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“United for Metabolic Diseases” is een consortium waarin de krachten en expertise van 6
metabole centra en patiëntenvereniging VKS gebundeld worden om de diagnostiek,
behandeling en zorg voor alle patiënten en gezinnen met een metabole ziekte te
verbeteren. Ondanks de COVID-19 pandemie die Nederland in 2021 nog steeds in de
houdgreep hield, zijn er veel nieuwe activiteiten opgestart en projecten als de ZOEMBA-
studie en N-of-1-for all verder uitgerold. De UMD-thema’s zijn omgezet naar portefeuilles,
waardoor ‘optimalisatie van zorg’ nu ook is toegevoegd aan het portfolio van UMD. Deze
portefeuille is afgelopen jaar ingericht met als initieel focus de zorg rondom de
hielprikscreening en transitie van kind naar volwassene.

Naast VKS als partner, met Hanka Dekker in het bestuur, is het contact met de meer dan
30 patiëntvertegenwoordigers via de Metabole Community intensiever geworden. Dat
geldt ook voor andere stakeholders zoals het RIVM. Eind 2021 is het project “Kennisagenda
Erfelijke Metabole Aandoeningen” opgestart. In samenwerking met het Kennisinstituut
Medische Specialisten worden de kennishiaten op het gebied van metabole ziekten in
kaart gebracht en geprioriteerd. Deze agenda is de blauwdruk voor het UMD van de
toekomst.

De eerste stappen naar een digitaal Metabool Platform zijn gezet. Er hebben uitgebreide
gesprekken plaatsgevonden met artsen en onderzoekers over de eventuele inrichting van
het platform, om zo een business case te kunnen opstellen. Ook op het gebied van de
ontwikkeling van ziekte-specifieke databases zijn ook stappen gezet, er is een coördinator
aangenomen die het bouwen van deze databases zal overzien. Helaas heeft Terry Derks
halverwege het jaar besloten het UMD-bestuur te verlaten, maar gelukkig hebben we
Maaike Oosterveer als nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. Maaike houdt zich onder
andere bezig met de organisatie van de UMD webinars en catalyst grants. In 2021 zijn er
een aantal succesvolle webinars georganiseerd.

In dit derde jaarverslag van het UMD zullen onze vorderingen en mijlpalen verder toegelicht
worden.

Mede namens het UMD bestuur, in dankbaarheid voor alle steun van en samenwerking met
Stichting Metakids, tekenen wij,

Clara van Karnebeek en Hans Waterham
Programmadirecteuren UMD

Voorwoord
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Inhoudelijke verantwoording - portefeuilles

Zorgproces

Opzetten van de portefeuille en deze portefeuille laten aansluiten
op andere UMD-portefeuilles

De portefeuille zorgproces is een nieuwe portefeuille, toegevoegd aan de thema’s van UMD

als gevolg van de uitkomsten van het ontwikkelen van de roadmap voor UMD. Ook is er

voortschrijdend inzicht over de rol en het belang van patiënten bij de uitkomsten en

implementatie van wetenschappelijk onderzoek. De algemene consensus is dat vanuit UMD

aandacht nodig is voor het zorgproces van patiënten in de praktijk en hoe dat te innoveren.

Er zijn links vastgesteld met portefeuilles e-Learning, e-Health & Onderwijs, Clinical Trails &

Uitkomstmaten en portefeuille-overstijgende projecten. Dit betreft bijvoorbeeld de volgende

vragen:

• Hoe kunnen clinici en de artsen van de toekomst via e-learnings meer te weten komen

over hoe patiënten in de praktijk het zorgproces ervaren?

• Hoe kunnen uitkomstmaten voor klinische trials en follow-up van patiënten beter

aansluiten bij wat patiënten ervaren?

• Hoe ervaren patiënten de processen rondom diagnose en follow-up?

• Wat zijn de effecten voor patiënten van expertisevorming en concentratie van zorg?

• Hoe worden de resultaten van onderzoek in de praktijk geïmplementeerd?

Om de portefeuille operationeel te maken is gedurende 2021 gewerkt aan plannen die aan de

beantwoording van bovengenoemde vragen kunnen bijdragen. Een eerste idee dat is

uitgewerkt wordt hieronder beschreven.

Informatievoorzieningover inrichtingmetaboleveld tbv patiënten
verbeteren.

De zorgpaden zijn ingedeeld bij de portefeuille zorgproces, maar zijn ook van belang voor

verdere ontwikkeling van het metabool platform (zie sectie Metabool Platform). Voor de

zorgpaden is vooruitlopend op het metabool platform een nieuw, verkort template ontwikkeld.

De werkgroep voor het beoordelen van de inhoud en kwaliteit van de zorgpaden is uitgebreid

met Charlotte Lubout en Lonneke Timmers.

Er is veel vraag naar nieuwe zorgpaden vanwege de erkenningsprocedure voor

expertisecentra.

Er wordt ook nog onderzocht of het financieel mogelijk is om de zorgpaden op een andere

manier digitaal (via een app) aan te bieden. Voorlopig is daar geen financiering voor.

Opgestelde zorgpaden in 2021 zijn te vinden onder Output UMD.

Het bevorderen vansamenwerking,doorverwijzingenopvang/begeleidingvanpatiënten in en

tussen UMC’s wordt als zeer belangrijk ervaren, ook voor het functioneren van het UMD als

geheel. Er zijn diverse plannen om dit verder handen en voeten te geven, maar verdere

ontwikkeling daarvan is deels afhankelijk van de uitkomsten van het hierboven genoemde

onderzoek naar het patiëntperspectief, de op te stellen kennisagenda, input van de ‘metabole

community’ (samenwerkende patiëntenorganisaties) en de ontwikkeling van andere

portefeuilles van UMD. In ieder geval is het de bedoeling om een patiëntenversie te maken van

de metabole kenniskaart op de UMD-website.

Patiëntperspectief t.a.v. zorgproces inkaartbrengen

Zorgpaden

Er is een plan opgesteld voor het in kaart brengen van de zorg rond de hielprikscreening en

de transitie van kind- naar volwassen zorg in Nederland. Dit plan wordt uitgevoerd door

onderzoeksbureau Nivel, met input van tenminste twee UMC’s en VKS. Het contract is eind

2021 getekend, in 2022 zal dit project starten. Medio juni 2022 zullen de uitkomsten bekend

zijn. Hiermee wordt dan een belangrijk fundament geleverd voor de verdere opbouw van

elementen die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de patiëntreis en de

inrichting van het zorgproces voor patiënten met metabole ziekten.

