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Wat hebben we allemaal niet meege-

maakt in dit wonderlijke en onrustige jaar 

2020! Vanaf medio maart heeft niemand 

meer handen geschud, zijn wij uiteindelijk 

allemaal mondkapjes gaan dragen en is 

ons steeds voorgehouden ons vooral aan 

de  ‘1,5 meter samenleving’ te houden. Een 

uitdrukking waar wij voordien nog nooit 

van hadden gehoord. En ook het ham-

steren bij Albert Heijn kreeg dankzij Irma 

Sluis een bijzondere betekenis!

Surprise

Toen duidelijk werd dat fysiek samenko-

men lange tijd niet meer mogelijk zou zijn, 

hebben we snel geschakeld naar online 

bijeenkomsten. Het omslagpunt kwam op 

de verjaardag van Luc Schroots, 2 april. Hij 

dacht dat hij als onze ICT-man zou proef-

draaien voor een Zoom-meeting, maar 

het bleek een surprise borrel waar vrijwel 

alle FOP families hem online toezongen en 

feliciteerden. Vanaf dat moment is online 

vergaderen, discussiëren, borrelen en bij-

kletsen bijna vanzelfsprekend geworden 

voor onze FOP gemeenschap in Neder-

land en België.  

Online symposium

Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het 

eerste online FOP symposium zo succes-

vol is verlopen. In deze nieuwsbrief leest 

u daarover een uitgebreid verslag. Het 

grootste succes: de uitreiking van de Coro-

na bokaal én het borrelpakket! Daarnaast 

leest u nog de laatste ontwikkelingen in de 

voortgang van clinical trials in coronatijd. 

Tot slot

Was u ook verrast dat Danny Vera met zijn 

lied “Roller Coaster” ineens op plek 1 van 

de top 2000 belandde? Het wordt nu al 

de soundtrack van deze tijd genoemd: het 

verlangen naar de tijd na corona. Dit jaar 

zaten we met z’n allen in een achtbaan, 

een roller coaster met wisselende stem-

mingen, onrust en onzekerheid. Maar het 

komt allemaal goed.  “I’ll find my way back 

home”, zingt hij en daar kijken wij naar uit. 

Het was geen gemakkelijk jaar voor het 

bestuur, we hebben er samen hard aan 

gewerkt om er toch een mooi FOP jaar van 

te maken. Wij wensen alle families en onze 

gewaardeerde donateurs hele fijne kerst-

dagen en een voorspoedig 2021 toe! 

Namens het FOP bestuur,

Elinor Bouvy-Berends

voorzitter
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Nu het einde van dit jaar 2020 in zicht is…



Nu Nederland grotendeels op 

slot zit tijdens de landelijke 

lockdown, kijken veel mensen 

reikhalzend uit naar de komst 

van het vaccin begin 2021. 

Toch raadt bestuurslid Coen 

Netelenbos het de FOP-pati-

enten uitdrukkelijk af zich op 

korte termijn te laten vacci-

neren. Maar voor de naasten 

en verzorgers daarentegen, 

juicht hij het van harte toe.

“Wij voegen ons bij het stand-

punt van het ICC (Internatio-

nal Clinical Counsel on FOP). 

Dat is een groep klinische ex-

perts van over de hele wereld. Er is nog geen vei-

ligheid voor de vaccinatie voor mensen met FOP’’, 

Benadrukt Coen. De injectie kan bij mensen met 

FOP niet, zoals gebruikelijk, in een spier worden 

toegediend. Het is echter nog de vraag of het vac-

cin net als de griepprik ook met een onderhuid-

se injectie kan worden gegeven. “Op dit moment 

wordt er werelwijd druk uitgezocht of dat mogelijk 

is en welk vaccin het meest geschikt zou zijn voor 

FOP-patiënten. Maar we raden het nu dus ten zeer-

ste af het vaccin te nemen’’, 

onderstreept hij nogmaals.

Maar familieleden en verzor-

gers zou Coen liever vandaag 

dan morgen gevaccineerd 

zien: “Als de kans er is, zouden 

zij de FOP-patiënten moeten 

beschermen door zich te la-

ten vaccineren. Het gevaar 

loert echt thuis’’, betoogt hij. 

