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“Een leuk feitje: 
er is niet één maattabel 
voor achondroplasten, 

maar drie!”



Voorwoord
VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor u ligt de eerste nieuwe Vriendschap van het jaar. 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord raast de storm 

Eunice over ons land. Het gaat buiten flink tekeer, ik heb 

mijn afspraken buiten de deur maar afgezegd, want met die 

storm durf ik er niet op uit.

2022 is een nieuw jaar met nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Althans, zo zie ik het dit jaar. 
Het lijkt erop dat wij elkaar weer kunnen gaan 

ontmoeten. Onze eerste activiteit die op de agenda 
staat, is de combi-sporttraining in Utrecht. Het is heel fijn 
dat wij weer met elkaar kunnen gaan sporten en kunnen 
gaan trainen voor de World Dwarf Games (WDG) in 
Duitsland. De WDG zal in augustus 2023 plaatsvinden.

In deze Vriendschap leest u ook over een aantal 
vacatures, omdat de vereniging op zoek is naar 
versterking. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken 
gevoerd, en ik vind het leuk om te kunnen mededelen 
dat Harriëtte Notenbomer het bestuur komt versterken. 
Zij zal in eerste instantie aan de slag gaan als algemeen 
bestuurslid. Wij zijn blij met haar komst. 

Wij kijken uit naar dit nieuwe jaar vol leuke activiteiten 
met iedereen!

Hartelijke groet namens het hele bestuur.

DOOR  STEPHANIE HENDRIKS

Een nieuw jaar met 
nieuwe kansen en 
mogelijkheden.
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Even snel een thema 
bedenken

VAN DE REDACTIE

Onverwachts een voorwoord schrijven: dan 
moet je toch snel een thema bedenken. 

Wat kan er allemaal achter het woorddeel ‘voor’ gezet 
worden? 

Voorbeeld, voorgerecht, voorspelling, voordeel … Zo zijn 
er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te bedenken.
 
Dave kreeg onverwachts last van vernauwingen en werd 
opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels  
geopereerd en gaat nu een periode revalideren.

Wat kunt u deze keer onder andere aantreffen in de 
eerste Vriendschap van 2022?

• Het #grootverhaal van Judith den Engelsman

• @Work van Maria Hofmann

• Een bestuursmededeling over de contributie

• Verschillende vacatures voor diverse 

verenigingsfuncties

• Informatie over een kledingmerk voor kleine mensen 

van Thibault Krommenhoek

• Informatie over Vosoritide (een groeibevorderend 

medicijn) van de Werkgroep Z0org;

• Een kruiswoordpuzzel

• Een kleurplaat voor de kinderen

Er zijn natuurlijk nog meer woorden die ik achter het 
woorddeel ‘voor’ kan zetten, maar één samenstelling wil 
ik u niet onthouden, namelijk ‘voorjaar’.

Als deze Vriendschap bij u op de mat ligt, is het voorjaar 
al begonnen! Wat verlangen wij daarnaar, ik althans wel. 
De frisse blaadjes aan de bomen, de bloembollen die 
weer bloeien en het weer lekker buiten kunnen zitten en 
kunnen genieten met familie en vrienden.

Tot slot wil ik namens de redactie iedereen veel plezier 
wensen bij het lezen van De Vriendschap. Ook wil ik 
Dave namens ons allemaal beterschap wensen.

Veel zonnig leesplezier!

DOOR  LENIE MATTON

De frisse blaadjes aan de 
bomen, de bloembollen 
die weer bloeien en 
het weer lekker buiten 
kunnen zitten. 
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Bericht over de
contributie

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Voor u ligt De Vriendschap, het verenigingsblad van de BVKM. Daarnaast organiseert de 

BVKM leuke en nuttige evenementen voor al onze leden. Om dit te blijven kunnen doen,  

hanteren wij een contributie. 