Een ander en meer op een specifieke toepassing gericht project, namelijk de ontwikkeling van

een app voor patiënten (my metabcoach), is voor financiering aan andere partijen binnen

de UMC’s voorgelegd, maar niet gehonoreerd.

Zorgproces

Coördinatoren
Estela Rubio-Gozalbo, Hanka Dekker en Martijn Brouwers

Coördinatoren
Estela Rubio-Gozalbo, Hanka Dekker en Martijn Brouwers
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Ziektemechanismen

Coördinator: Dirk Lefeber

Ontwikkelen van een infrastructuur voor opslag, integratie en uitwisseling
van -omics data

Doroteya Stajkova is eind 2020 aangesteld om als bio-informaticus dit project te

ondersteunen. Ze is volledig ingewerkt en proactief in helpenen benaderen van centra. Ze is

in verband met COVID in 2021 grotendeels voor 50% aangesteld, maar sinds december 2021

heeft zij een aanstelling van 80%.

Er zijn zeswekelijkse meetings binnen het UMD-omicsproject met Amsterdam, Utrecht en

Nijmegen, om de -omics experts samen te brengen en het project op te volgen. Ook is er

een steeds actievere samenwerking met X-Omics(Doroteya Stajkova vanuit UMD en Purva

Kulkarni/XiaoFeng vanuitX-Omics).Onder andere lipidomicsenmetabolomicsvan UMD zijn

nu goed aangesloten bijde roadmapsvoor FAIRificationvan data. Lipidomicsvan LUMC is ook

betrokken afgelopen jaar. Het FAIR data deel van het proces lijkt lastiger dan gedacht ivm de

veelheid aan betrokken partijen en complexe materie. Sinds zomer 2021 zijn er goede

vorderingen ismX-Omics en dit loopt nu goed onder leiding van D. Stajkova.

Ontwikkelen van (cellulaire) fluxomics technieken voor diagnose- en
therapiestudies

Ontwikkelen van stamcelonderzoek voor ziektemechanismen en therapie
(ism Therapieontwikkeling)

(Aanleggen infrastructuur voor) pathofysiologisch onderzoek, dmv
bijeenbrengen van bestaande expertise

In 2021 is er een strategischealliantiegestart met het human Organ and Disease Model

Technologies consortium (hDMT). Er is een gedeelde webinar gepland op 13 april 2022 en er

wordt in een werkgroep gewerkt aan een gemeenschappelijke grotere subsidie om

metabole ziekten in stamcelmodellen te onderzoeken. Hierin komen flux metabolisme en

metabolomics samen met stamcelmodellen.

Geen activiteiten op dit terrein.

Het verenigen van verschillende onderzoeksgroepen om onderzoek op te zetten voor

cellulaire fluxomics is in 2021 met name aan de hand van Metakids en catalyst grant

projecten gedaan, onder andere ‘Intracellular nucleotidefluxomicsas a novel strategy to

unravel IEMs’ en ‘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’

Diagnostiek

Coördinator: Nanda Verhoeven - Duif

Vervroegde diagnostiek: zorgverleners bewuster maken van de
mogelijkheid van een metabole ziekte

Vervroegde diagnostiek: het vinden van nieuwe markers voor neonatale
screening

Verbeterde diagnostiek: omics en andere technologie implementeren en
evalueren (ism portefeuille Ziektemechanismen)

Verbeterde diagnostiek: scherpere diagnostische protocollen centraal
online beschikbaar stellen

Door externe factoren is het in 2021 helaas niet gelukt om hiervoor een plan op te stellen.

Zorgverleners bewuster maken van de mogelijkheid van een metabole ziekte staat in 2022

opnieuw op de agenda.

In 2021 is een aantal publicaties verschenen waarin het diagnostisch potentieel van untargeted

metabolomics bij de diagnostiek van genetische defecten van de rode bloedcel wordt

beschreven.

Dit project is gestopt, omdat de snelle metabolomics ontwikkelingen deze protocollen op

korte termijn overbodig zullen maken. Wel worden tussen de laboratoria van de UMC’s de

protocollen gedeeld die worden gebruikt bij het inzetten van diagnostiek. Hiermee wordt

kennis uitgewisseld die de zorg ten goede zal komen.

Er is onderzoek gedaan naar de klinische verschijnselen van primaire carnitine deficiëntie

(OCTN2 deficiëntie). Hierover is een review geschreven, dat in 2022 zal worden gepubliceerd.

Er loopt een onderzoek naar PDE biomarkers, PDE: towardsNBS fora treatableepilepsy and

intellectual disability syndrome’, dat deels wordt bekostigd door een catalyst grant. Dit is nog

niet voltooid. Het onderzoek ‘Validation of an NBS method

orCerebrotendinousXanthomatosis’ loopt op dit moment ook nog.
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Clinical Trials en UitkomstmatenTherapieontwikkeling

Coördinator: Hidde HuidekoperCoördinator: Pim Pijnappel

Ontwikkelenziekte-specifiekedatabasesvooroutcomeresearchTissuetargetingvan RNA verder ontwikkelen en uitwerken d.m.v.
Additionele subsidies

Er is een coordinator clinical outcome research geworven en per november aangesteld binnen

UMD. Momenteel worden protocollen van gestandaardiseerde uitkomstmaten uitgewerkt voor

MMA en PA. 3-MCCdeficiëntie volgt in principe hierna.Hierbij is er samenwerking met ANS-MZ /

RIVM die een evaluatietraject heeft opgestart voor zowel MMA als C5OH hielprikverwijzingen.

Kandidaatziekten en -protocollen worden besproken binnen een werkgroep met

vertegenwoordiging van ieder centrum binnen UMD en patiëntenvertegenwoordiging vanuit VKS.

Het bouwen van de ziekte-specifieke databases is vertraagd door de vertraging van de

aanstelling van de coördinator. Er is gestart met het ontwikkelen van een Castor-database voor

MMA en PA. Ook is gestart met het ontwikkelen van templates voor verschillende uitkomstmaten,

die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van andere ziekte-specifieke databases en/of

registers. Dataverzameling is ook vertraagd doordat de coördinator later is aangesteld dan

gepland. Data-invoer moet worden gefaciliteerd bij de zes metabole centra, de coördinator zal

data-invoer gaan monitoren, maar niet zelf gaan doen.

Het Metakidsproject ‘The promise of messenger RNA as treatment approach for inborn

errors of metabolism: advancing tissue targeting’ heeft enige vertraging opgelopen door

COVID. Het doel van dit project is om weefsel-targeting strategieën te ontwikkelen voor RNA

therapie. Het Fuchs-laboratorium heeft prime-editing geoptimaliseerd waarbij een gen in

de lever wordt getarget.

