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Een foto van de voeten van een FOP Patiënt met de klassieke mutatie.
De grote tenen zijn kenmerkend voor FOP. 95 procent wordt geboren met afwijkende grote tenen die korter zijn. De kootjes kunnen vergroeid zijn en anderen hebben
al een hallux valgus (kromme, naar binnen gebogen grote teen) bij de geboorte.

Verslagen FOP symposium 2012 staan online

Bij deze wil ik u allen informeren dat de wetenschappelijke verslagen van het laatste FOP symposium
online staan. http://www.fopstichting.nl/fop-symposium-2012.php

Sofia el Manouni is secretaresse geworden van de FOP Stichting Nederland
De meeste patiënten en families kennen Sofia el Manouni inmiddels al. Als
vrijwilliger was zij aanwezig op de eerste lotgenoten dag in 2009 en op alle
FOP Symposia.
De laatste jaren schrijft zij de verslagen van de wetenschappelijke lezingen
die gehouden werden op de symposia.
Sofia el Manouni is al twaalf jaar betrokken bij FOP.
Naast haar functie als secretaresse studeert Sofia moleculaire celbiologie en
geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hart/Longscreening

In januari heeft er een hart /long screening plaatsgevonden onder leiding van Dr. Marelise Eekhoff in het
VUmc, tevens is er bloed en urine verzameld en zijn er huidbiopten afgenomen voor onderzoek in het VUmc
en het LUMC.
Wetenschappelijk onderzoek VUmc (Vrije Universiteit Medisch Centrum)

In het VUmc worden huidcellen van de FOP patiënten gekweekt. Deze huidcellen kunnen in het laboratorium omgevormd worden tot botcellen. Op deze manier kan worden onderzocht welke factoren tot verhoogde botvorming leiden en tegelijk welke stoffen dit proces kunnen remmen. Het onderzoekteam bestaat uit
een unieke samenwerking tussen een klinische geneticus, een medisch bioloog en een internistendocrinoloog. Op dit moment worden de eerste experimenten gedaan.

Wetenschappelijk onderzoek LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)

Twee weken na de screening kregen wij een positief bericht uit het LUMC: De eerste kolonies uit het bloed
van FOP patiënten waren aan het groeien en van één van de FOP patiënten hebben zij uit urine, cellen kunnen kweken. Inmiddels is een medisch artikel verschenen in het medisch tijdschrift Plos One: http://
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069096
De samenvatting kunt u hier in het Nederlands lezen door op deze link te klikken http://
www.fopstichting.nl/exon-skipping.php

Hoe komen wij aan geld voor wetenschappelijk onderzoek?

De FOP Stichting Nederland krijgt instellingssubsidie (subsidiestroom 1) van het PGO fonds voor voorlichting, lotgenoten dag en het delen van ervaringskennis maar het geld mag niet besteed worden aan wetenschappelijk
onderzoek.
Buiten het FOP symposium om vond er in het VU medisch centrum in november 2012 een Europese FOP netwerkconferentie plaats. Hierbij waren wetenschappers uit verschillende landen uitgenodigd met als doel om samenwerking te bespoedigen zodat er in de toekomst hopelijk via een E-Rare call, een fonds dat transnationaal
onderzoek bekostigt, een aanvraag ingediend kan worden. Op de website kunt u hier meer over lezen op http://
www.fopstichting.nl/europese-fop-netwerkconferentie-2012.php

De Europese FOP Netwerk conferentie in de VUmc te Amsterdam, 23 november 2012. Boven van links naar rechts: Nagshetty
Padagappagari, Raymond Dalgleish, Nathalie Bravenboer, Jie Cai, Gonzalo Sanchez Duffhues, Francesc Ventura Pujol, Edgardo Rodriguez Carballo Gerard Pals. Onder van links naar rechts: Marelise Eekhoff, Irene Snijder, Roberto Ravazzolo, Renata
Bocciardi, Massimo Alfieri, Alex Bullock, James en Alma Triffit, Coen Netelenbos, Enrico Christoforetti, Peter ten Dijke, Petra
Seemann, Roger zum Felde.

Media aandacht
Aangezien het zeer moeilijk is om fondsen en giften te werven voor onderzoek daar het aantal patiënten gering
is, heeft Hart van Nederland op 14 april hier door middel van een uitzending aandacht aan geschonken .

Als u de uitzending gemist heeft kunt u deze op de homepage van de FOP Stichting Nederland
www.fopstichting.nl of via deze link : http://www.hartvannederland.nl/nederland/2013/geen-geld-vooronderzoek-bizarre-ziekte/ alsnog bekijken.