“Het zou geweldig zijn als het 

voor hen zo snel mogelijk zou 

kunnen, dat juich ik echt van 

harte toe.’’ Vanwege het risico 

op besmetting thuis, wil hij nog 

extra benadrukken dat het ook 

tijdens de feestdagen uitermate belangrijk is je aan 

de coronamaatregelen die het RIVM heeft gesteld, 

te houden. Mensen met FOP bevinden zich immers 

in de risicogroep: “Ik begrijp echt dat het moeilijk 

is in deze donkere dagen, maar houd tijdens de 

feestdagen alsjeblieft geen grote diners. We moe-

ten ons echt aan de voorschriften houden. Nu de 

teugels laten vieren is een veel te groot risico, dat 

kan absoluut niet. De vaccins komen eraan, dus la-

ten we nu samen volhouden’’, besluit Netelenbos. 

Kerst in coronatijd: ‘Samen nog even volhouden’
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Eind oktober 2020 maakte farmaceut Regeneron 

bekend de Lumina-1 trial per direct stop te zet-

ten. De studie draaide sinds april 2018 in het Am-

sterdam UMC-Locatie VUmc. Dr. Marelise Eekhoff, 

hoofdonderzoeker in dit onderzoek, lichtte alle 

deelnemers die op deze locatie onder behandeling 

waren persoonlijk in.

“Ik vond het belangrijk iedereen te bellen voor het 

naar buiten zou worden gebracht en deelnemers 

verrast konden worden door het nieuws. Gelukkig 

bood Regeneron die ruimte”, steekt Eekhoff van 

wal. De trial werd op 30 oktober gestaakt vanwege 

het opnieuw overlijden van een deelnemer waar-

van dit keer een andere onderliggende oorzaak 

niet direct duidelijk was in de tweede fase van het 

onderzoek (in de periode van 28 -56 weken). Ook 

dr. Eekhoff was geschokt door dit bericht: “Natuur-

lijk schrik je, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. 

Daarom is het zo belangrijk dat nu goed wordt uit-

gezocht of de doodsoorzaken te maken hadden 

met het middel en dat zo open mogelijk wordt ge-

deeld.”

Die beoordeling wordt uitgevoerd door farmaceut 

Regeneron zelf en beoordeeld door het Data Sa-

fety Monitoring Board (DSMB). Deze veiligheids-

commissie is ingesteld om de veiligheid van deel-

nemers gedurende de studie te monitoren. “Ik vind 

Onderzoek naar Lumina-1 trial in volle gang: 
‘We moeten nu afwachten tot de feiten er zijn’



dat Regeneron het niet alleen strikt volgens de 

regels maar bovenal uiterst correct aanpakt. Ook 

het feit dat zij zelf de studie al hadden stopgezet 

voor het DSMB daar opdracht toe gaf, vind ik heel 

goed. Het is nu een kwestie van afwachten tot de 

feiten er zijn”, stelt Eekhoff. Er hangt veel van die 

resultaten af: “We zullen geduld moeten hebben tot 

er uitsluitsel is. Het leek het eerste middel dat goed 

zou kunnen werken. De resultaten in de eerste helft 

van de studie waren positief”, legt Eekhoff uit. 

Tijdens de Lumina-1 trial wordt het middel gare-

tosmab onderzocht. Het medicijn wordt per infuus 

toegediend. In de eerste voorlopige resultaten wer-

den minder nieuwe ossificaties en minder flare-ups 

beschreven. Naar verwachting brengt het DSMB in 

januari 2021 haar oordeel uit: “Zo’n onderzoek kost 

veel tijd, maar eigenlijk vind ik het nog best snel 

gaan wanneer je beseft wat er allemaal moet wor-

den uitgezocht”, meent Eekhoff. 