Het Rubio-laboratorium heeft de aflevering van lipide nanodeeltjes in zebravissen getest

door intracardiale injectie en injectie in het 1-celstadium voor galactosemie.

Volgende stappen zijn onder andere experimenten met in lipide nanodeeltjes verpakt mRNA,

om te testen of mRNA wordt afgeleverd aan de geslachtsklieren, en optimalisatie en

targeting naar mesangioblasten.

Verkenning mogelijkheid geautomatiseerdedata invoer vanuit EPD naar
database platforms

N-of-1 forallplatformvoormetaboleziekten

Stamceltherapie voor metabole ziekten verder ontwikkelen en uitwerken
dmv additionele subsidies

Gentherapie voor de hersenen voor de behandeling van kinderdementie
ontwikkelen en uitwerken dmv additionele subsidies

De inventarisatie naar de mogelijkheid voor geautomatiseerde koppelingen tussen de EPDs en

Castor is vertraagd. Er zijn verkennende gesprekken opgestart met Health-RI om te kijken of we

binnen dit initiatief niet een metabool platform kunnen opzetten, waarbinnen meer

geautomatiseerd data over uitkomstmaten verzameld kunnen worden (zie ook onder portefeuille

overstijgende projecten ‘Metabool platform/DDRMD2.0’).

Voor deze zeldzame aandoeningen is de klassieke gerandomiseerde klinische trial vaak niet

uitvoerbaar, daarom is het n-of-1 for all platform opgezet. Hier is de individuele patiënt zijn eigen

controle. Bij de n-of-1 trial zit een patiënt in een onderzoeksprotocol en doorloopt hierbij periodes

van wel en niet behandelen, met relevante uitkomstmaten.

Om deze trials op te zetten, is een expert board alternative trial designs aangesteld. De experts

komen maandelijks bij elkaar om de voortgang van de opzet van de trials en toekomstige trials

te bespreken. Er sluiten ook regelmatig andere onderzoekers bij deze meetings aan, om patiënten

te bespreken voor wie een n-of-1 trial geschikt zou zijn.

Zoals voorgesteld in de catalyst grant ‘Improving tissue engraftment of stem cells by

generating adult hepatocyte organoid cultures’ zijn er verscheidene groeifactoren getest in

combinatie met hydrogels en metabole componenten om de differentiatie van organoids

gekweekt uit volwassen leverweefsel te verbeteren. Bij gebruik van de in dit onderzoek

optimale combinatie van groeifactoren, een specifieke gel en metabole componenten

bleken de organoids helaas erg snel te de-differentie ̈ren. Internationaal zijn er gunstige

geluiden over deze kweken. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet om onze kweken

verder te optimaliseren.

De Vriendenloterij-aanvraag en Psider-aanvraag voor dit project zijn helaas afgewezen,

maar via Metakids zijn wel andere fondsen geworven. Via deze fondsen is een start

gemaakt met dit project.

Er zijn in 2021 3 aanvragen ingediend: bij Metakids, bij de Hersenstichting en Dioraphte. De

uitslagen worden in 2022 bekend. Het Metakidsproject gaat in 2022 van start.



Door het vertrek van bestuurslid Terry Derks is dit project vertraagd. Er is door Martijn Brouwers

contact opgenomen met een onderwijskundige met expertise op het gebied van klinisch

redeneren. Maaike de Vries (Radboudumc) is tevens betrokken. Het eerste gesprek heeft

plaatsgevonden, er wordt nu nagedacht over hoe dit vervolg te geven (in de vorm van een

onderwijsprogramma).

De catalyst grant: ‘Case database for inherited metabolic diseases as a global, shared

educational resource’ van projectleiders Irene Körver-Keularts (MUMC+) en Klary Niezen-Koning

(UMCG) is afgerond. In de Case Database voor erfelijke metabole ziekten (CDB-IMD) worden

casussen van metabole ziekten verzameld, om professionals kennis te laten maken met de

grote variëteit van de ziekten. In 2021 zijn verschillende casussen verzameld en zijn internationale

samenwerkingen opgezet in samenwerking met de North American Metabolic Academy en

ASIEM. De livegang van de CDB-IMD wordt verwacht in 2022.

Clinical Trials en Uitkomstmaten

Coördinator: Hidde Huidekoper

Er is een start gemaakt met de systematische review (literatuuronderzoek), het resultaat

hiervan wordt verwacht in 2023. De ontwikkeling van een masterprotocol voor n-of-1 studies

gebaseerd op de Delphiprocedure is uitgesteld. Het is van belang om eerst ervaring op te

doen met het n-of-1 format voor klinische trials en de afronding van de systematische review

af te wachten. Inmiddels zijn meerdere n-of-1 trials gestart of gaan binnenkort starten: L-

serine suppletie bij GRIN2B (mede dankzij catalyst grant ‘Effectiveness of L-serine

supplementation in children with GRIN2B deficiency: n-of-1 series.’), siaalzuur bij NANS-CDG,

CBD olie bij MPS III en Ambroxol bij Gaucher type 3.

DeNWA-ORCaanvraag ‘LoketZeldzaam’ is niet gehonoreerd.
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e-Learning, e-Health en Onderwijs

Ontwikkelen en verbeteren van eHealth applicaties

E-learning projecten zoals een patiënt georiënteerde e-learning en de
ontwikkeling van duurzaam metabool onderwijs

Keto-app (Nutricia): De My Keto Planner-app is een app waar ketogene recepten te vinden zijn.

Recepten kunnen worden aangepast, zodat ze voldoen aan de dieetwensen van de gebruiker. DIES

en diverse Nederlandse artsen hebben bijgedragen aan deze app.

IEMbase: Dit is de metabole kennis-database met informatie over meer dan 1200 metabole

ziekten inclusief diagnostiek, biochemie, differentiaaldiagnose en genetica. De database is

gebaseerd op het begin 2022 verschenen boek “Physician's Guide to the Diagnosis, Treatment, and

Follow-Up of Inherited Metabolic Diseases”.

Editor van dit boek is onder andere Professor Clara van Karnebeek. In 2021 is door Clara, Professor

Carlos Ferreira en het grotendeels Nederlandse team de database verder ontwikkeld, onder

andere een zogenaamde therapiemodule waarin per ziekte de behandelopties en trials

weergegeven worden. IEMbase wordt erkend door de SSIEM, SIMD en alle internationale metabole

verenigingen.

Treatable ID: De Treatable ID App is in 2012 ontwikkeld als digitale tool voor de vroege herkenning

van behandelbare erfelijke metabole ziekten waar een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke

beperking een van de indicaties is. De literatuurreview en app zijn recent geüpdatet door

onderzoekers en artsen van het UMD (Eva Hoytema van Konijnenburg, Saskia Wortmann, Marina

Koelewijn, Laura Tseng, Sylvia Stöckler-Ipsiroglu, Carlos Ferreira en Clara van Karnebeek), samen

met Roderick Houben van Health2Media.

