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Voorwoord
2019 is hèt jaar waarin het UMD officieel van start is gegaan. In mei 2019 werd deze aftrap
feestelijk ingeluid met media aandacht, zowel lokaal als nationaal. Vóór, maar vooral ook
na, deze datum is veel gebeurd en bereikt. Voor het UMD als consortium is een governance
structuur opgezet, met een representatief bestuur waarin de UMC’s, beroepsgroepen en
patiënten vertegenwoordigd zijn die diverse thema’s en task forces overzien.
Er zijn meerdere, zeer constructieve, bijeenkomsten bij No5 foundation geweest. Tijdens
deze begin fase zijn de eerste stappen voor het bouwen van de nieuwe versie van de
DDRMD gezet, concrete plannen gemaakt voor de zogeheten ‘outcome’ research en alle
praktische hordes genomen om de grootschalige diagnostische ZOEMBA-studie te
beginnen. Het UMD team is daarnaast uitgebreid met de eerste fulltime aanstellingen van
de ZOEMBA arts-onderzoeker en de UMD programmamanager. Er zijn catalyst grants
rondes opgezet en toebedeeld aan onderzoekers met samenwerking en innovatie hoog in
het vaandel, die met hun research het metabole veld verder brengen ten behoeve van de
patiënt.
Door de vele partijen en praktische uitdagingen is het nog niet gelukt om voor het eind van
2019 de overeenkomsten tussen het UMD en Metakids en tussen het UMD en de
verschillende UMC’s definitief te maken, maar dit zal naar verwachting begin 2020
afgerond worden. In dit eerste jaarverslag van het UMD zullen de vorderingen en eerste
mijlpalen verder toegelicht worden.
Namens het UMD bestuur, in dankbaarheid voor alle steun van en samenwerking met
Stichting Metakids,

Clara van Karnebeek en Hans Waterham
Programmadirecteuren UMD
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Inhoudelijke verantwoording
Thema 1: ‘Knowledge and da
1.

ta sharing’
Coördinator Dr. Terry Derks

Het inrichten en vormgeven van de DDRMD 2.0 in samenwerking met Stb.
De Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases (DDRMD) opgericht in 2001 is
een samenwerkingsverband van alle klinische metabole centra in Nederland met als
doel inzicht te verschaffen in de incidentie en prevalentie van erfelijke metabole
ziekten in Nederland. In de DDRMD worden gegevens bijgehouden van klinisch en
biochemisch goed gedefinieerde metabole ziekten, van patiënten met een
bevestigde diagnose en sinds 2007 van pasgeborenen met een afwijkende
hielprikscreening welke wijst op een metabole ziekte. Deze gegevens worden gebruikt
door NEORAH (NEOnatale Registratie Abnormale Hielprikscreening) om informatie te
verschaffen over de resultaten van de hielprikscreening voor metabole ziekten.
De huidige DDRMD voldoet niet aan de vernieuwde AVG wetgeving. Daarnaast
bestaat de wens om de DDRMD te harmoniseren met de Europese standaard voor
zeldzame ziekten en andere internationale databases voor metabole ziekten.
Hiervoor is in 2019, onder leiding van Gepke Visser en in samenwerking met Klaas
Koop en Hidde Huidekoper, een project gestart binnen UMD om een DDRMD 2.0 te
ontwikkelen in samenwerking met Stb.
In het afgelopen jaar is gewerkt aan 1) harmonisering nosologie met diagnosecodes
van internationale databases. IEM codes zijn toegevoegd zodat in de toekomst
uitwisseling van data mogelijk is. 2) Inventariseren van benodigde voorwaarden voor
transitie van DDRMD naar DDRMD 2.0. Een eerste opzet is uitgewerkt door Stb. 3) De
huidige DDRMD wordt door VWS, RIVM/CVB en NVK gedoogd maar is niet meer AVG
proof. Contact met jurist is gelegd en advies en kostenraming voor benodigde
werkzaamheden en tijdspad volgt. Het doel in 2020 is om met de adviezen van de
jurist de transitie naar DDRMD 2.0 in werking te zetten.

2.

Het ontwikkelen van online e-learning modules voor het bevorderen
van kennisoverdracht en training in metabole ziekten.

De mogelijkheden om een database met e-learning modules op te zetten voor clinici
(op basis van symptomen), laboratorium specialisten (op basis van
metabole/biochemische bevinden) en medische studenten (methodologische insteek
op basis van ziektebeeld) worden onderzocht. Hiervoor wordt een (inter)nationale
samenwerking opgezet met onder andere collegae van het UMCG en MUMC+ en
internationaal met Mark Korson (VMP Genetics, USA) en SIMD’s ‘North American
Metabolic Academy’ (NAMA) en de SSIEM Academy.
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3.

Het ontwikkelen van een metabool research platform voor patiënten om

het delen van data tussen patiënten en zorgaanbieders te ondersteunen.
UMD ambieert het structureel inbedden van uniforme gestandaardiseerde follow-up
voor erfelijke metabole ziekten en het geautomatiseerd bijeenbrengen van klinische
gegevens uit de zes metabole centra ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Om dit te faciliteren bestaat de wens om binnen het UMD te gaan samenwerken
door middel van een landelijk digitaal Metabool Research Platform (MRP).
Omdat de ontwikkeling van een dergelijk platform een aanzienlijke investering in tijd
en geld vraagt en er voldoende draagvlak voor dient te zijn, besloot het UMD
allereerst een inventarisatie uit te voeren gericht op de haalbaarheid (technisch,
juridisch, globaal financieel en wat betreft draagvlak) van de ontwikkeling van een
MRP. Daarbij werd tevens afgesproken om de voor- en nadelen te inventariseren van
een mogelijke samenwerking met Stb en het gebruik van het door Stb ontwikkelde
platform voor het Landelijk Specialistisch Fertiliteits Dossier (LSFD). In 2019 heeft
Bianca van Maldegem in opdracht van het UMD gedurende 8 dagen gewerkt aan
het eerste deel van deze inventarisatie en daarbij onder andere de volgende
activiteiten verricht op het gebied van:
Technische haalbaarheid: overleg inzake organisatie zorgplatforms en
interoperabiliteit, doornemen mogelijkheden LSFD, verkenning en overleg met
betrekking tot zorgpaden; Juridische haalbaarheid: overleg met experts inzake
databeveiliging en AVG; Draagvlak: overleg patiëntenvereniging VKS ten aanzien van
draagvlak patiënten en rol patiëntenvereniging, en opstart draagvlak inventarisatie
metabole collega’s en ICT afdelingen UMC’s.
Gedurende deze eerste periode vond viermaal een evaluatie plaats met de
stuurgroep bestaande uit Hidde Huidekoper, Terry Derks en Clara van Karnebeek en
werd tweemaal een terugkoppeling gegeven aan Metakids.
In 2020 staat als belangrijkste activiteit de draagvlakinventarisatie binnen de UMC’s
op het programma. Verder zullen aanvullende gesprekken volgen ten aanzien van
technische, juridische en globaal financiële aspecten. De inventarisatie zal
afgesloten worden met een verslag waarin mogelijke MRP scenario’s en de
haalbaarheid hiervan worden geschetst en de voor- en nadelen van een eventuele
samenwerking met Stb(gebruik maken van het LSFD format) zullen worden
weergegeven. Tijdens een presentatie voor het UMD bestuur zal vervolgens worden
gekomen tot een besluit betreffende de haalbaarheid van de ontwikkeling van een
MRP en een eventuele samenwerking met Stb.
Projecten rondom telemedicine (home-monitoring en de ontwikkeling van health
apps) zijn in 2019 nog niet geïnitieerd.
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Thema 2: ‘Technology develo

