. Voorafgegaan 

door de presentatie van dr. Marelise Eekhoff over het belang van de toepassing van 18F-NaF PET/CT 

in de diagnostiek van FOP, heeft Esmée Botman veel indruk gemaakt met haar voordracht over de 

uitkomsten van het onderzoek bij FOP patiënten met 18F-NaF PET/CT. Daarin stelt zij vast dat , onge-

acht of de patiënt wel of geen flare-up heeft , op deze PET/CT scans veelvuldig een proces zichtbaar 

is van botvorming (HO). Daarmee zou  PET/CT op dit moment de beste keuze voor een biomarker 

kunnen zijn om zowel de actieve als de chronische fase van FOP zichtbaar én meetbaar te maken. 

Steeds meer stemmen gaan op om FOP te benoemen als een chronische aandoening. 

Opmerkelijk was de bijdrage van dr. Bob Pignolo waarin hij de vergelijking maakt van een aantal klini-

sche kenmerken bij FOP met een vroeg beeld van veroudering : FOP as a Segmental Progeroid Syn-

drome. Dat zou er op kunnen wijzen dat mensen met FOP baat zouden kunnen hebben bij nieuwe  

medicijnen die veroudering tegengaan. 



Het STOPFOP project met saracatinib is gepresenteerd door dr.Marelise 

en later op de poster door Bernard Smilde in beeld gebracht. Doel van 

dit onderzoek is tweeledig: men wil in een klinische trial kijken naar het 

effect van saracatinib op abnormale botvorming bij patiënten met FOP. 

En men wil in het laboratorium kijken naar de mogelijke toepassing van 

saracatinib bij chirurgie om ongewenst bot te verwijderen.  

 

Grote eer 

In de family meeting is hard gewerkt in meerdere interactieve workshops. In een recent ontwikkeld 

IFOPA project “Resilient living” ( veerkrachtig leven)  gaat het om het versterken van de weerbaar-

heid van mensen met FOP en de families daaromheen. 

Saskia en Erling Blonk waren actief betrokken bij deze workshops over  “10 tips for Resilient Living “. 

In een soort stappenplan, aan de hand van een aantal kernbegrippen biedt het mensen met FOP en 

hun directe omgeving handvatten om van dag tot dag sterker te staan in het leven met FOP.  

Aan het einde van de DDF en voor aanvang van de familiebijeenkomst zaten artsen/onderzoekers en 

FOP families aan een gezamenlijke congresdiner. Tijdens het diner toonde IFOPA een lange reeks van 

haar belangwekkende activiteiten in het afgelopen jaar.  

Deze avond ontmoette ik  voor het eerst Jeannie Peeper; zij richtte in 

1988 de International FOP Association IFOPA op. Nog steeds onver-

moeibaar op de bres voor FOP families en een toonbeeld van weer-

baarheid in leven met FOP, was het voor mij een grote eer met haar te 

kunnen spreken. 

Rest mij nog te melden dat wij vele complimenten mochten ontvan-

gen voor ons FOP Jubileumboek. Aan Saskia Blonk de eer om het boek 

persoonlijk aan Dr.Kaplan te overhandigen.  

 