De app biedt een interactief overzicht van de genetica, pathofysiologie, diagnostiek, behandeling

van 116 metabole ziekten, met links naar relevante bronnen als OMIM, IEMbase en Orphanet. Er

wordt een diagnostische flowchart gebruikt, samen met een lijst met genen voor exomeEmergencyprotocol

Met behulp van MetabERN projectgelden is de website www.emergencyprotocol.net gemaakt,

gecoördineerd door UMCG, VKS en PatientConnect. De website is sinds juni 2021 in gebruik. Dit zijn

internationaal opgestelde noodprotocollen voor de acute opvang van patiënten met

vetzuuroxidatie-defecten en glycogeen-stapelingsziekten. Dit project wordt geleid door Dr. Terry

Derks in samenwerking met Hanka Dekker, en onder andere gesteund door ERN en in 2022 door

UMD. Deze digitale noodprotocollen zijn innovatief, stellen de patiënt in de drivers seat en leiden

tot betere opvang en minder metabole ontregelingen.

Medische dieetapplicaties:

Eiwitkenner app: De Eiwitkenner is een app waarmee patiënten kunnen bijhouden hoeveel eiwit ze

gegeten hebben en kunnen opzoeken hoeveel eiwit in een product zit. De gegevens kunnen

worden geëxporteerd, zodat deze kunnen worden gedeeld met de behandelaar. De app is

destijds ontwikkeld door Corrie Timmer, Clara van Karnebeek, David Abeln als samenwerking

tussen het UMD en PKU vereniging en met steun van Metakids.

In 2021 is een survey afgenomen onder gebruikers. De app wordt goed gewaardeerd, maar er zijn

verbeterpunten, zoals toegang voor meerdere gebruiker op hetzelfde profiel, het toevoegen van

een basisdieet en het rekenen met calorieën. Daarom wordt onder leiding van de

diëtistenvereniging DIES, de PKU vereniging en VKS een update geïmplementeerd, waarvoor een

UMD catalyst grant is aangevraagd.
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Coördinatoren: Hans Waterham en Clara van Karnebeek
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Organisatie en Coördinatie

Coördinatoren: Hans Waterham en Clara van Karnebeek

De UMD roadmap blijven uitvoeren in samenwerking met alle portefeuilles

Gezamenlijke ‘theory of change’ met alle betrokken partijen verder
ontwikkelen

Zorg dragen voor algemene managementstructuur van het UMD, inclusief
organisatie van bijeenkomsten, overleggen etc.

Contact leggen en onderhouden met externe stakeholders en
geïnteresseerde derde partijen

In de roadmap zijn de volgende primaire activiteiten vastgesteld:

• Het optimaliseren van (het proces van) patiëntenzorg.

• Het optimaliseren en faciliteren van onderzoek, ten behoeve van patiëntenzorg en

preventie.

Alle secundaire activiteiten die voortkomen uit deze primaire activiteiten zijn onderverdeeld in

de portefeuilles, zie voor portefeuille-specifieke activiteiten de betreffende portefeuille. De

activiteiten uit de roadmap uit deze portefeuille (groeistrategie/middelen, communicatie)

worden hieronder toegelicht. Het jaarplan voor 2022 is opgesteld binnen de kaders van de

roadmap.

De overleggen met Metakids zijn minder frequent geweest. Er heeft 2 keer financieel overleg

plaatsgevonden. Metakids heeft 1 UMD-bestuursvergadering bijgewoond en UMD heeft 1 keer

overleg gehad met de WAR van Metakids.

UMD grijpt alle kansen aan om het samenwerkingsverband en metabole ziekten bekender te

maken, ook in het niet-medische veld. Naast genoemde webinars, hebben UMD

(bestuurs)leden de volgende (digitale) presentaties gegeven op nationale en internationale

patientdagen en wetenschappelijke congressen in NL en over de hele wereld.

Bestuursvergaderingen

De UMD bestuursvergaderingen vinden minstens één keer per maand plaats. Halverwege 2021

is er, met uitzondering van de zomervakantieperiode, overgegaan naar tweewekelijkse

vergaderingen. Vanwege de COVID-19 pandemie is het bestuur dit jaar niet fysiek bij elkaar

gekomen. Wel heeft er een online heisessie plaatsgevonden onder leiding van Laurentien van

Oranje.

In 2020 is met behulp van Number 5 foundation van Prinses Laurentien een metabole

community opgericht. Meer dan 30 patiëntenorganisaties en fondsenwervers en het UMD

werken samen op het gebied van de positionering van metabole ziekten. De samenwerking is

in 2021 verder uitgediept. Ondernomen activiteiten in 2021:

• Tweemaandelijkse vergaderingen met vertegenwoordigers metabole community en

Number5

• 17 oktober dag van de krachtenbundeling, met op 15 oktober het luiden van de beursgong

• Brief aan vaste Kamercommissie VWS opgesteld en opgestuurd

• Verkenning opstellen Kennisagenda in samenwerking met metabole community

Bijeenkomsten

In 2021 zijn er meerdere webinars georganiseerd:

• RNA-based Therapies door Dr. Pim Pijnappel

• Emergency Protocols door Dr. Terry Derks

• Untargeted Metabolomics door Prof. dr. Nanda Verhoeven-Duif en Dr. Judith Jans

• Artificial intelligence and Metabolic Diseases door Dr. Purva Kulkarni

Ook is er voor analisten werkzaam in de metabole laboratoria een ‘online Metameet’

evenement georganiseerd, waar bestuurslid Dirk Lefeber een presentatie heeft gehouden

over UMD.

Organisatie algemeen

In 2021 is de Consortiumovereenkomst getekend door de RvB’s van de verschillende UMC’s en

door het bestuur van VKS.

Na het vertrek van Eline Kuipers in maart 2021, is er een vacature voor een nieuwe

programmacoördinator uitgezet. Evelien de Ruiter is sinds mei 2021 aangesteld als

programmacoördinator en heeft de taken van Eline Kuipers overgenomen: het ondersteunen

van de programmadirecteuren en het UMD bestuur in de coördinatie, management en

organisatie van UMD. Jolanda Teunissen (Radboudumc) heeft UMD tijdelijk ondersteund met

secretariële taken.
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Portefeuilleoverstijgende projecten
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Organisatie en Coördinatie

Coördinatoren: Clara van Karnebeek & Hans Waterham

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

Het uitbreiden van de externe communicatiestrategie

De UMD website is dit jaar in samenwerking met Health2Media uitgebreid met de Metabole

Kenniskaarten, waar artsen en onderzoekers uit het metabole veld elkaar kunnen vinden. Ook is

er nu meer informatie te vinden over de UMD portefeuilles.