pment’

Coördinator Prof. dr. Dirk Lefeber

1.

Het ontwikkelen van een infrastructuur voor opslag, integratie en
uitwisseling van –omics data.

Dit jaar is met stakeholders gesproken om een plan op te stellen voor dit onderdeel.
Dit heeft geresulteerd in twee meetings met -omics/bio-informatici (een in het
Radboudumc door Dirk Lefeber en een in het UMC Utrecht door Judith Jans) en een
aantal besprekingen met Stb en nationale infrastructuren op dit gebied (X-Omics en
NMC). Op basis hiervan is een Task Force “Data” opgericht van het UMD met
deelnemers vanuit diverse UMC’s en met verschillende disciplines. De activiteiten van
thema 4 en thema 2 worden hierin gecombineerd. De Data task force bestaat uit een
klinische tak (geleid door Hidde Huidekoper) en een biochemische tak (geleid door
Dirk Lefeber).Als eerste centrale activiteit is de DDRMD als registratiesysteem
opgepakt. Deze zal een centrale rol gaan spelen in het koppelen van -omics en
klinische data.
Voor de -omics data is een plan opgesteld en goedgekeurd voor een bioinformaticus, die begin 2020 geworven zal worden. Daarnaast is een Metakids
projectaanvraag ingediend en goedgekeurd om een UMD -omics platform op te
richten voor het identificeren van betere biomarkers om het beloop van metabole
ziekten en het volgen van therapie beter te kunnen monitoren.

2.

Het ontwikkelen van cellulaire fluxomics technieken voor diagnose en
therapie studies.

Het ontwikkelen van fluxomics technieken is uitgezet via de Metakids
subsidieronde 2019 en heeft geleid tot honorering van een project (geleid door
Laura Steinbusch, Maastricht UMC+ en Marek Noga, Radboudumc).

3.

Het ontwikkelen van stamcelonderzoek voor ziektemechanismen en
therapie.

Dit onderdeel wordt geleid door Pim Pijnappel van het Erasmus MC en Sabine Fuchs
van het UMC Utrecht. Er is inmiddels aansluiting gevonden bij het HDMT (Nederlands
initiatief op stamcel onderzoek/organ-on-chip), er is een inventarisatie gemaakt van
de UMD onderzoekers die op dit gebied werkzaam zijn en er zijn diverse besprekingen
gevoerd over de prioriteiten van het stamcelonderzoek. Doel is om in 2020 meetings
te organiseren en projectaanvragen in te dienen.
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Thema 3: ‘Solve the unsolve

d’

Coördinator Prof. dr. Nanda Verhoeven - Duif

1.

Aanstellen arts-onderzoeker voor de ZOektocht naar Erfelijke MetaBole
Aandoeningen (ZOEMBA) studie.

Op 01-06-2019 is Elise Termeulen-Ferreira aangesteld als arts-onderzoeker op de
ZOEMBA studie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Sinds november heeft zij ook
een gastaanstelling in het UMC Utrecht zodat zij ook daar werkzaamheden kan
verrichten. De ZOEMBA studie is een onderzoeksproject uitgevoerd door de zes
metabole universitair medische centra van Nederland. Het doel van de studie is het
vinden van een diagnose voor 500 patiënten (kinderen en volwassenen) met een
klinisch fenotype dat past bij een metabole ziekte bij wie standaard klinische
diagnostiek géén diagnose opleverde. Hierbij zullen nieuwe fenotypes
(verschijningsvormen) bekend worden maar ook nieuwe ziektegenen ontdekt
worden, en belangrijker nog nieuwe ziekte inzichten waardoor behandelstrategieën
geoptimaliseerd kunnen worden.

2.

Het opstellen van het METC protocol voor de inclusie van patiënten ten
behoeve van de ZOEMBA studie.

METC protocol is ingediend bij het Amsterdam UMC (PI’s Clara van Karnebeek &
Mirjam Langeveld), locatie AMC en na aanpassingen goedgekeurd. De site
agreement is bij het UMC Utrecht en Radboudumc ingediend en zal naar
verwachting op korte termijn formeel worden goedgekeurd. Indiening van de site
agreements bij de 3 andere UMC’s volgt in 2020. De BETC aanvraag ten behoeve van
gebruik van biobank voor opslag van patiënten samples uit de ZOEMBA studie is
goedgekeurd in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

3.

Het starten van de pilotfase van de ZOEMBA studie waarin 80 patiënten
worden geïncludeerd.

Er is verwijzersinformatie opgesteld en patëntinformatie voor kinderen, hun ouders en
voor volwassen patiënten, onder andere in de vorm van een PIF met infographics (zie
afbeelding 1, dankzij inbreng van VKS en Health2Media). Ook zijn er
onderzoeksprotocollen vastgesteld voor het afnemen, verwerken en opslaan
(biobank) van lichaamsmateriaal zoals bloed. In het Amsterdam UMC, locatie AMC is
een triageteam samengesteld die tweewekelijks de eventuele inclusie van kandidaat
patiënten in de ZOEMBA studie bespreekt. Dit team bestaat uit Mirjam Langeveld
(internist metabole ziekten), Saskia van der Crabben (klinisch geneticus) en Clara
Van Karnebeek (kinderarts/geneticus kinder metabole ziekten) en Elise TermeulenFerreira (arts-onderzoeker ZOEMBA studie).
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Thema 3: ‘Solve the unsolve

d’

Coördinator Prof. dr. Nanda Verhoeven - Duif
Op 10 december is de eerste patiënt in het Amsterdam UMC, locatie AMC
geïncludeerd waarmee de pilotfase officieel nog in 2019 van start is gegaan.
In het UMC Utrecht worden inmiddels alle voorbereidingen getroffen voor triage en
inclusie door de daar betrokken kinderartsen en dit gebeurd in nauw overleg met
het Amsterdam UMC team.