D e afgelopen 2 jaar hebben wij de contributie 
laat in het jaar geïncasseerd, omdat wij nog 
lerende waren met het nieuwe ledenadmini- 

stratiesysteem. Nu wij dit meer onder de knie hebben, 
willen wij dit jaar de contributie eerder incasseren. 

Op 1 april, geen grap, zullen alle leden waarvan het 
e-mailadres bij ons bekend is, een factuur per mail 
ontvangen. Vanuit deze mail kunt u direct via iDEAL 
betalen, maar natuurlijk kunt u het bedrag ook hand-
matig overmaken. Gelieve bij het handmatig overmaken 
het factuurnummer in de omschrijving te gebruiken; dit 
maakt het verwerken een stuk makkelijker.

Als u de factuur niet ontvangt per mail óf als u niet zeker 
weet of het juiste mailadres bij ons bekend is, neem dan 
contact op met administratie@bvkm.nl.

DOOR  GERARD SMITS

Leden die niet beschikken over een mailadres, zullen de 
factuur per post ontvangen.

In april zullen alle donateurs een mail ontvangen 
m.b.t. de donatie van 2022. Daarin staat onder andere 
het donateursnummer; gelieve dit te gebruiken in de 
omschrijving om de verwerking te vereenvoudigen.

Als u de mail niet ontvangt óf als u niet zeker weet of het 
juiste mailadres bij ons bekend is, neem dan contact op 
met administratie@bvkm.nl.

Donateurs die niet beschikken over een mailadres, zullen 
de informatie per post ontvangen.
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Mijn naam is Judith den Engelsman, ik ben 40 jaar en woon samen met mijn 

twee dochters in Zeeland. Mijn leven begon begin jaren 80, na een niet zo 

voorspoedige bevalling, in het ziekenhuis. Ik lag in een stuitligging en bij de 

geboorte ademde ik niet en moest daarom direct beademd worden en daarna 

de couveuse in. De artsen vonden dat mijn armen en benen niet zo lang waren 

en lieten foto’s maken. Daar kwam uit dat ik niet zo groot zou worden en 

achondroplasie had. 

D it hadden mijn ouders totaal niet zien aanko-
men, zeker ook omdat mijn zus van normale 
lengte is. Het was op dat moment dus een 

schok, zeker ook nadat de kinderarts adviseerde om niet 
te veel aan het kind te hechten, omdat ze niet wist of 
ik wel gewoon thuis kon opgroeien. Van achondroplasie 
hadden zij nog nooit gehoord.

Na een week mocht ik mee naar huis. In het begin gaf 
dit toch wel wat spanning, want hoe zou alles verder 
verlopen? Maar al vrij snel bleek dat ik een vrolijke 
en gezonde baby was. In die tijd was er nog niet veel 
informatie over kinderen met een groeistoornis of iets 
anders afwijkends. Bij de huisarts vond mijn moeder een 
folder van een patiëntenorganisatie en kwam via hen in 
contact met de BVKM. 

Confronterend
Toen ik een week of 6 was gingen mijn ouders voor 
het eerst naar een ouderbijeenkomst van de BVKM in 
Utrecht. Hier werden ze heel hartelijk ontvangen. Het 
was voor mijn ouders toch wel confronterend, die eerste 
ontmoeting met kleine mensen. In hun omgeving ken-
den zij eigenlijk geen mensen met een groeistoornis. Zij 
hadden geen spijt dat ze naar die bijeenkomst gekomen 
waren. Hier kregen zij de eerste duidelijke informatie en 
een beter beeld van wat klein zijn in hield. Vooral aan de 
latere lezingen van artsen en deskundigen, zoals Profes-
sor Thomeer, destijds de neurochirurg uit Leiden, hebben 

zij veel gehad. Maar ook aan de praktische 
dingen die ze hoorden van andere ouders en 
leden van de BVKM, zoals kleding vermaken 
en aanpassingen doen aan fietsen, en later 
hoe je een auto kon laten aanpassen. 