Myriam Sillevis Smit is de coördinator voor sponsorwerving

Myriam Sillevis Smitt is onze vrijwilliger op het gebied van sponsorwerving en doet o. a. de coördinatie voor de Dam tot Damloop en de
Amsterdamse Marathon.
Mocht u vragen hebben schroom dan niet om haar te e-mailen haar e
-mailadres is: myriam.fopstichting@gmail.com

Zondag 22 september is de Dam tot Damloop

Voor de Dam tot Damloop hebben 34 sponsorlopers zich aangemeld
om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Prof. Coen
Netelenbos heeft zich ook als sponsorloper aangemeld. Wij willen u
vragen indien u zelf niet mee loopt om deze dag vrij te houden en
naar het hardloopevenement te komen om de sponsors aan te moedigen. Misschien heeft u nog een stuk karton of een oud laken waar
u op kan zetten “Zet hem op voor FOP” of een andere aanmoedigingstekst. Dit zullen de sponsorlopers zeker waarderen als zij de 10
mijl oftewel 16 km moeten afleggen. De meeste Sponsorlopers hebben een site aangemaakt op Geef.nl en wij vragen u vriendelijk om
via sociaal netwerk aandacht te vragen voor deze dappere mensen
door deze link http://fopstichting.geef.nl/ te verspreiden

Actie van twee studenten geneeskunde, Jeske van Diemen
en Chiel Bakkum

Twee studenten geneeskunde aan de VU zijn in maart begonnen met een inzamelingsactie voor onderzoek. Jeske van Diemen schrijft samenvattingen en Chiel Bakkum heeft een website gebouwd waar de studenten de samenvattingen kunnen
verkrijgen. Toegang tot deze samenvattingen kunnen de medestudenten alleen verkrijgen door eerst aan te geven of zij
een donatie willen storten of als sponsor mee te lopen met
de Amsterdamse Marathon. Zo hebben zij al een prachtig bedrag van 739 euro bijeen gehaald voor onderzoek en daarnaast hebben zij 14 sponsorlopers voor de Amsterdamse marathon geworven.
U kunt de website bekijken door op deze link te klikken:
http://www.chielbakkum.nl/lerendokteren5/
Jeske van Diemen en Chiel Bakkum

De Amsterdamse Marathon vindt op zondag 20 oktober 2013 plaats

Ook bij de Amsterdamse Marathon hebben de studenten en andere sponsorlopers uw aanmoediging nodig. Wij
vragen u weer vriendelijk om ze op 20 oktober aan te sporen en via sociaal netwerk aandacht te vragen voor deze
actie door deze link http://fopstichting.geef.nl/ te verspreiden

De Italiaanse FOP vereniging heeft afgelopen maart een internationaal FOP congres gehouden

Vrijdag 22 en 23 maart 2013 vond er een internationaal FOP
symposium in Parma plaats. Het symposium was uitstekend
georganiseerd door de voorzitter Enrico Christoforetti en Massimo Alfieri van de Italiaanse F.O.P vereniging. De lezingen werden gehouden in het Ospedale Maggiore di Parma. Wetenschappers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties
uit alle werelddelen waren uitgenodigd om lezingen te geven.
De verslagen kunt u op de website lezen door op deze link te
klikken: http://www.fopstichting.nl/symposium-parma-2013.php
Foto, Toespraak van Moira Liljeström , voorzitter van de
Argentijnse FOP Stichting, bestuurslid van de IFOPA en
tevens voorzitter van de IFOPA ambassadeurs.

De Internationale FOP vereniging, de IFOPA viert dit jaar haar 25 jarig
bestaan
Dit jaar is een mijlpaal voor de IFOPA, de vereniging bestaat namelijk 25
jaar. De IFOPA werd in 1988 opgericht door Jeannie Peeper. Begin november zal er een bijeenkomst plaatsvinden voor FOP patiënten en hun
families in het Gaylord Palms Resorts and Convention Center in Orlando. Er zullen lezingen gehouden worden door de Amerikaanse wetenschappers Dr. F.S. Kaplan, R.J. Pignolo en E.M. Shore.

Nederlands FOP Symposium 2013
Wij zullen rekening houden met de FOP patiënten en hun families die naar het congres in Orlando willen gaan.
Dit jaar zullen wij daarom het jaarlijkse FOP symposium in Nederland op 12 oktober houden.

Donateurs betalingsoproep

Wij zijn afhankelijk van uw bijdrage als donateur.
Wij willen u vriendelijk vragen om uw jaarlijkse donatie van 25 euro ook voor dit jaar weer over te maken naar de
FOP Stichting Nederland zodat wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. De stichting had eind 2012, 90 betalende donateurs en dit jaar heeft de stichting er negen bij geworven. Wij zitten nu op 99 donateurs.
Een van de nieuwe beleidsregel voor de instellingssubsidie van (subsidiestroom 1) is:
De aanvrager beschikt in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag (peildatum: 1 september 2013) over tenminste honderd unieke leden en/of donateurs, die elk per kalenderjaar tenminste € 25,- bijdragen. Met donateur wordt
bedoeld een vaste donateur die zich heeft verplicht jaarlijks een bijdrage te betalen.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze nieuwsbrief dan willen wij ze graag beantwoorden. U kunt ons
altijd telefonisch bereiken op 06-19080879 / 020-4042929 of per emailadres op info@fopstichting.nl