4.

Aanstellen biochemicus om de metabolomics data uit Utrecht te
interpreteren en de data te vergelijken met die uit Nijmegen.

Eduard Struijs, wetenschappelijk onderzoeker in het Amsterdam UMC, locatie VUmc
heeft een gastaanstelling gekregen in het UMC Utrecht, waar hij 1-2 dagen per week
voor het UMD werkt. Hij is daar inmiddels ingewerkt in de metabolomics methodiek
om de data te kunnen interpreteren. Daarnaast heeft hij beschikking gekregen over
data uit Nijmegen met als doel te onderzoeken of en hoe de data uit Utrecht en
Nijmegen geïntegreerd kunnen worden.

5.

Aanstelling bio-informaticus c.q. genoomspecialist voor exoom/genoom
heranalyse.

Deze aanstelling is nog niet rond. Wel zijn er afspraken gemaakt dat hij/zij in het
Radboudumc zal worden ingebed en zijn er enkele zeer geschikte kandidaten. Begin
2020 (Q1 of Q2) zal de kandidaat worden aangesteld zodat de eerste data
geanalyseerd geïnterpreteerd kan gaan worden.

6.

Inrichten -omics infrastructuur en plan voor functionele experimenten.
Deze aanstelling is nog niet rond. Wel zijn er afspraken gemaakt dat hij/zij in het

Radboudumc zal worden ingebed en zijn er enkele zeer geschikte kandidaten. Begin
2020 (Q1 of Q2) zal de kandidaat worden aangesteld zodat de eerste data
geanalyseerd geïnterpreteerd kan gaan worden.

7.

Organisatie multidisciplinaire besprekingen.

In het Amsterdam UMC, locatie AMC hebben diverse overleggen plaatsgevonden
tussen klinische genetica/kindergeneeskunde/interne geneeskunde en laboratoria ter
voorbereiding op de ZOEMBA studie. Ook in Utrecht is er inmiddels een
multidisciplinaire bespreking geweest met dezelfde samenstelling, waarbij suggesties
zijn verzameld voor de start van de ZOEMBA studie in Utrecht.
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Afbeelding 1. Patiënt informatie voor de ZOEMBA studie.
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ent an
Thema 4: ‘Innovative treatm

d outcomes’

Coördinatoren Dr. Hidde Huidekoper & Dr. Pim Pijnappel

1.

Inventarisatie nationale expertise en platformen voor de ontwikkeling van
innovatieve behandelingen; installeren van ‘think tanks’ voor de
ondersteuning van innovatieve behandelingen.

In 2019 is er een inventarisatie gemaakt van de expertise van de zes UMC’s op het
gebied van innovatieve therapieën en daaraan verbonden technologie. Er zijn twee
hoofdrichtingen gedefinieerd voor verdere uitwerking: 1) tissue targeting van RNA
therapie en 2) stamceltherapie. In 2019 is er voor gekozen om voor innovatieve
behandelingen financiële middelen te genereren door middel van externe grant
aanvragen. Er zijn twee aanvragen ingediend bij de reguliere Metakids subsidieronde,
één per onderwerp. Daarvan is één aanvraag over tissue targeting van RNA therapie
goedgekeurd (250k voor twee jaar). In deze aanvraag participeren vier PI’s uit drie
UMC’s: Estela Rubio (Maastricht UMC+), Bert Smeets (Maastricht UMC+), Sabine
Fuchs (UMC Utrecht), en Pim Pijnappel (Erasmus MC). Het werk voor deze aanvraag
gaat van start in 2020. Het betreft het testen van RNA therapie voor de lever,
gonaden, en spieren met diverse methoden voor tissue targeting. In 2020 willen we
middels een fysieke bijeenkomst de mogelijkheden tot samenwerking binnen de zes
UMC’s verder uitwerken. Hierbij zal met name het stamcelonderzoek verder worden
uitgewerkt, en zal geïnventariseerd worden hoe innovatieve stamcel modellen
(thema 2) gebruikt kunnen worden voor het testen van therapieën (thema 4).
Additionele financiering zal worden aangevraagd voor stamcel onderzoek onder
andere bij ZonMW en binnen het UMD. Tevens zullen mogelijkheden voor
samenwerking op het gebied van tissue targeting en voeding worden uitgewerkt.

2.

Definiëren van gestandaardiseerde ‘follow-up’ protocollen;
implementatie gestandaardiseerde follow-up.

In samenwerking met Petra Hollak van de VKS (en thema 1) worden zorgpaden
opgesteld voor zowel medisch professionals als patiënten waarin
gestandaardiseerde follow-up wordt gedefinieerd en wordt geschetst wat patiënten
moeten en kunnen verwachten ten aanzien van hun behandeling. De kinderartsen en
internisten metabole ziekten accorderen alle zorgpaden waarna ze worden
geïmplementeerd. Vanaf september 2019 ondersteund UMD de aanstelling van Petra
Hollak en sindsdien zijn drie zorgpaden gerealiseerd (zie UMD output voor titels en
auteurs). Doelstelling voor 2020 is om acht nieuwe zorgpaden te realiseren, waarbij
hielprikaandoeningen centraal staan gezien de uitbreiding van het
hielprikscreeningsprogramma voor metabole ziekten de aankomende jaren.
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Thema 4: ‘Innovative treatment and outcomes’
Coördinatoren Dr. Hidde Huidekoper & Dr. Pim Pijnappel

Sterke wens binnen UMD is het steviger implementeren van gestandaardiseerde
follow-up met de mogelijkheid geautomatiseerd gegevens over klinische uitkomsten
geanonimiseerd samen te brengen uit de zes metabole centra. Deze landelijke
gegevens kunnen dan centraal worden geanalyseerd, waarbij een beter inzicht wordt
verkregen hoe patiënten met verschillende metabole ziekten het doen in Nederland,
ook in verhouding tot buitenlandse patiënten cohorten (benchmarking). Om dit te
bewerkstelligen wordt nu geïnventariseerd door Bianca van Maldegem of het
mogelijk is een Metabool Research Platform (MRP; ICT oplossing) te ontwikkelen wat
binnen elk centrum zou kunnen worden gebruikt voor dit doel, voor uitgebreide
toelichting zie thema 1.

3.

Inventarisatie van de nationale expertise en infrastructuur voor het
uitvoeren van klinische studies.