Gezien worden
Al dat voorgaande weet ik natuurlijk alleen 
maar uit de verhalen van mijn ouders. Ik werd door 
mijn ouders bewust veel meegenomen naar winkels om 
gezien te worden door anderen. Zeker toen ik eenmaal 
kon lopen vertederde dat velen met mijn kleine gestalte.  
Mijn ouders hadden het motto: “Doe maar gewoon”. Ik 
ging dan ook gewoon naar de peuterspeelzaal, vervol-
gens de reguliere basisschool.

Er waren bij ons thuis vrijwel geen aanpassingen, alleen 
had mijn vader de reguliere schakelaars vervangen door 
trekschakelaars en ik had een opstapbankje voor het aan-
recht en toilet. Daar moest ik het mee doen. Op school had 
ik ook geen aanpassingen, behalve een opstapbankje.

DOOR JUDITH DEN ENGELSMAN

Toen ik eenmaal kon 
lopen vertederde dat 
velen met mijn kleine 
gestalte

#grootverhaal
van Judith den Engelsman
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Notarieel secretaresse
Ik ontwikkelde mij in een normaal tempo en kon dan ook 
vrij vlug lopen. Op zaterdagochtend ging ik altijd naar 
de scouting. Nadat ik de basisschool op het dorp had 
doorlopen, ging ik, net als ieder ander, op de fiets naar 
de middelbare school.
Hierna ging ik naar het vervolgonderwijs totdat ik op 
mijn laatste stagebedrijf kon blijven werken als notarieel 
secretaresse. 

Autorijlessen heb ik gevolgd in de auto van mijn ouders, 
welke met opklapbare parallelpedalen en een los uit-
neembaar vlondervloertje was aangepast. Inmiddels 
ben ik al een aantal auto's verder.

Twee mooie dochters
Op mijn 21ste ben ik gaan samenwonen met mijn 
toenmalige partner en samen kregen wij twee mooie 
dochters. De oudste, nu inmiddels 12 jaar, is van normale 
lengte en de jongste, van nu 10 jaar, heeft ook  
achondroplasie. Helaas heeft de jongste niet zo’n  

zorgeloze jeugd als ik destijds. De eerste zeven jaar van 
haar leven heeft zij veel in het ziekenhuis gelegen en 
vele operaties moeten ondergaan. Uiteindelijk, na vele 
slechte jaren waar het geregeld kantje boord is geweest, 
zijn vijf jaar geleden haar bovenste vijf nekwervels 
vastgezet en is zij zich op alle gebieden enorm gaan 
ontwikkelen tot een dappere, stoere tienermeid!

Wij zijn vaak op het strand te vinden met onze mini- 
labradoodle Bo! Lekker uitwaaien en in de zomer een 
beetje bijbruinen.

Regiocontactpersoon
Sinds ruim een jaar heb ik het stokje van regiocontact-
persoon voor de provincie Zeeland en België van Christ 
Joosen overgenomen. Samen met Ingrid Suvee, die de 
provincie Noord-Brabant van Christ heeft overgenomen, 
proberen wij zo nu en dan iets in de regio te organiseren. 
Door de coronamaatregelen is dat het afgelopen jaar 
gelukkig toch al een keer gelukt. Inmiddels zijn we bezig 
met het bedenken van nieuwe plannen!
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Gestandaardiseerde 
kledingmaten voor
kleine mensen

#INCLUSIVEFASHION

Een aantal jaar geleden hebben jullie kennis mogen maken met het kledingmerk Auf 

Augenhoehe. Auf Augenhoehe (AA), wat ‘op ooghoogte’ betekent in het Duits, richt zich 

op het ontwikkelen van kleding voor kleine mensen aan de hand van gestandaardiseerde 

kledingmaten.