Tot er meer duidelijkheid is, wil ze zo transparant 

mogelijk zijn en alle vragen van deelnemers beant-

woorden. Ook zegt ze, dat voordat aan een trial 

wordt begonnen er al heel veel onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Dit gebeurt juist om welk risico 

dan ook tijdens een trial zo veel mogelijk te be-

perken.  Daarnaast zullen de uitvoerige controles 

van de deelnemers de komende tijd ook doorgaan. 

“Trials blijven een essentieel middel om tot een 

therapie te komen , het is een opgave waar we sa-

men voor staan en ik zet mij hier honderd procent 

voor in, waarbij patiëntveiligheid voorop staat, ver-

telt ze tot slot.
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Samen thuis maar volop in verbinding 
tijdens eerste online symposium 
Op zaterdag 31 oktober 2020 was het dan zover: 

het eerste digitale symposium van FOP Stichting 

Nederland. En hoewel we allemaal thuis waren, 

werd het toch een dag vol verbinding. Zo’n veertig 

deelnemers luisterden vanachter hun computer-

scherm aandachtig, zongen zo nu en dan vrolijk 

mee en stelden scherpe vragen.

Het is iets voor elven wanneer de eerste gasten bin-

nendruppelen. De koppen koffie en thee zijn gevuld 

en iedereen is klaar voor een leuke en leerzame 

dag. Na een warm welkom van voorzitter Elinor 

Bouvy-Berends, neemt bestuurslid Coen Netelen-

bos het stokje over als moderator. Hij zal de rest 

van de presentaties aan elkaar praten met de ge-

vatte inleidingen die we al jaren van hem gewend 

zijn. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit. 

Het programma van het symposium is duidelijk in 

twee delen opgesplitst. Het eerst gedeelte van de 

dag horen we alles over de laatste medische ont-

wikkelingen en na de lunch gaan we meer in op het 

sociale aspect waarin ervaring worden gedeeld en 

toekomstplannen besproken.

Interactief

Dr. Marelise Eekhoff bijt het spits af met haar pre-

sentatie waar ze een verrassende interactieve twist 

aan geeft door de toevoeging van een poll. Aan de 

hand van haar verhaal over de ontwikkeling van de 

zorg voor FOP-patiënten en de groei van het exper-

tisecentrum, stelt ze verschillende vragen. Uit hoe-

veel mensen bestaat het team? Wie zijn de nieuwe 

gezichten? Vervolgens geeft ze een update over 

de lopende trials. Er is op dat moment net bekend 

gemaakt dat Regeneron de Lumina-1 studie on hold 

heeft gezet en ook dat wordt kort genoemd. 

FOP in beeld

De tweede spreker betreft een oude bekende: 

Esmée Botman. Allereerst vertelt ze kort over haar 
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huidige werkzaamheden op de IC van het Spaar-

ne Gasthuis Ziekenhuis en haar plannen volgend 

jaar te promoveren. Haar proefschrift ‘Unraveling 

Heterotopic Ossification in FOP’ is bijna af. In haar 

onderzoek naar FOP heeft Esmée zich de afgelopen 

jaren verdiept in de verschillende manieren waarop 

het verloop van FOP in beeld te brengen is. In hel-

dere slides bespreekt ze de voor- en nadelen van 

de verschillende beeldvormingstechnieken. Zo is 

de PET/CT scan een prima techniek om het verloop 

van de ziekte te vervolgen. De belangrijkste conclu-

sies die ze trok aan de hand van haar onderzoek: 

“Heterotopisch bot groeit ook tussen flare-ups door, 

maar niet allemaal tegelijkertijd en niet overal”, al-

dus Botman, “En de mate van een zwelling die bij 

een flare-up ontstaat, zegt niets over het volume 

van het mogelijk nieuwe bot dat nadien ontstaat”, 

vervolgt ze. Tot slot: Heterotopisch bot kan samen-

vloeien met het skelet bot om zo één bot te vormen.

Twee nieuwe gezichten verzorgen de derde pre-

sentatie: Ruben de Ruiter en Sylvia Storoni. De twee 

laatste aanwinsten voor het FOP-expertiseteam 

vertellen over hun achtergrond en ervaring in de 

medische wereld. Ook geven ze een inkijkje in hun 

werkzaamheden in het klinisch onderzoek binnen 

het expertiseteam.