Een survey is uitgezet bij alle betrokken UMC’s om de bestaande infrastructuur per
centrum ten aanzien van het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek
(zowel outcome research als interventie studies) in kaart te brengen. Respons
hiervan is nog niet volledig, maar wordt in 2020 compleet gemaakt.
Door het in kaart hebben van deze infrastructuur zal het mogelijk zijn op project /
vraagbasis verschillende disciplines betrokken bij klinisch wetenschappelijk
onderzoek centrum overstijgend te laten nadenken over het opzetten / uitvoeren van
klinische studies binnen UMD. Dit maakt UMD potentieel ook aantrekkelijk voor externe
partijen en internationale samenwerking.
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Thema 5: ‘Administration an

d governance’

Coördinatoren Prof. dr. Clara van Karnebeek & Prof. dr. Hans Waterham

1.

Instellen van algemene management structuur van het UMD.

De management structuur van het UMD is als volgt vormgegeven; het UMD bestuur
bestaat uit de twee programmadirecteuren (Clara van Karnebeek & Hans
Waterham) en (tenminste) één en maximaal twee vertegenwoordiger(s) van elke
betrokken UMC en de VKS. Het programma van het UMD is onder gebracht in vijf
thema’s waarvan de bestuursleden coördinator zijn. Binnen de verschillende thema’s,
onder leiding van de coördinatoren, zijn of zullen task forces ingericht (worden) voor
specifieke projecten.
Sinds 01-06-2019 is Eline Kuipers aangesteld als programmamanager van het UMD
op het Amsterdam UMC, locatie AMC en ondersteunt ze de programmadirecteuren
en het UMD bestuur in de coördinatie, management en organisatie van UMD.

2.

Het ontwikkelen en opzetten van een UMD ‘governance model’.
Onder leiding van de programmadirecteuren, met input en feedback van de UMD
bestuursleden en stakeholders, is een governance model opgezet voor UMD. Het
model met de vijf thema’s, met elk één of meerdere coördinatoren is omschreven in
het Plan van Aanpak van UMD.
Het aantal doelstellingen van het UMD is ambitieus en deze zijn verdeeld over
verschillende thema’s, waarmee het risico zou kunnen bestaan dat er op teveel pijlers
ingezet wordt, maar dat einddoelen niet behaald worden. Bij de No5 bijeenkomst op 5
november kwam naar voren dat UMD baat heeft bij het formuleren van een
‘roadmap’, waarin de afzonderlijke mijlpalen en hun onderlinge samenhang
duidelijk(er) worden. UMD heeft Erik-Jan Vlieger als externe consulent bereid
gevonden hierbij te assisteren. Erik-Jan is inmiddels gestart door zich in te lezen in de
bestaande UMD stukken en het inplannen van de gesprekken met de verschillende
UMC’s, patiëntenvereniging(en) en fondsen wervende partijen. Op 18 februari 2020 zal
Erik-Jan de eerste versie van de roadmap met het UMD bestuur bespreken onder
begeleiding van No5.

3.

Interne communicatie en overleg.
Het UMD bestuur vergadert iedere twee weken op maandagochtend. Deze één uur
durende vergadering vindt plaats op WebEx onder leiding van één van de
programmadirecteuren en er wordt genotuleerd door de programmamanager. Het
WebEx account is aangeschaft zodat online vergaderd kan worden waarbij naast
webcam en geluid ook het beeldscherm gedeeld kan worden. Daarnaast is er een
SharePoint opgezet voor UMD bestuursleden. Dit is een online omgeving waar
documenten gedeeld en opgeslagen kunnen worden. Naast digitale/telefonische
overleggen is het bestuur fysiek meerdere keren samengekomen bij No5 foundation.
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Thema 5: ‘Administration an

d governance’

Coördinatoren Prof. dr. Clara van Karnebeek & Prof. dr. Hans Waterham

4.

Het ontwikkelen van communicatie tools en een communicatie strategie.
1Reclamebureau Dizain uit Groningen heeft meerdere logo’s ontworpen en het,
inmiddels bekende zwart-rode ontwerp is uit de voorstellen gekozen. In het logo zijn
lijnen met bolletjes te zien, als in een metro netwerk, wat staat voor ‘Verbinding’. Dit
refereert aan verbindingen in metabole netwerken, maar ook naar verbinding tussen
de verschillende metabole centra en de patiëntenvereniging binnen UMD. Daarnaast
is gekozen voor UMD.NL, zodat toekomstige uitbreiding van het UMD naar het
buitenland gepaard kan gaan met de naam UMD gevolgd door de afkorting van het
desbetreffende land. Daarnaast verwijst umd.nl naar de website van UMD.
Tijdens de officiële lancering van UMD in mei 2019 is (extra) aandacht besteed aan
PR. Reclamebureau Weaver Works uit Amsterdam heeft, in samenwerking met
Nicolette Salden van Metakids, PR ondersteuning geboden tijdens de lancering van
UMD.
Voor de externe communicatie wordt onder andere de UMD website, gemaakt en
beheerd door Roderick Houben van Health2Media, gebruikt. Op de website is de basis
informatie over het UMD en metabole ziekten te vinden; doelstellingen, bestuur, enige
informatie over de ZOEMBA en over de grant aanvragen. De website is onlangs
uitgebreid met een ‘nieuws’ portal waar nieuwsberichten op gedeeld kunnen worden.
De website zal in het aankomende jaar aangepast gaan worden om de verschillende
doelgroepen (zorgprofessionals, patiënten en familieleden, algemene publiek etc.)
beter te informeren. Hiervoor hebben wij een groep collega’s met ervaring met
websites ofwel (wetenschaps-) communicatie bereid gevonden om mee te denken
hoe dit aan te pakken.
Er wordt ook gewerkt aan het opzetten van een nieuwsbrief, een format hiervoor
wordt gemaakt in MailChimp en verwacht wordt dat de eerste nieuwsbrief begin
2020 uit gestuurd zal worden.
Voor externe communicatie wordt momenteel gebruik gemaakt van verspreiding via
de bestuursleden naar de eigen achterban en via het ESN netwerk.
Voor UMD is een film gemaakt door Starsound uit Utrecht waarin het UMD en onze
missie gepresenteerd wordt. Het is een indrukwekkende film met een krachtige
boodschap welke op de website, maar ook al meerdere malen bij presentaties is
laten zien. In de zomer van 2019 is van de Nederlandse versie een voice-over in het
Engels gemaakt en zijn de films in beide talen ondertiteld, wederom door
medewerking van Starsound. Op de film ontvangen wij steevast enthousiaste
reacties.
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Thema 5: ‘Administration an

d governance’

Coördinatoren Prof. dr. Clara van Karnebeek & Prof. dr. Hans Waterham
Er zijn afgelopen jaar verschillende presentaties gehouden waarin het UMD en de
ontwikkelingen gepresenteerd werden, onder andere:
a.