DOOR  THIBAULT KROMMENHOEK

S ema Gedik is de oprichtster van Auf Augenhoehe 
en inmiddels heeft zij een team van veertien 
personen opgebouwd die dagelijks met het 

merk bezig zijn, waaronder ikzelf. In 2019 hadden wij 
een kraam op de jubileumdag van de BVKM, waar 
veel van jullie kledingmaten hebben laten opmeten. 
Dit hebben wij herhaald bij verschillende buitenlandse 
verenigingen en vervolgens hebben wij aan de hand van 
in totaal zevenhonderd opgemeten kleine mensen een 
maattabel ontwikkeld. De data uit deze tabel helpt ons 
nu bij het ontwikkelen van ready-to-wear-kleding.  
 
Een leuk feitje over deze data: er is niet één maattabel 
voor Achondroplasten, maar drie! Deze zijn allen onder 
te verdelen in small, medium, large en extra large. Deze 
driedeling zien wij overigens ook terug in verschillende 
disciplines op de sportevenementen voor kleine mensen, 
zoals de World Dwarf Games.

Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge
Naast de vele bezoeken aan buitenlandse verenigingen, 
was 2019 ook om een andere reden een memorabel jaar 
voor Auf Augenhoehe. In dat jaar wonnen wij namelijk 
de Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge. Dit is 
een jaarlijkse competitie waarin vijfduizend start-ups de 

strijd aangaan om de titel van meest sociale innovatie 
van dat jaar te winnen. De Raad van Bestuur van het 
bedrijf, waaronder Thomas J. Hilfiger, kiest uiteindelijk 
een winnaar uit. De winnaar kan rekenen op een 
financiële beloning, toegang tot de bedrijfsassets en 
mentorschap van het bedrijf zelf. 
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#InclusiveFashion
Op dit moment is er een mooie ontwikkeling gaande 
in de modewereld. Waar je vroeger moest rekenen op 
je ouders of de lokale kledingmaker om je kleding aan 
te laten passen, kun je tegenwoordig bij verschillende 
bedrijven terecht die kleding voor ons ontwikkelen. 
Chamiah Dewey Fashion, Via Voice for Fashion, Kathy D. 
Woods, Blijleven Design en wijzelf breiden in rap tempo 
onze portfolio’s uit. 

Daarnaast zitten de grote spelers uit de mode-industrie 
ook niet stil. Tommy Hilfiger heeft al laten zien dat 
diversiteit bij hen hoog op de agenda staat. Daarnaast 
laat Gucci zich adviseren door Sinéad Burke. Sinéad zet 
zich als voorvechtster in voor de vertegenwoordiging 
van mensen die voorheen nooit in de fashion-spotlight 
stonden. Haar consultancybureau heet dan ook Tilting 
The Lens.

Sinéad heeft een geweldige impact op de mode-
industrie. Dit werd mij duidelijk toen wij, na een bezoek 

aan de Banksy-collectie in het Moco Museum en een 
mooie wandeling in Amsterdam, terechtkwamen in de 
Gucci-winkel aan de P.C. Hooftstraat. De werknemers 
herkenden haar meteen, de deuren werden gesloten en 
er werd aandachtig geluisterd naar haar verhaal:

Let's encourage disability 
innovation, as a way to 

rethink design and provide 
value to all

- Sinéad Burke -
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Get Involved!
Nu hebben verschillende leden van de BVKM het merk 
Auf Augenhoehe al veel geholpen. Roos, Vivienne, 
Manon, Elise en Selena zijn bij verschillende workshops 
met Tommy Hilfiger aanwezig geweest en Bastiaan en 
Mayra hebben als model meegedaan aan verschillen-
de fotoshoots, zowel lokaal als in Berlijn. Het jaar 2022 
zal druk worden voor Auf Augenhoehe, aangezien de 
samenwerking met Tommy Hilfiger, na een corona-stop, 
weer zal worden opgepakt en er veel nieuwe kleding 
ontwikkeld zal worden.