Zoetekauw

Na deze kennismaking is het tijd voor koffie én… 

Taart! Omdat de FOP-families in coronatijd niet per-

soonlijk afscheid van Esmée konden nemen, werd 

een kleine verrassing voorbereid. Aan de hand van 

foto’s vol ijscoupes en milkshakes zet Elinor vak-

kundig uiteen wat een zoetekauw Esmée wel niet 

is terwijl haar vriend op dat moment binnenkomt 

met een heerlijke taart. Dit alles kon natuurlijk niet 

geschieden zonder muzikale aankleding in de vorm 

van een persoonlijk lied. Op de maat van het beken-

de nummer ‘Sweet Caroline’ zingt de hele groep 

‘Lieve Esmée -oh-oh-ooh’.

Goede verwachtingen STOP-FOP

Bernard Smilde is om 12.00 uur aan zet met zijn ver-

haal over de STOP-FOP trial. Als uitvoerend coördi-

nator vertelt hij enthousiast hoe afgelopen augus-

tus de eerste patiënt geïncludeerd is in de studie; 

het VUmc had hierbij internationaal de primeur. 

Daarnaast legt Smilde uit hoe het middel saracati-

nib werkt. Bij mensen met FOP is door een mutatie 

het eiwitkinase ALK2 overactief waardoor spieren 

en bindweefsels (bijvoorbeeld pezen) langzaam in 

bot veranderen. Wetenschappelijk onderzoek door 

het STOPFOP-team heeft aangetoond dat AZD0530 

de activiteit van het pathogene ALK2-kinase blok-

keert. Bij muizen met FOP werd door het gebruik 

van Saracatinib nieuwe botvorming geblokkeerd. 

De STOP-FOP trial draait nu alleen in Nederland 

maar zal binnenkort ook in Engeland en Duitsland 

starten. Volgens Smilde kan het voordelig zijn dat 

het middel eerder al voor ovarium kanker is getest: 

“Doordat het zo bekend is, hebben we goede ver-

wachtingen dat wanneer het werkt het ook sneller 

op de markt zou kunnen verschijnen”, stelt hij tot 

slot.

Cellen als onderzoekmodellen

Van de studies maken we een overstap naar het 

preklinische onderzoek: FOP cellen onder de micro-

scoop. Onderzoekers Ton Schoenmaker en Nathalie 

Bravenboer geven uitleg over de manier waarop 

cellen en weefsels van FOP patiënten kunnen die-

nen als laboratorium onderzoekmodel. Ze vertellen 

over het opkweken van fibroblasten tot botcellen 

die o.a. gewonnen kunnen worden van getrokken 

kiezen en hoe daar in het laboratorium onderzoe-

ken mee kunnen worden het gevoerd. Met zulke cel-

len kunnen proeven worden gedaan, bijvoorbeeld 

hoe de reactie is op bepaalde eiwitten. Daarmee 

onderstrepen de onderzoekers het belang van het 

afstaan van materiaal voor onderzoek wanneer je 

bijvoorbeeld een kies laat trekken of een andere 

ingreep ondergaat.

Een gewaardeerde collega van de twee, Teun de 

Vries, deelt de kennis over FOP cellen in het klas-

lokaal. De cursus moleculaire celbiologie binnen de 

researchmaster van de opleiding bewegingsweten-
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schappen was jarenlang een worsteling voor zowel 

studenten als docenten. Maar toen hij en Schoen-

maker besloten het ziektebeeld te verweven in alle 

lessen van hun cursus schoot in evaluaties de waar-

dering onder zowel studenten als docenten flink 

omhoog. Door FOP als leidraad te nemen voor de 

cursus, is er dus een wereld van verschil gemaakt.