Hans Waterham en Clara van Karnebeek – ESN voorjaarssymposium, 28-03-2019,
te Doorn.

b.

Eline Kuipers – Poster presentatie SSIEM, 04-09-2019, te Rotterdam.

c.

Eline Kuipers – Biomedical Sciences master cursus ‘Neuroendocrinology and
Translational Metabolism’, 22-10-2019, te Amsterdam UMC locatie AMC.

d.

Nanda Verhoeven-Duif – 5e Young Investigator symposium (NCL3/Batten), 2810-2019, te Utrecht.

e.

Clara van Karnbeek – ESN najaarsvergadering, 21-11-2019, te Utrecht.

Er zijn pennen en koffiemokken bedrukt met het UMD logo, welke onder andere
gebruikt worden als bedankje voor bijvoorbeeld Prinses Laurentien van Oranje en Alix
Bausch voor het organiseren en faciliteren van de bijeenkomsten bij No5 en voor
Walter Balestra en Erik-Jan Vlieger als sprekers bij de No5 bijeenkomst. Deze pennen
en mokken zijn tegelijkertijd een marketing tool om het UMD onder de aandacht te
brengen.
Tot slot zijn verschillende UMD-leden meerdere malen in de publieke media (krant, TV
of radio) verschenen, waarvan een overzicht onder UMD output te vinden is.

5.

Instellen van UMD als rechtspersoon en het opstellen van

(samenwerkings-) overeenkomsten met relevante partijen.
Na het inwinnen van extern advies is besloten om UMD als stichting bij de notaris en
de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven onder de naam ‘Stichting United for
Metabolic Diseases’. Het voltallige UMB bestuur staat bij de KvK als bestuurder
geregistreerd.
Het sluiten van de benodigde overeenkomsten tussen de verschillende partijen is een
ingewikkelde en tijdsintensieve klus gebleken. Er zijn drie overeenkomsten opgesteld,
te weten:
a.

Consortiumovereenkomst, waarin het UMD, de betrokken UMC’s en de VKS partij
zijn.

b.

Samenwerkingsovereenkomst Metakids – UMD.

c.

Subsidieovereenkomst Metakids – UMD – Derde partij
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d governance’

Coördinatoren Prof. dr. Clara van Karnebeek & Prof. dr. Hans Waterham
Een vereiste om de overeenkomsten te ondertekenen, en het UMD te laten slagen, is
dat de (juristen van de) Raden van Bestuur achter de samenwerking en de
overeenkomsten staan. De overeenkomsten zijn inmiddels in een ver gevorderd
stadium; de juridische afdelingen van de zes betrokken UMC’s hebben de
Consortiumovereenkomst, waarvan de Samenwerkingsovereenkomst en
Subsidieovereenkomst bijlages zijn, ontvangen, beoordeeld en van feedback voorzien.
Samen met de AMC/AMR juristen is gewerkt aan een gereviseerde versie waarin de
feedback van de verschillende centra zorgvuldig verwerkt is. Deze vernieuwde
overeenkomst is eind 2019 opnieuw aangeboden aan de verschillende UMC’s en
wanneer de centra akkoord zijn met de doorgevoerde aanpassingen kan overgegaan
worden tot het ondertekenen van de overeenkomsten.

6.

Identificeren van subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden om zo het
UMD verder uit te breiden.

Er zijn afgelopen jaar verschillende mogelijkheden onderzocht om het UMD uit te
breiden:
a.

NWA-ORC aanvraag ‘The UNIted FOR Metabolic diseases consortium: Towards
next-generation personalized medicine within a Care Continuum Model for Dutch
patients with Inborn Errors of Metabolism’ opgesteld onder leiding van Dr. Terry
Derks en met input van een groot aantal collega’s is bij NWO ingediend en
succesvol door de voorronde gekomen. Helaas is de uitgewerkte aanvraag niet
toegekend.

b.

In mei 2019 waren het UMD (vertegenwoordigd door een acht UMD
(bestuurs)leden en programmamanager), Pieter Brinkhorst (Metakids) en Alfons
Heetjans (VKS) op uitnodiging van Henk Smid, toenmalig directeur van ZonMW,
bij ZonMW voor een bijeenkomst. Die middag heeft het UMD haar missie,
doelstellingen en uitdagingen op het gebied van financiering kunnen
presenteren. Daarnaast heeft ZonMW verschillende subsidiemogelijkheden
gepresenteerd en werd er door ZonMW actief meegedacht over
financieringsmogelijkheden voor metabool onderzoek.

c.

Er worden voorbereidingen getroffen voor een iPSC en stamcel aanvraag bij
ZonMW in 2020.

d.

Metakids heeft afgelopen jaar hun jaarlijkse subsidieronde in het teken gesteld
van UMD. Projecten kwamen alleen in aanmerking voor subsidie wanneer deze
pasten binnen de doelstellingen en thema’s van UMD en werden uitgevoerd door
minimaal twee UMC’s. Dit bevordert uiteraard de uitbreiding van en de
samenwerking binnen het UMD!
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Coördinatoren Prof. dr. Clara van Karnebeek & Prof. dr. Hans Waterham
Toegekende projecten zijn:
I.

“The promise of messenger RNA as treatment approach for inborn errors

of metabolism: advancing tissue targeting” - Dr. Pim Pijnappel, Dr. Sabine Fuchs,
Prof. dr. Estela Rubio-Gozalbo en Prof. dr. Bert Smeets. Toegekend: € 250.000.
II.

“Turning dazzling data into patient solutions – generation of a UMD omics

platform for IEM biomarker discovery” - Prof. dr. Dirk Lefeber, Dr. Frédéric Vaz, Dr.
Karlien Coene, Dr. Judith Jans, Dr. Hans Wessels, Dr. Michel van Weeghel.
Toegekend: € 205.204.
III.

“Metabolic flux studies in humans by means of stable isotopes: to

unravel the pathophysiology of inborn errors of metabolism and allow evaluation
of new therapeutic options” – Drs. Sander Garrelfs, Dr. Henk Schierbeek, Dr. Gepke
Visser. Toegekend: € 185.414.
IV.

“Intracellular nucleotide fluxomics as a novel strategy to unravel IEMs” -

Dr. Laura Steinbusch, Dr. Marek Noga, Prof. dr. Estela Rubio-Gozalbo, Prof. dr. Dirk
Lefeber, Dr. Jörgen Bierau. Toegekend: € 83.781.
e.

UMD collega’s zijn ook succesvol geweest in subsidierondes van andere
wetenschappelijke instanties:
I.