Er zijn in 2021 4 UMD nieuwsbrieven verschenen. De programmacoördinator heeft ook dit jaar

samen met het dagelijks bestuur content verzameld voor een aantal vaste rubrieken: nieuws,

‘Stronger Together’ (voorbeelden uit de praktijk van het metabole onderzoek), Patients in the

Lead, UMD’er in beeld en de agenda met aankomende events. Health2Media heeft UMD

ondersteund in het vormgeven van de nieuwsbrief.

Ook is er een MediaPlanet katern Metabole Ziekten verschenen, onder andere met interviews

met Clara van Karnebeek en Prinses Laurentien, waar UMD genoemd wordt. Verder heeft Clara

van Karnebeek een video opgenomen ter gelegenheid van de Dag van de Krachtenbundeling

tegen Stofwisselingsziekten op 17 oktober.

UMD heeft Hanneke van der Lee van het Kennisinstituut gevraagd om te inventariseren of en

hoe er het beste een Kennisagenda Erfelijke Metabole Aandoeningen kan worden opgesteld. Uit

deze inventarisatie is een Plan van Aanpak gekomen, die zal worden gebruikt bij het opstellen

van deze Kennisagenda. De opstartfase is eind 2021 van start gegaan.

Ook heeft er overleg plaatsgevonden tussen UMD en ZonMW, om te inventariseren welke

subsidiekansen zich in 2022 voor gaan doen.

De ZOEMBA, ZOektocht naar Erfelijke MetaBole Aandoeningen, is het UMD-onderzoeksproject

waar we een diagnose proberen te vinden voor patiënten die vermoedelijk een metabole

ziekte hebben. Het doel is om de genen te ontdekken die voor de metabole ziekte van de

patiënt verantwoordelijk zijn en zo de mechanismen van de ziekte te ontrafelen. Zo kan er zorg

op maat worden ontwikkeld voor de patiënt, met beter inzicht in de prognose.

Door vereende krachten zijn in 2021 meer dan 300 gezinnen (trio’s van patiënt en gezin)

geïncludeerd in de ZOEMBA-studie. Dit was een enorme inspanning, getrokken vanuit het

Radboudumc. Reden hiertoe was aflopende mogelijkheid om gebruik te maken van Whole

Genome Sequencing (WGS), door Radboudumc in kind aangeboden.

De ZOEMBA-studie loopt in Nederland inmiddels op 4 locaties: Amsterdam UMC, Erasmus MC,

Maastricht UMC en Radboudumc. Verder zijn er ook patiënten uit andere, internationale, centra

geïncludeerd. Inmiddels werkt een team van 25 professionals aan de studie.

Zoveel mogelijk inclusies en DNA samples verzamelen in 2021 zodat er WGS via

Radboudumc ‘in kind’ verricht kan worden (verloopt eind 2021)

Tot eind september 2021 konden er vanuit het Radboudumc samples voor WGS uitgestuurd

worden ter waarde van €1,2 miljoen zonder kosten voor het UMD. Om deze mooie kans te

benutten is UMC Utrecht toegevoegd als centrum en hiervoor is door vereende krachten de

landelijke inclusie van patiënten is versneld. Om de logistiek te ondersteunen zijn in

Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Radboudumc en Maastricht UMC

onderzoekverpleegkundigen of -coördinatoren aangesteld. De aanstelling van de arts-

onderzoeker in het Amsterdam UMC is verlengd.

Er zijn landelijk en internationaal 377 patiënten (trios met ouders) geïncludeerd waarvan het

DNA geanalyseerd is of gaat worden:

• Amsterdam UMC: n=50

• Radboudumc & MUMC+ (inclusief 3 patiënten in Erasmus MC): n=177

• UMC Utrecht: n=25

• Internationaal: n=125



Het opstellen van een stappenplan en tijdspad voor AVG proof maken met behoud van

functionaliteit van DDRMD 2.0 kan pas worden gedaan als juridisch kader voor DDRMD echt

duidelijk is. Doelstelling is dit in 2022 vlot te trekken (maar inmiddels al meerdere jaren

lopend door complexiteit van het probleem).

Doorontwikkeling beta versie DDRMD 2.0 door STB

Voortbordurend op de inventarisatie gedaan door Bianca van Maldegem in 2020 t.a.v. de

mogelijkheid voor het ontwikkelen van een ‘Metabool Zorg & Research Platform’, of kort

genoemd ‘Metabool Platform’, is een traject opgestart om een concrete business case uit

te werken. Hiervoor is een stuurgroep ingericht met vertegenwoordiging vanuit ieder UMC

en patiëntenvertegenwoording vanuit de VKS en Stichting Stofwisselkracht. Onder leiding

van een externe consulent (Wouter Jansen) hebben vier online meetings plaatsgevonden

na het consulteren van verschillende stakeholders over de wensen, mogelijkheden en

kosten van het mogelijk te ontwikkelen Metabool Platform. Eindrapportage van deze

evaluatie en vaststellen van vervolgstappen volgt begin 2022. Onderdeel hiervan zal zeker

zijn de suggestie om aansluiting te vinden bij Health-RI, waarbij het Metabool Platform een

mogelijke testcase zou kunnen worden binnen dit initiatief.
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Continueren analyseren, interpretatie en bijbehorende ondersteuning en overleggen

De fee for service van de genoomspecialist, aangesteld voor Whole Exome Sequencing

(WES) heranalyse en WGS analyse, is verlengd. Dankzij de toegekende catalyst grant

‘Combined analysis of genomic and transcriptomic data to diagnose patients with an

inherited metabolic disease’ wordt naast gebruik van genomics en metabolomics ook

‘transcriptomics’ toegevoegd, waardoor informatie van de WGS kan worden gecombineerd

met de analyse van het RNA van de patiënten, wat sneller tot diagnose zal leiden.

Momenteel is er WES / WGS analyse en metabolomics geanalyseerd voor meer dan 40

gezinnen. Voor 20% van deze gezinnen is er nu een diagnose inclusief nieuwe gene

discovery.

Eind 2021 is er een subsidie beschikbaar gesteld door Metakids, waardoor er begin 2022 een

PhD-student kan worden aangesteld in het Radboudumc. Deze PhD-student zal worden

begeleid door de principal investigator en de genoomspecialist in het Radboudumc. Het

salaris zal het eerste jaar vergoed worden door het Radboudumc, en de daaropvolgende

jaren (2 t/m 4) zal door Metakids bekostigd worden.