Toekomstmuziek

De laatste medische presentatie van het sympo-

sium is voor de rekening van Coen Netelenbos, 

Gerard Pals en Dimitra Micha. Hierin wordt de toe-

komst van gentherapie geschetst en alle obstakels 

die daarbij komen kijken. Nadat Dimitra de basis-

principes van gentherapie uitlegt in de inleiding, 

vertelt Gerard Pals hoe dat voor FOP zou kunnen 

uitpakken. Zijn belangrijkste conclusie is dat gen-

therapie voor FOP buitengewoon veel moeilijker is 

dan voor de meeste andere erfelijke ziektes. Niet 

omdat de mutatie nu zo lastig te repareren is, maar 

omdat je alleen die cellen wilt bereiken die de ver-

botting veroorzaken. “Misschien lukt het ooit, maar 

daar is nog heel veel onderzoek voor nodig”, besluit 

Pals zijn verhaal.

Hoewel alle presentaties kort, krachtig en razend 

interessant waren, is het om 13.00 uur toch fijn om 

even de gedachten te verzetten tijdens de lunch-

pauze. Onder het genot van de vermakelijke foto’s 

en filmpjes die meedingen naar de felbegeerde 

coronabokaal, vliegt het uurtje pauze voorbij. De 

nodige corona-grapjes passeren de revue en ook 

huisdieren komen prominent in beeld. Luc steelt de 

show met drone-opnames vanaf een bootje in de 

Biesbosch. 

Ervaringen delen

Na de pauze gaan Luc Schroots en Jet Hummel sa-

men in gesprek over hun deelname aan trials. Luc 

legt vragen en stellingen voor waar zij beiden op 

reageren. Waarom ze meedoen aan de studies? 

“Ik vind het belangrijk zodat het onderzoek verder 

komt”, meent Jet. Daar sluit Luc zich bij aan. “Hoe 

eerder er een medicijn wordt gevonden, hoe beter”, 

vindt hij.

Het meest vervelend aan de deelname vindt Jet 

dat je vaak de hele dag onder de pannen bent als 

je ervoor naar het ziekenhuis moet: “Zelfs al gaat 

het om een paar uurtjes, je bent toch je hele dag 

kwijt met het op en neer reizen erbij”, stelt ze. De 

reis er naartoe vindt Luc ook het grootste nadeel. 

“En de hele dag onderzoeken natuurlijk”, vervolgt 

hij. Maar een grote plus vinden de twee het contact 

met de onderzoekers: “Het leukst vind ik het klet-

sen tussendoor met de onderzoekers”, vindt Jet. “Ik 

ook, het gevoel dat je samen als een team met de 

artsen met de trial bezig bent is het leukst”, vult 

Luc aan. Beiden zouden het anderen aanraden om 

mee te doen en zelf in de toekomst ook vaker willen 

deelnemen. “Het brengt jou ook een stap dichterbij 

als het medicijn op de markt komt. Anders moet je 

langer wachten”, merkt Luc op. 

Toekomstplannen

Het delen van ervaringen blijkt ook een belang-

rijke pijler uit het nieuwe beleidsprogramma voor 

de FOP Stichting die Kees Kleingeld deze middag 

presenteert. Naast de verbetering van de sociale 

functie, concludeert Kleingeld aan de hand van 

zijn onderzoek dat de versterking en verbetering 

van van praktische omstandigheden een van de 

eerste doelen is waar het bestuur mee aan de 

slag zou moeten gaan. “Dat is heel duidelijk tijdens 

de gesprekken die ik heb gevoerd en de Heidag 

naar voren gekomen”, meent Kleingeld. Ook het 

waarborgen van de continuïteit van organisatie sa-

menwerking, de vergroting van bekendheid en het 

stimuleren van onderzoek worden als belangrijke 

taken gezien. “Maar in die samenwerking vinden 

jullie het belangrijk niet je eigenheid te verliezen. 

Klein maar fijn, wordt er gezegd”, licht Kleingeld 

toe. Toch is het volgens Kleingeld goed om als 

stichting open te staan voor samenwerking met 

andere organisaties die de belangen van patiënten 

met zeldzame ziektes behartigen. Genoeg te doen 

dus voor de komende jaren! 