“Validation of a newborn screening method for Cerebrotendinous

Xanthomatosis” – Dr. Hidde Huidekoper, Dr. Frédéric Vaz, Dr. Anita Boelen, Prof. dr.
Ron Wevers, Dr. Marcel Nelen, Dr. Aad Verrips, Drs. Marelle Bouva, Dr. Peter
Schielen. ZonMW subsidie binnen Zwangerschap en geboorte: Prenatale
screening en neonatale screening.
II.

“Towards Next Generation Sequencing (NGS) - based newborn

screening: a technical approach/study to prepare challenges ahead”- Prof. dr.
Francjan van Spronsen, Dr. Peter Schielen, Drs. Eugènie Dekkers, Dr. Rebecca
Heiner-Fokkema, Prof. dr. Clara van Karnebeek, Dr. Marcel Nelen, Dr. Monique de
Sain, Prof. dr. Richard Sinke, Prof. dr. Ron Wevers. ZonMW subsidie binnen
Zwangerschap en geboorte: Prenatale screening en neonatale screening.
III.

“Bird’s Eye View for Gyrate Atrophy” – Prof. dr. Hans Waterham, Prof. dr.

Ronald Wanders, Prof. dr. Frits Wijburg, Prof. dr. Clara van Karnebeek. Matching
grant van € 100.000 toegekend door het AG&M research institute.
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Milestones en Deliverables
Er is een aantal ‘milestones’ en ‘deliverables’ gedefinieerd in (de aanvullingen op) het jaarplan
2019, deze zijn hieronder opgenomen:

Milestone
Oprichten UMD als s�ch�ng
Landelijke lancering UMD
Lancering UMD website
Diverse ar�kelen in de media
Aanstellen UMD programmamanager
Start ZOEMBA studie door middel van;
aanstellen arts-onderzoeker en inclusie van
pa�ënten voor de ZOEMBA studie
Bouw van DDRMD 2.0

Status
Behaald, voor toelich�ng zie thema 5
Behaald, voor toelich�ng zie thema 5
Behaald, voor toelich�ng zie thema 5
Behaald, zie ‘UMD output’
Behaald, aangesteld per 01-06-2019
Behaald, arts-onderzoeker aangesteld per 0106-2019 en eerste pa�ënt geïncludeerd op 1012-2019
Stb is gestart met de bouw van de DDRMD 2.0,
voor toelich�ng zie thema 1
Behaald, in oktober 2019 hee� de eerste
Catalyst Grant ronde plaatsgevonden*

Toekenning UMD Catalyst Grants

Deliverable
Inschrijving van het voltallige bestuur bij de Kvk
METC en BETC goedkeuring voor de ZOEMBA
studie in Amsterdam UMC, loca�e AMC
Studie ‘Site Agreement’ voor de ZOEMBA studie

Status
Behaald, voltallige bestuur is ingeschreven
Behaald, voor toelich�ng zie thema 3
Site Agreement is opgesteld in samenwerking
met AMC/AMR juristen en ligt ter beoordeling
bij UMC Utrecht en het Radboudumc
Niet behaald, voorbereidingen worden
getroffen en verwacht wordt dit begin 2020 in
te stellen. Voor toelich�ng zie thema 5
Behaald, voor toelich�ng zie thema 5

Het instellen van UMD nieuwsbrieven

Het instellen van twee wekelijkse
bestuursvergaderingen
Het instellen van UMD Catalyst Grants rondes
Informa�e uitwisseling met collega’s en
relevante stakeholders

•

Behaald*
Behaald, verschillende bijeenkomsten zijn
georganiseerd en presenta�es gehouden op
congressen

UMD Catalyst Grants

Om snelle voortgang van studies/onderzoek en het delen/beschikbaar maken van elkaars expertise
binnen het UMD te stimuleren zullen er jaarlijks vier UMD Catalyst Grant rondes georganiseerd
worden. Sinds oktober 2019 kunnen onderzoekers een aanvraag indienen voor financiële steun voor
(de start van / een deel van) een project om onderzoeksmateriaal, bench fee of personele kosten te
bekostigen tot een maximum van € 20.000. Alleen projecten die vallen binnen de UMD doelstellingen
en binnen minstens één van de UMD thema’s komen in aanmerking. Alle aanvragen worden
beoordeeld door drie onafhankelijke UMD bestuursleden.
Op 1 oktober 2019 was de eerste deadline voor het indienen van de UMD Catalyst Grants. Op de UMD
website kon men via een online formulier een aanvraag inleveren. In deze ronde zijn zes aanvragen
binnengekomen en na de beoordeling waren drie (onder voorbehoud) geselecteerd voor
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financiering. Alle aanvragers werden middels een uitslagbrief op de hoogte gesteld of de beurs wel
of niet werd toegekend of wanneer beoordelaars aanvullende informatie nodig hadden om hun
definitieve beslissing te kunnen nemen. De uitslag was onderbouwd met argumenten gebaseerd op
de reviewer’s commentaren.
Tot op heden zijn er twee aanvragen definitief goedgekeurd:
•

UMD-CG-2019-001: ‘Confirmation of novel CDG-I mutations in yeast’
Dirk Lefeber en Hans Waterham
Door nieuwe genetische technieken worden steeds vaker mutaties gevonden waarvan niet
duidelijk is of ze de oorzaak zijn van een metabole ziekte. In dit project willen de onderzoekers
een gistmodel beschikbaar maken om de ziekteoorzaak te onderzoeken van twee metabole
ziekten in de Congenitale Defecten in de Glycosylering (CDG).

•

UMD-CG-2019-006: ‘Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE-ALDH7A1) in adulthood: delineation
of disease course & treatment effects’
Clara van Karnebeek, Levinus Bok en Francjan van Spronsen
Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE) is een zeldzame metabole aandoening waarvan weinig
lange termijn follow-up bekend is, omdat de genetische oorzaak pas in 2006 is ontdekt. Dit
bemoeilijkt begeleiding van patiënten en familie omtrent prognose en de toekomst. Om het
ziektebeloop te kunnen onderzoeken, heeft het PDE consortium, een internationaal
samenwerkingsverband, een PDE register opgezet waarin data omtrent het ziektebeloop worden
verzameld. Middels het online PROM (‘patient-reported outcome measures’) portaal KLIK willen
wij deze dataverzameling uitbreiden door de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven
(HRQOL), het participeren in het dagelijks leven en het psychosociaal functioneren te
onderzoeken. Een website zal gebouwd worden waarin (gestandaardiseerde) vragenlijsten aan
patiënten aangeboden zullen worden. De resultaten van dit project zullen gebruikt worden voor
updates van richtlijnen en helpen in het beter counselen van patiënten en familie. Uiteindelijk
hopen wij dat dit onderzoek zal helpen om PDE in de hielprikscreening te includeren.