Opzetten functionele studies Task Force o.l.v. Hans Waterham

Het opzetten van de Task Force is uitgesteld naar 2022, dit mede omdat in 2022 de WGS

data beschikbaar komen.

Juridische onderbouwing voor DDMRD 2.0: huidige functionaliteit DDRMD (registratie

hielprikpatiënten + bevestigde metabole patiënten) niet volgens AVG-wetgeving

Het juridisch kader voor DDRMD blijft heel complex. Verdere uitwerking stappenplan is

gemaakt ism Benthem & Keulen (mr Elze ’t Hart) en juridische dienst Amsterdam UMC

namens NFU.

E-fertility / STB heeft DDRMD 2.0 geupdate naar huidige ICT standaard en zal deze op korte

termijn kunnen opleveren, zodat dataverzameling conform huidige DDRMD gewaarborgd

blijft (dit wordt momenteel gedoogd binnen het juridisch vacuüm).

Metabool platform/DDRMD



Om snelle voortgang van studies/onderzoek en het delen/beschikbaar maken van elkaars expertise

binnen het UMD te stimuleren worden er jaarlijks vier UMD catalyst grant rondes georganiseerd.

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun voor de start van / een deel van

een project. Aanvragers kunnen tot een maximum van € 15.000 aanvragen. Alleen projecten die

vallen binnen de UMD doelstellingen en binnen minstens één van de UMD portefeuilles komen in

aanmerking. Alle aanvragen worden beoordeeld door drie onafhankelijke UMD bestuursleden.

In 2021 zijn 14 aanvragen voor UMD catalyst grants ingediend. Daarvan zijn er 9 gehonoreerd.

Alle aanvragers werden middels een uitslagbrief op de hoogte gesteld of de beurs wel of niet werd

toegekend. De uitslag was onderbouwd met argumenten gebaseerd op de commentaren van de

reviewers. De beoordelingsprocedure voor catalyst grant aanvragen is in 2021 enigszins aangepast.

Aanpassingen zijn als volgt: Een in een eerdere ronde afgewezen project zal na herindiening

opnieuw door dezelfde reviewers worden beoordeeld. Indien een aanvraag in principe subsidiabel

wordt geacht maar onduidelijkheden bestaan en/of er sprake is van zogenaamde ‘minor’

commentaar kan de aanvrager worden verzocht om aanvullende informatie. De aanvraag is in dit

geval onder voorbehoud geselecteerd voor financiering. Indien de aanvrager binnen een termijn van

3 weken deze onduidelijkheden of commentaar adequaat adresseert zal de aanvraag in dezelfde

ronde definitief worden gehonoreerd.

In 2021 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:

Ziektemechanismen UMD-CG-2021-010: ‘Congenital Disorders of Glycosylation – It’s more than

just dolichol!‘ / D. Lefeber en F. Vaz

Congenitale defecten in de glycosylering (CDG) worden klassiek gezien als een homogene groep

multisysteem ziekten. In de laatste jaren hebben we ontdekt dat een subgroep van defecten met het

lipiden metabolisme te maken heeft, waarvoor we nog geen goede diagnostische biomarkers

hebben en waarvan we het mechanisme slecht begrijpen. Dit staat het opbouwen van onderzoek

naar therapie in de weg.

In dit project zullen we op grote schaal naar lipidegroepen kijken, middels lipidomics, in bloed en

fibroblasten van patiënten. Op deze manier kunnen we tegelijkertijd naar diagnostische markers

zoeken en krijgen we informatie over de biologische routes die aangetast zijn.

Ziektemechanismen UMD-CG-2021-014: ‘Characterizing the hidden metabolic dysregulation in

K leefstra syndrome models and patients‘ / A. Schenck en T. K leefstra

Aangeboren ontwikkelingsstoornissen kennen honderden verschillende genetische oorzaken. Het

effect van deze genen op biologische mechanismen en de uiteindelijke uiting in klinische

verschijnselen, is nog maar beperkt opgehelderd. Waarschijnlijk komt een aanzienlijk deel van deze

mechanismen samen in verstoorde energie-/stofwisselingsprocessen, hoewel de betreffende

aandoeningen niet bekend zijn als primaire stofwisselingsziekten. Op basis van ons onderzoek

denken we dat bij het Kleefstra syndroom, veroorzaakt door mutaties in het gen EHMT1, dergelijke

UMD Catalyst Grants

1918

verstoorde stofwisselingsprocessen een rol spelen. Bij de patiënten zien we naast

ontwikkelingsachterstand, spierslapte, beperkte energie en verhoogd voorkomen van obesitas

een plotseling verlies van dagelijks functioneren (regressie). In een fruitvlieg model voor deze

aandoening zien we een ernstig verstoorde stofwisseling. Door gebruik te maken van huidige

kennis en technieken willen wij dit verder ontrafelen in patiënten en modelvliegjes. Dit onderzoek is

relevant voor andere verborgen stofwisselingsziekten en kan inzichten opleveren die nodig zijn om

regressie bij het Kleefstra syndroom te voorkomen/behandelen.

Diagnostiek UMD-CG-2021-006: ‘Evaluation of the Dutch newborn screening program for

Tyrosinemia type 1 ’ / M.R. Heiner-Fok k ema, F.J. van Spronsen en A. Boelen

Sinds 2008 wordt gescreend op de stofwisselingsziekte Tyrosinemie type 1 (TT1) door het stofje

succinylaceton (SA) in hielprikbloed te meten. Kinderen met een te hoog SA worden

doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Sommige kinderen hebben inderdaad

TT1, maar sommige kinderen ook niet. Anderzijds is er een kind met TT1 gemist, waardoor dit kind

leverkanker heeft gekregen. In dit onderzoek willen we daarom de screening voor TT1 verbeteren.

Hiervoor kijken we of bijvoorbeeld een lagere afkapgrens van SA in het hielprikbloed gebruikt moet

worden om geen kinderen te missen en of met een combinatie met andere stofjes beter

voorkomen kan worden dat kinderen onterecht naar ziekenhuis worden verwezen. We willen

daartoe onderzoeken of een nieuw stofje, maleïnezuur, dat gevonden is bij sommige kinderen met

verhoogd SA maar zonder TT1 ook gebruikt kan worden om de screening op TT1 te verbeteren.