Met deze mooie toekomstplannen komt ook het ein-

de van de dag in zicht. Maar niet voor de corona-

bokaal is uitgereikt. In het juryrapport van Coen 

worden alle deelnemers in het zonnetje gezet. De 

een vanwege haar fotografietalent, de andere om 

het scherpe gevoel voor humor. Maar de drone-op-

names van Luc spannen de kroon: hij sleept de aar-

dewerken bokaal in de wacht! Met een slotwoord 

van Elinor heft iedereen het glas. Het borrelpakket 

dat is toegestuurd mag geopend worden. En ook al 

zijn we allemaal op afstand, we proosten samen op 

Fop Stichting Nederland in 2020 en de vele jaren 

die er nog komen. 
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Hoewel Nederland en België buurlanden zijn, is er in de 

Belgische ziekenhuizen minder bekend over FOP. Anne 

Moons en haar dochter Caroline, die op 7-jarige leeftijd 

de diagnose FOP kreeg, wonen in België maar prijzen zich 

gelukkig met de kennis en kunde in Nederland. Recent ont-

ving onze stichting een gulle gift: “Jullie doen zoveel voor 

ons, daarom willen wij graag een klein geste terugdoen”, 

aldus Moons

Symposium 2012

“Toen we net wisten dat Caroline FOP had, is ze altijd heel 

goed behandeld en opgevangen geweest in het ziekenhuis in 

Leuven op de kinderafdeling. Maar toen zij 20 jaar was werd 

het moeilijker. In België zijn er geen artsen die gespecialiseerd 

zijn in FOP.” Het is 2012 wanneer de familie Spitz- Moons voor 

het eerst hoort over de FOP Stichting Nederland. “Mijn zoon 

heeft toen samen met zijn vriendin voor het eerst het sympo-

sium bezocht. Thuis vertelde hij over alle weetjes en onderzoe-

ken waar hij over had gehoord”, weet Anne nog. 

Uit een warm hart

Stop Fop Belgium

Daarnaast kwam ze via de FOP Stichting in contact 

met een andere Belgische moeder wiens dochter 

ook FOP heeft. Samen besloten ze in 2013 Stop Fop 

Belgium op te richten met hulp van Spierziekten 

Vlaanderen (het vroegere ‘Nema’). “We hebben 

toen samen een folder gemaakt en ik heb wat geld 

kunnen ophalen door een artsenpresentatie en an-

dere donaties. Maar na een tijdje verwaterde het”, 

legt Anne uit. “Een deel van het opgehaalde geld 

heb ik in 2015 via Spierziekten Vlaanderen naar FOP 

Stichting Nederland kunnen sturen. Dat vond ik heel 

belangrijk omdat jullie zo je best doen”, vervolgt ze. 

De stichting ontving toen maar liefst 1000 euro.

Kerststal 

Afgelopen jaar kregen we wederom een gulle gift: 

Anne haalde geld op met een goede doelen ac-

tie tijdens kerst 2019. “Mijn buren zamelen met de 

kerststal die ze elk jaar opzetten geld in voor goe-

de doelen en FOP Stichting Nederland is er daar 

één van”, licht Anne toe. “Het is superleuk om iets 

te kunnen doen, want we konden natuurlijk ook al 

niet meedoen aan de ‘Dam tot Damloop’ eerdere 

jaren. Het was maar een paar honderd euro, een 

miniklein steuntje. Maar we vinden het heel fijn om 

een beetje te kunnen helpen”, vertelt ze tot slot. We 

hopen dit initiatief nog vele jaren te kunnen door-

zetten! 

Het einde van 2020 is in zicht. Een bewogen jaar dat van 

veel van ons de nodige veerkracht heeft geraagd. Voorzitter 

Elinor bouvy-Berends kijkt terug op deze bijzondere tijd en 

blikt hoopvol vooruit naar 2021.

“Ik weet nog hoeveel plannen we hadden aan het begin van 

dit jaar”, steekt Elinor van wal. Lang niet alles wat op die plan-

ning stond kon doorgaan, of moest in aangepaste vorm. “Ik 

ben nu extra blij dat we in 2019 zo veel leuke dingen hebben 

2020 in vogelvlucht
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gedaan. We hadden een prachtig symposium en 

een geweldig familieweekend”, noemt ze op, “Met 

name dat familieweekend heeft echt een groot 

verscil gemaakt. Je leert elkaar dan toch heel an-

ders kennen, het was zo gezellig”, verzucht ze.