Één aanvraag is onder voorbehoud goedgekeurd:
•

UMD-CG-2019-003: ‘Case database for inherited metabolic diseases as a global, shared
educational resource’
Irene Körver-Keularts en Klary Niezen-Koning
We zijn voornemens een casuïstiekdatabase (CDB) te bouwen waarin EMZ (erfelijke metabole
ziekten) cases kunnen worden geplaatst volgens een vast format. Het betreft EMZ cases van
(ultra-)zeldzame aard maar ook cases met een IEM-achtige presentatie welke medisch en
laboratorium professionals die te maken krijgt met (materiaal van) EMZ patiënten, niet gauw
ofwel nooit zien en alleen vanuit de theorie (handboeken) kennen. Deze CDB is voor de
genoemde groepen zodoende naast bestaande handboeken/databases, een hulpmiddel om
beter inzicht te krijgen in de afzonderlijke EMZ. Dit draagt bij aan een betere herkenning
van/inzicht in het beloop en ervaring met behandeling van de EMZ. De CDB kan niet alleen als
kennisdatabase maar ook als e-learning tool worden gebruikt en middel voor professionals om
hun kennis internationaal te kunnen delen wat samenwerking bevordert. De casuïstiekdatabase
hanteert het internationaal classificatiesysteem (ICIMD) en zal op grond van de AVG wetgeving
alleen toegankelijk zijn voor professionals.
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UMD Output
Wetenschappelijke artikelen met de affiliatie UMD:

Titel

Auteurs

Journal

DOI

Digital link

Atypical cerebral
palsy: genomics
analysis enables
precision
medicine

Ma�hews AM, Blydt-Hansen I, Al-Jabri B,
Andersen J, Tarailo-Graovac M, Price M,
Selby K, Demos M, Connolly M, Drögemoller
B, Shyr C, Mwenifumbo J, Ellio� AM, Lee J,
Ghani A, Stöckler S, Salvarinova R, Vallance
H, Sinclair G, Ross CJ, Wasserman WW,
McKinnon ML, Horvath GA, Goez H, and van
Karnebeek CD, On behalf of TIDE BC, United
for Metabolic Diseases and the CAUSES
Study
Johnstone DL, Al-Shekaili HH, TarailoGraovac M, Wolf NI, Ivy AS, Demarest S,
Roussel Y, Ciapaite J, van Roermund CWT,
Kernohan KD, Kosuta C, Ban K, Ito Y,
McBride S, Al-Thihli K, Abdelrahim RA, Koul
R, Al Futaisi A, Haaxma CA, Olson H,
Sigurdardo�r LY, Arnold GL, Gerkes EH,
Boon M, Heiner-Fokkema MR, Noble S,
Bosma M, Jans J, Koolen DA, Kamsteeg EJ,
Drögemöller B, Ross CJ, Majewski J, Cho MT,
Begtrup A, Wasserman WW, Bui T, Brimble
E, Violante S, Houten SM, Wevers RA, van
Faassen M, Kema IP, Lepage N; Care4Rare
Canada Consor�um, Lines MA, Dyment DA,
Wanders RJA, Verhoeven-Duif N, Ekker M,
Boyco� KM, Friedman JM, Pena IA, van
Karnebeek CDM
van Kuilenburg ABP, Tarailo-Graovac M,
Richmond PA, Drögemöller BI, Pouladi MA,
Leen R, Brand-Arzamendi K, Dobritzsch D,
Dolzhenko E, Eberle MA, Hayward B, Jones
MJ, Karbassi F, Kobor MS, Koster J, Kumari
D, Li M, MacIsaac J, McDonald C, Meijer J,
Nguyen C, Rajan-Babu IS, Scherer SW, Sim
B, Trost B, Tseng LA, Turkenburg M, van
Vugt JJFA, Veldink JH, Walia JS, Wang Y, van
Weeghel M, Wright GEB, Xu X, Yuen RKC,
Zhang J, Ross CJ, Wasserman WW, Geraghty
MT, Santra S, Wanders RJA, Wen XY,
Waterham HR, Usdin K, van Karnebeek CDM
Ferdinandusse S, Te Brinke H, Ruiter JPN,
Haasjes J, Oostheim W, van Lenthe H, IJlst L,
Ebberink MS, Wanders RJA, Vaz FM,
Waterham HR

Genet
Med

10.1038/
s414360180376-y.

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30542
205

Brain

10.1093/
brain/aw
y346

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30668
673

N Engl J
Med

10.1056/
NEJMoa1
806627

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30970
188

Hum
Mutat

10.1002/
humu.23
839

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/31187
905

PLPHP deficiency:
clinical, gene�c,
biochemical, and
mechanis�c
insights

Glutaminase
Deficiency Caused
by Short Tandem
Repeat Expansion
in GLS

A muta�on
crea�ng an
upstream
transla�on
ini�a�on codon in
SLC22A5 5'UTR is
a frequent cause
of primary
carni�ne
deficiency
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Bi-allelic GOT2
Muta�ons Cause
a Treatable
Malate-Aspartate
Shu�le-Related
Encephalopathy

van Karnebeek CDM, Ramos RJ, Wen XY,
Tarailo-Graovac M, Gleeson JG, Skrypnyk C,
Brand-Arzamendi K, Karbassi F, Issa MY, van
der Lee R, Drögemöller BI, Koster J,
Rousseau J, Campeau PM, Wang Y, Cao F, Li
M, Ruiter J, Ciapaite J, Kluijtmans LAJ,
Willemsen MAAP, Jans JJ, Ross CJ, Wintjes
LT, Rodenburg RJ, Huigen MCDG, Jia Z,
Waterham HR, Wasserman WW, Wanders
RJA, Verhoeven-Duif NM, Zaki MS, Wevers
RA

Am J
Hum
Genet

10.1016/
j.ajhg.20
19.07.01
5

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/31422
819

Selectie van wetenschappelijke artikelen met UMD gedachte:

Titel

Auteurs

Journal

DOI

Digital link

Pa�ents with
aldolase B deficiency
are characterized by
an increased
intrahepa�c
triglyceride content
Movement disorders
and nonmotor
neuropsychological
symptoms in children
and adults with
classical
galactosemia
Retrospec�ve
evalua�on of the
Dutch pre-newborn
screening cohort for
propionic acidemia
and isolated
methylmalonic
acidemia: What to
aim, expect, and
evaluate from
newborn screening?
The natural history of
classic Galactosemia:
lessons from the
GalNet registry