Diagnostiek UMD-CG-2021-009: Improved diagnosis of lysosomal storage disorders: ready

for the future / M. van der Lienden en A. van K uilenburg

Lysosomale stapelingsziekten worden veroorzaakt door een niet-werkend enzym in het lysosoom,

het recycle centrum van de cel voor voedingsstoffen en bouwmaterialen. Wanneer zo’n enzym

geen stoffen meer kan afbreken, stapelen deze stoffen zich op over de tijd. Deze stoornissen

kunnen worden aangetoond door het meten van enzymactiviteit in bloedcellen, gekweekte cellen

of uitgestreken bloed afkomstig van de patiënt. Daarnaast is het aantonen van een bekende

mutatie in het coderende gen een aanvullende diagnostische test. Ontwikkelingen op het gebied

van activiteitsmetingen maken het mogelijk de diagnostiek te verbeteren, zodat het aantal

patiënten dat een zekere en juiste diagnose krijgt verder toeneemt. Wij willen op basis van nieuwe,

gevoeligere technologie de enzymactiviteit meten en die correleren aan de ontwikkeling van

lysosomale stapelingsziekten. Hierdoor kunnen we diagnostiek betrouwbaarder maken, en

waarschijnlijk het ziektebeloop voor iedere patiënt beter voorspellen.
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Diagnostiek UMD-CG-2021-011: ‘Combined analysis of genomic and transcriptomic data to

diagnose patients with an inherited metabolic disease‘ / M. Oud en R. Szk larczyk

In de huidige zorg krijgt een groot deel van de patiënten met een erfelijke metabole ziekte een

diagnose nadat hun DNA (erfelijke materiaal) is bekeken door middel van een exoomanalyse. Dit

betekent dat de andere helft niet weet wat de genetische oorzaak van hun aandoening is. Dit leidt

tot onzekerheid over het ziektebeloop, het ontbreken van zekerheid over de overerving en risico’s

voor volgende kinderen en broers en zussen en maakt gerichte behandeling onmogelijk. Het doel

van dit project is om te ontdekken welk foutje in het DNA onze patiënten ziek maakt en dat doen we

door gebruik te maken van de state-of-the-art experimentele en computationele analyse

methoden. We combineren informatie uit het DNA (genoom) met informatie uit het RNA van

dezelfde patiënt en krijgen hierdoor een beter beeld van welke foutjes in het DNA kunnen leiden tot

ziekte en welke niet. Hierdoor verwachten we meer patiënten sneller van een diagnose te kunnen

voorzien.

Therapieontwikkeling UMD-CG-2021-004: ‘Mannose treatment for hereditary fructose

intolerance.’ / A.M. Buziau en M.C.G.J. Brouwers

Hereditaire fructose intolerantie (HFI) is een erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij de verwerking van

fructose (vruchtensuiker) verstoord is. Momenteel bestaat de behandeling van HFI uit een streng

fructose-beperkt dieet. We hebben recent aangetoond dat volwassen HFI-patiënten een

toegenomen vetstapeling in hun lever hebben, ondanks een fructose-beperkt dieet. We denken dat

een abnormale versuikering van eiwitten verantwoordelijk is voor dit probleem. We hebben van

andere stofwisselingsziekten geleerd dat deze abnormale versuikering omzeild kan worden door het

geven van mannose, een speciale suiker. Het doel van deze studie is om er achter te komen of

mannose ook effectief is in HFI. Voordat we patiënten gaan behandelen, willen we dit eerst testen in

muizen die hetzelfde defect hebben in de verwerking van fructose. We verwachten dat behandeling

met mannose zal leiden tot normalisering van de versuikering van eiwitten en het verdwijnen van vet

uit de lever.

Therapieontwikkeling UMD-CG-2021-012: ‘Effectiveness of L-serine supplementation in children

with GRIN2B deficiency: n-of-1 series.‘ / C. van K arnebeek

GRIN2B deficiëntie, een erfelijke metabole ziekte, wordt veroorzaakt door een foutje in het DNA. Dit

resulteert in een stoornis van de chemische signalen in het brein, specifiek de NMDA receptor.

Hierdoor lijdt het aangedane kind aan een ontwikkelingsstoornis, met moeilijk behandelbare

epilepsie, ontwikkelingsachterstand (taal/spraak/motoriek), gedrags- en slaapstoornissen. Tot op

heden is er geen behandeling voor deze ernstig aangedane groep kinderen.

Serine is een natuurlijk en veilig product en activeert de NMDA receptor. Dit is bevestigd door lab

experimenten. De hoofdaanvrager heeft op basis hiervan als eerste in Nederland een 5-jarige
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patiënte met GRIN2B deficiëntie behandeld met L-serine waarbij na 1 jaar duidelijke verbeteringen in

motoriek, cognitie en communicatie te zien waren. L-serine, is dus een veelbelovende behandeling

voor andere patiënten met GRIN(2B) deficiëntie. Ons landelijk samenwerkingsverband tussen artsen,

onderzoekers, apothekers, methodologen en patiënten wil in deze studie de effectiviteit in grotere

aantallen vastleggen, en L-serine toegankelijk maken voor alle aangedane patiënten.

Therapieontwikkeling UMD-CG-2021-013: ‘Effect of statin therapy to restore lysosomal

cholesterol accumulation in mild and severe lysosomal acid lipase deficiency.‘ / B. Sjouk e

Lysosomale zure lipase deficiëntie (LALD) is een erfelijke stofwisselingsziekte die gepaard gaat met

stapeling van cholesterol in onder andere cellen van de lever en darmen. Als gevolg van een tekort

aan het LAL enzym worden patiënten met LALD gekenmerkt door een vergrote lever, vergrote milt en

verhoogd cholesterol in het bloed. De ernst van de ziekte kan echter per patiënt verschillen. De vraag

is of bij sommige LALD patiënten met cholesterolverlagers, zogenaamde statines, de cholesterol

stapeling kan worden voorkomen. Wij denken dat de hoeveelheid resterend LAL enzym hiervoor

bepalend is. In deze studie willen wij onderzoeken of het geven van statines aan fibroblasten

(huidcellen) van LALD patiënten stapeling bij sommige patiënten kan voorkomen. We hopen

hiermee in de toekomst meer gepersonaliseerde behandelingen voor LALD patiënten te kunnen

bieden.

e-Learning, e-Health en Onderwijs UMD-CG-2021-002: ‘Developing a website focused on

metabolic diseases treated with a diet, accessible to everyone with interest in metabolic

diseases.’ / M. Dijsselhof, L. van der Ploeg en M. Verhagen

The project aims to develop a user-friendly website focused on all metabolic diseases treated with

a diet in the Netherlands and Dutch speaking Belgium accessible to everyone with interest in diet

and metabolic diseases (dietitians, other health care professionals and patients), as well as

supporting the website for 5 years. The website will also be the only platform on which the updated

version of the metabolic dietary handbook will be published digitally. By developing the website, we

have the possibility to share our knowledge and experience and provide up to date metabolic

dietary information.
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De volgende zorgpaden zijn opgesteld in 2021:

Concepten nieuwe zorgpaden (liggen bij auteurs):

Selectie van toegekende subsidies voor stofwisselingsziekten in 2021:

Zorgpaden
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Behandelarenversies Patiëntenversies Updates

Ziekte van Gaucher X-ALD MCADD patiëntenversie
Ziekte van Fabry GAMT-deficiëntie GSD Ia/b behandelarenversie
ARS1-deficiënties Gyraatatrofie GSD 3 behandelarenversie
Gyraatatrofie Mitochondriële ziekten

NBIA
GA1
ASLD

Titel Au teu rs Jou rnal

!NAD+ homeostasis inhuman
health and disease.”