Mocht je dit dan ook interessant vinden, affiniteit heb-
ben met de mode-industrie en actief willen meewer-
ken aan het uitbreiden van ons merk, neem dan vooral 
contact op met ons op. Dit kan via e-mail, Facebook of 
Instagram. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe talenten!

Daarnaast zouden wij het natuurlijk ook geweldig vin-
den als je eens rond zou kijken op onze website: https://
www.aufaugenhoehe.design/

Auf Augenhoehe is van ons, voor ons.

Thibault Krommenhoek
Advisory Board Member – AUF AUGENHOEHE

Contact
E-mail: hello@aufaugenhoehe.design
Instagram Auf Augenhoehe: instagram.com/ 
aufaugenhoehe.design/
Instagram Thibault: instagram.com/ThibaultXavier
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De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 

wil hét platform van Nederland zijn waar kleine 

mensen en direct betrokkenen kennis, ervaringen en 

vriendschappen met elkaar kunnen delen. Dit doen wij 

zodat kleine mensen een volwaardige en gelijkwaardige 

plek in de maatschappij kunnen krijgen. Hierbij neemt 

de BVKM het voortouw om partijen – in het belang van 

kleine mensen – te betrekken en te beïnvloeden. 

Dit platform berust op onze kernwaarden:  

vertellen, verbinden en versterken.

Denk jij dat je anderen kunt helpen om hun verhaal 

nog beter in de schijnwerpers te zetten in ons 

verenigingsmagazine De Vriendschap, op de website 

en/of sociale media?

Dan is deze functie misschien wel wat voor jou!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

• Je stemt content af met de redactie van De 

Vriendschap en de webredactie.

• Je denkt mee met de redacties zodat ze content 

krijgen (ruwe tekst) van binnen en buiten de 

vereniging. 

• Je helpt de redacties om een communicatiekalender 

te vullen en te bewaken, o.a. door het benaderen van 

commissies.

• Je signaleert kansen en belemmeringen in de 

communicatie binnen de vereniging.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Je hebt gevoel voor communicatie. Je hebt interesse in 

mensen en legt graag contact. Je bent nieuwsgierig. Je 

hebt overzicht en kunt gestructureerd werken.

HOEVEEL TIJD KOST JOU DAT?

Gemiddeld zo’n 2 uur per week: 

• Twee keer per jaar (mei en november) vindt er een 

kaderoverleg plaats. 

• Een keer per jaar vindt de Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

WAT BIEDT DE BVKM JOU? 

• Een leuke, afwisselende functie waarin je voor andere 

mensen direct van betekenis kunt zijn. 

• Een heel leuk en enthousiast team van vrijwilligers.

• Een actieve vereniging waar je het verschil kan 

maken.

• Reiskostenvergoeding (0,19 ct per km).

• Onkostenvergoeding. 

• De mogelijkheid om trainingen of cursussen te 

volgen als je dat wenst.

• Een schat aan (nieuwe) ervaringen waar je veel profijt 

van zult hebben. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Ben jij enthousiast en spreken bovengenoemde  

aspecten jou aan? Neem (vrijblijvend) contact op met 

het bestuur voor een kennismakingsgesprek. 

Stuur een e-mail naar bestuur@bvkm.nl.

VACATURE
coördinator 

communicatie

De BVKM is op zoek naar een coördinator Communicatie die een brug vormt tussen de webredactie 

en de redactie van De Vriendschap. De coördinator helpt hen zodat dat de stem van kleine mensen 

binnen en buiten de vereniging nog beter wordt gehoord.
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De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 

wil hét platform van Nederland zijn waar kleine 

mensen en direct betrokkenen kennis, ervaringen en 

vriendschappen met elkaar kunnen delen. Dit doen wij 

zodat kleine mensen een volwaardige en gelijkwaardige 

plek in de maatschappij kunnen krijgen. Hierbij neemt 

de BVKM het voortouw om partijen – in het belang van 

kleine mensen – te betrekken en te beïnvloeden. 

Dit platform berust op onze kernwaarden:  

vertellen, verbinden en versterken.