Simons N, Debray FG, Schaper NC, Kooi
ME, Feskens EJM, Hollak CEM,
Lindeboom L, Koek GH, Bons JAP,
Lefeber DJ, Hodson L, Schalkwijk CG,
Stehouwer CDA, Cassiman D, Brouwers
MC
Kuiper A, Grünewald S, Murphy E,
Coenen MA, Eggink H, Zu� R, RubioGozalbo ME, Bosch AM, Williams M,
Derks TGJ, Lachmann RHL, Brouwers
MC, Janssen MCH, Tijssen MA, de
Koning TJ

J Clin
Endocrin
ol Metab

10.1210/
jc.201802795

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30901
028

J Inherit
Metab
Dis

10.1002/
jimd.120
54

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30815
886

Haijes HA, Molema F, Langeveld M,
Janssen MC, Bosch AM, van Spronsen F,
Mulder MF, Verhoeven-Duif NM, Jans
JJM, van der Ploeg AT, Wagenmakers
MA, Rubio-Gozalbo ME, Brouwers MCGJ,
de Vries MC, Langendonk JG, Williams
M, van Hasselt PM

J Inherit
Metab
Dis

10.1002/
jimd.121
93

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/31828
787

Rubio-Gozalbo ME, Haskovic M, Bosch
AM, Burnyte B, Coelho AI, Cassiman D,
Couce ML, Dawson C, Demirbas D, Derks
T, Eyskens F, Forga MT, Grunewald S,
Häberle J, Hochuli M, Hubert A,
Huidekoper HH, Janeiro P, Kotzka J,
Knerr I, Labrune P, Landau YE,
Langendonk JG, Möslinger D, MüllerWieland D, Murphy E, Õunap K,
Ramadza D, Rivera IA, Scholl-Buergi S,
Stepien KM, Thijs A, Tran C, Vara R,
Visser G, Vos R, de Vries M, Waisbren SE,
Welsink-Karssies MM, Wortmann SB,
Gautschi M, Treacy EP, Berry GT

Orphane
t J Rare
Dis

10.1186/
s130230191047-z

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/31029
175
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Sialic acid catabolism
by Nacetylneuraminate
pyruvate lyase is
essen�al for muscle
func�on

Transla�onal
Metabolism: A
mul�disciplinary
approach towards
precision diagnosis of
inborn errors of
metabolism in the
omics era
Aspartylglycosamine
is a biomarker for
NGLY1-CDDG, a
congenital disorder
of deglycosyla�on

Wen XY, Tarailo-Graovac M, BrandArzamendi K, Willems A, Rakic B,
Huijben K, Da Silva A, Pan X, El-Rass S,
Ng R, Selby K, Philip AM, Yun J, Ye XC,
Ross CJ, Lehman AM, Zijlstra F, Abu
Bakar N, Drögemöller B, Moreland J,
Wasserman WW, Vallance H, van
Scherpenzeel M, Karbassi F, Hoskings M,
Engelke U, de Brouwer A, Wevers RA,
Pshezhetsky AV, van Karnebeek CD,
Lefeber DJ
Wanders RJA, Vaz FM, Ferdinandusse S,
van Kuilenburg ABP, Kemp S, van
Karnebeek CD, Waterham HR,
Houtkooper RH

JCI
Insight

10.1172/
jci.insight
.122373

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30568
043

J Inherit
Metab
Dis

10.1002/
jimd.120
08

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/30723
938

Haijes HA, de Sain-van der Velden MGM,
Prinsen HCMT, Willems AP, van der Ham
M, Gerrits J, Couse MH, Friedman JM,
van Karnebeek CDM, Selby KA, van
Hasselt PM, Verhoeven-Duif NM, Jans
JJM

Mol
Genet
Metab

10.1016/
j.ymgme.
2019.07.
001

h�ps://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed/31311
714

Zorgpaden:

Titel

Auteurs

Coördina�e

Eindredac�e

Zorgpad Pyridoxine-a�ankelijke
epilepsie (PDE-ALDH7A1)

Tseng LA, Bok L, Dijsselhof
M, van Eeghen AM, Jaeger
B, Langeveld M, Lunsing
RJ, Wevers RA
Hoytema van
Konijnenburg EMM,
Jaeger B, Hollak CEM,
Bosch AM
Fuchs SA, Visser G, de
Sain-van der Velden M,
Langeveld M

Dekker HK, van
Karnebeek CD,
Verhoeven-Duif N

Hollak PJT

Dekker HK

Hollak PJT

Dekker HK

Hollak PJT

Zorgpad Riboflavinetransporterdeficiën�e

Zorgpad Carni�nepalmitoyltransferase 1 (CPT1)-deficiën�e

Niet-wetenschappelijke publicaties/publicaties voor het algemene publiek waarin metabole
ziekten en/of het UMD aan bod komen:
•

UMD website: www.umd.nl

•

Mas had geen kans op een normaal leven’ – Interview met Clara van Karnebeek, Algemeen
Dagblad, 12 oktober 2019.

•

‘Ontwikkeling van de Eiwitkenner app voor patiënten met erfelijke stofwisselingsziekten’ –
Voeding & Visie, herfst 2019.

•

‘Tijdige diagnose kan levens redden’ – Interview met Martijn Brouwers en Clara van Karnebeek,
Planet Health, 13 september 2019.
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•

‘’Suikerstruik’ nieuwe leidraad voor genezing’ - Interview met Mirian Janssen en Dirk Lefeber, de
Gelderlander, juli 2019.

•

‘Kleine fouten met ingrijpende gevolgen’ – Interview met Mirian Janssen en Dirk Lefeber,
Radbode, juni 2019.

•

‘Umc's bundelen krachten voor bestrijden stofwisselingsziekten’, de Gelderlander, mei 2019.

•

‘Metabole misère’ – Interview met Hans Waterham en Clara van Karnebeek, Elsevier weekblad, 8
september 2018.

•

‘Stop de sloop van kinderlevens!’ - Interview met Hans Waterham en Clara van Karnebeek, NRC
advertorial, september 2018.

Interviews op TV of radio:
•

‘Metabole ziektes bij kinderen’ – interview met Clara van Karnebeek, 5 uur live, 11 november 2019.

•

‘Metabole ziekten zijn slopers, meer onderzoek nodig’ - interview met Sabine Fuchs, Tijd voor Max,
13 maart 2019.

•

‘Niet een tekort, maar een teveel aan DNA blijkt de oorzaak van stofwisselingsziekte’ – interview
met André van Kuilenburg en Clara van Karnebeek, BNR-nieuwsradio, 11 april 2019.

•

‘Er moet meer aandacht komen voor stofwisselingsziekten’ – interview met Hans Waterham, NPO
Radio 1, 8 februari 2017.
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