Redding

Het project van Kees Kleingeld om tot een nieuwe 

visie voor de stichting te komen, was volgens een 

Elinor een belangrijk houvast: “Dat we dat hebben 

kunnen omvormen tot een online project is echt de 

redding van dit jaar geweest”, benadrukt ze. “Tij-

dens de Heidag op 5 september gingen we voor 

het eerst online. Gelukkig is dat toen heel goed be-

vallen, het was de opmaat voor ons ‘Samen thuis 

symposium’ in oktober.” 

Wisseling perspectief

Tijdens het symposium presenteerde Kleingeld de 

resultaten van zijn onderzoek en presenteerde hij 

de actiepunten voor het komende jaar. “De belang-

rijkste stap die we moeten maken is het wisselen 

van perspectief. Tot nu toe hebben we ons steeds 

gefocust op de artsen en het onderzoek. Maar het 

moet andersom, patient first met meer aandacht 

voor de alledaagse zaken in het leven met FOP”, 

legt Elinor uit. De eerste stap werd daar al in ge-

nomen tijdens het symposium: “Coen heeft daarin 

al echt een vertaalslag gemaakt bij het opstellen 

van het programma. Deze keer vroegen we niet 

de artsen wat zij graag wilden vertellen, maar ver-

plaatsten we ons in de mensen met FOP en wat zij 

zouden willen horen.”

Extreem voorzichtig

Elinor kijkt met een tevreden gevoel terug op de 

communicatie vanuit de stichting omtrent de co-

ronamaatregelen. “Ik denk dat we heel alert zijn 

geweest. In maart hebben we eerst samen met 

Esmée een brief opgesteld om de mensen te waar-

schuwen en op de hoogte te stellen van het belang 

van de maatregelen omdat je met FOP in de risi-

cogroep valt. Later kwam daar nog het filmpje van 

Coen bij”, herinnert ze zich. 

Ook tijdens de versoepelingen kwamen er extra 

berichten met aanvullende adviezen. In het najaar 

verscheen nog een coronabericht in de reguliere 

nieuwsbrief. “Gelukkig zijn alle leden heel bewust 

van het risico en extreem voorzichtig”, vervolgt 

Elinor. 

Net als iedereen, hoopt ze dat de coronacrisis in 

2021 ten einde komt en we elkaar gewoon weer in 

het echt kunnen treffen. “Vooral het familieweek-

end hebben we echt gemist dit jaar. Ik ga me er 

met man en macht voor inzetten om dat komend 

jaar weer voor elkaar te krijgen”, neemt ze zich 

voor.

Proost

Tot die tijd kunnen we tijdens de feestdagen alleen 

terugdenken aan het vorige familieweekend, maar 

dan wel met net zulke lekkere cocktails als we daar 

dronken in de bar. Thomas, Elinors zoon die zich 

dat weekend ontpopte tot bedreven cocktailsha-

ker, geeft speciaal voor jullie zijn recept prijs. Volg 

de stappen hieronder en maak de kerstdagen of 

jaarwisseling extra feestelijk met dit smaakvolle 

drankje. Santé!

MOJITO

• 60ml witte rum

• 15 blaadjes verse 

munt 

• 15 ml suikersiroop

• 20 ml limoensap 

• 60ml sodawater

Methode: Muddle

Glas: Longdrinkglas

Garnering: 

Takje verse munt

1. Doe de verse muntblaadjes in een long-

drinkglas en kneus de blaadjes licht. Maak 

ze niet helemaal kapot, want dan krijg 

je een bittere in plaats van frisse munt-

smaak.

2. Voeg de rum, suikersiroop en het limoen-

sap toe. 

3. Vul het glas voor de helft met crushed ijs 

en roer goed door. 

4. Vul het glas nu helemaal met crushed ijs. 

5. Top af met sodawater. 

6. Roer het nogmaals goed door en garneer 

met een takje verse munt.
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