Zapata-Pérez,
Rubén etal.

EMBOmolecular medicine vol. 13,7
(2021): e13943.

“Systematic ReviewofN-of-1
Studies in Rare Genetic
Neurodevelopmental Disorders: The
Power of 1.”

Müller, Annelieke R
etal.

Neurologyvol. 96,11 (2021): 529-540.

“Neutropeniaand intellectual
disability are hallmarks ofbiallelic
and de novoCLPB deficiency.”

Wortmann, Saskia
B etal.

Genetics inmedicine : official journal of
the American Collegeof Medical
Genetics, 10.1038/s41436-021-01194-x.

17 Jun. 2021

“Defining tetrahydrobiopterin

responsiveness inphenylketonuria:
Surveyresults from 38 countries.”

Evers, R AF et al. Molecular genetics andmetabolism

vol. 132,4 (2021): 215-219.

“Cognitive and neurological

outcome ofpatients in the Dutch
pyridoxine-dependent epilepsy
(PDE-ALDH7A1)cohort, a cross-
sectional study.”

Strijker, M etal. European journalof paediatric

neurology : EJPN : official journal of the
European PaediatricNeurologySociety
vol. 33 (2021): 112-120.

“Treatable inherited metabolic
disorders causing intellectual
disability: 2021 reviewand digital

app.”

Hoytemavan
Konijnenburg, Eva
M Met al.

Orphanet journalof rarediseases vol.
16,1 170. 12 Apr. 2021

“The variability conundrum in

neurometabolic degenerative
diseases.”

van Karnebeek,

Clara DM etal.

Molecular genetics andmetabolism

vol. 131,4 (2020): 367-369.

“Treatment of ARSdeficiencies with

specific amino acids.”

Kok, Gautam etal. Genetics inmedicine : official journal of

the American Collegeof Medical
Genetics, 1–6. 30 Jun. 2021

“Targeted urine metabolomicswith

a graphical reporting tool for rapid
diagnosis of inborn errors of
metabolism.”

Steinbusch, Laura

K Met al.

Journal of inheritedmetabolic disease,

10.1002/jimd.12385. 11 Apr. 2021

“Untargetedmetabolic profiling in
dried blood spots identifies disease
fingerprint for pyruvatekinase

deficiency.”

VanDooijeweert
B, Broeks MH,
Verhoeven-Duif

NM,et al.

Haematologica. 2021 Oct
1;106(10):2720-2725.

“Metabolite IdentificationUsing
Infrared Ion Spectroscopy─Novel

Biomarkers for Pyridoxine-
Dependent Epilepsy.”

vanOutersterp RE,
Engelke UFH, Merx

J, etal.

Anal Chem. 2021 Nov23;93(46):15340-
15348.

“Dynamic tracing of sugar

metabolism reveals the
mechanisms ofaction of synthetic
sugar analogs.”

Scherpenzeel M,

Conte F, Büll C,et
al.

Glycobiology. 2021 Oct 25:cwab106.

“Biochemical Studies inFibroblasts
to InterpretVariants of Unknown
Significance inthe ABCD1 Gene.”

van de Stadt SIW,
Mooyer PAW,
Dijkstra IME, etal.

Genes (Basel). 2021 Nov 30;12(12):1930.

Abnormal VLCADD newborn
screening resemblingMADD in four
neonates with decreased riboflavin
levels and VLCAD activity.

Hagemeijer MC,
Oussoren E, etal.

JIMD Rep. 2021 May 7;61(1):12-18.
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Selectie van wetenschappelijke artikelen met UMD gedachte:

Behandelarenversies Patiëntenversies

MPS I MPS III
MLD Ziekte van Gaucher
CTX ARS1-deficiënties
EPP
Acute porfyrie
PCT
CRTR
Zellweger spectrum disorders

• Vici-subsidie
Dirk Lefeber: “A tissue-specific view on sugar metabolism – creating the basis for high-
precision sugar therapies.”, €1.500.000

• Horizon 2020
Clara van Karnebeek, “CHARLIE consortium: an international collaboration to use genetic
and stem cell technology to develop new treatments for the neurometabolic diseases
Glutaric aciduria type I (GA1) and Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE).”, €1.880.000

• Metakids-subsidie
Clara van Karnebeek en Marion Brands: “New ways, better outcomes: n-of-1-for all.”,
€175.684

• Metakids-subsidie
Hans Waterham: “A Bird’s Eye View of Gyrat Atropie”, €25.000

• Subsidie van Metakids en Galactosemie Vereniging Nederland
Annet Bosch: “Living with Galactosemia”, €30.000

• Subsidie voor onderzoek naar Ureumcyclusdefecten
Hidde Huidekoper en Fred Vaz: “Assessment of in vivo ureagenesis in urea cycle disorders:
improving diagnostic capabilities and optimizing clinical care.”, €15.000
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Prijzen voor wetenschappers metabool onderzoek:
• OTS Young Investigator Award 2021, Dr. Alex Garanto

Selectie van niet-wetenschappelijke publicaties/publicaties voor het algemene
publiek waarin metabole ziekten en/of het UMD aan bod komen:
• ‘Campagne Metabole Ziekten’ – interviews met meedere experts. In samenwerking

met Metakids en MediaPlanet.
• Interview met Ron Wevers. Gepubliceerd in Vox, onafhankelijk magazine van

Radboud universiteit.
• Interview op NPO Radio 5. Patricia deelt het verhaal van haar dochter Elin.
• Podcast over ALD met Stephan Kemp (gepubliceerd door JIMD)
• Podcast over Emergency Protocols met Terry Derks (gepubliceerd door JIMD)
• Podcast over Leverorganoids met Sabine Fuchs (gepubliceerd door JIMD)
• Uitzending Tijd voor MAX in het teken van metabole ziekten.

Afbeelding:Campagne Metabole ZiektenvanMediaplanet.
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