Denk jij dat je anderen kunt helpen om hun verhaal 

nog beter in de schijnwerpers te zetten in ons 

verenigingsmagazine De Vriendschap, op de website 

en/of sociale media? 

Dan is deze functie misschien wel wat voor jou!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

• Het voorbereiden en uitwerken van de agenda 

en notulen voor de bestuursvergadering, het 

kaderoverleg en de Algemene Ledenvergadering. 

• Het zorg dragen voor het jaarverslag. Het jaarverslag 

wordt één keer per jaar uitgegeven. Dit gaat in nauwe 

samenwerking met de commissieleden van de BVKM. 

• Het faciliteren van activiteiten, zoals de 

nieuwjaarsreceptie en andere speciale gelegenheden 

zoals interne jubilea. 

• Je bent de spin in het web voor wat betreft de in- en 

externe correspondentie van de BVKM. 

• Je beheert de BVKM-bestuursmail en de post.

• Je vormt een klankbord voor de commissie- en 

andere leden.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Je hebt gevoel voor communicatie. Je hebt interesse in 

mensen en legt graag contact. Je bent nieuwsgierig. Je 

hebt overzicht en kunt gestructureerd werken.

HOEVEEL TIJD KOST JOU DAT?

Gemiddeld zo’n 4 uur per week: 

• De bestuursvergadering vindt één keer in de drie 

weken in de avonduren digitaal plaats.

• Twee keer per jaar (mei en november) vindt er een 

kaderoverleg plaats.

• Een keer per jaar vindt de Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

• Daarnaast is het gewenst om als bestuurslid aanwezig 

te zijn bij verenigingsactiviteiten.

WAT BIEDT DE BVKM JOU? 

• Een leuke, afwisselende functie waarin je voor andere 

mensen direct van betekenis kunt zijn. 

• Een heel leuk en enthousiast bestuur dat goed met 

elkaar samenwerkt.

• Een actieve vereniging waar je het verschil kan 

maken.

• Reiskostenvergoeding (0,19 ct per km).

• Onkostenvergoeding. 

• De mogelijkheid om trainingen of cursussen te 

volgen als je dat wenst.

• Een schat aan (nieuwe) ervaringen waar je veel profijt 

van zult hebben.  

VACATURE
Secretaris

Als secretaris heb je een administratieve en faciliterende rol binnen het bestuur. Het huidige bestuur 

bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid. De secretaris 

wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 3 jaar.   
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Op dit moment bestaat de redactie uit 4 leden:

Dave Jacobs [HR], Annemarijn van Dalen, Anneloes van 

der Lans en Lenie Matton.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

4x per jaar komt het magazine De Vriendschap uit. Zo'n 

vier weken voor de verschijningsdatum vindt er een 

redactievergadering plaats waarin we als redactie de 

inhoud (content) gaan bespreken. We denken na over de 

onderwerpen die we willen brengen en daarnaast bekij-

ken we wat er binnen is gekomen qua content van de 

commissies. Het doel van de redactie is dat we artikelen 

brengen die gerelateerd zijn aan onze vereniging. We 

willen graag informeren én inspireren!

Als redactielid heb je de volgende taken:

• 4x per jaar neem je deel aan de redactievergaderingen. 

Daarbij werk je samen met de overige redactieleden.

• Je denkt actief mee over onderwerpen die we kunnen 

brengen. Heb je interesse om zelf aan de slag te gaan 

met een belangrijk vraagstuk, of heb je een idee voor 

een interview? Dan is daar altijd ruimte voor.

• 1x per jaar (meestal in het laatste kwartaal) vindt er een 

jaarlijkse vergadering plaats, waarin we het volgende 

kalenderjaar bespreken.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

In het kort hebben we je verteld wat deze functie 

inhoudt. We vertellen je er graag meer over.

Dus ben jij enthousiast en lijkt het jou leuk om mee te 

werken aan het magazine De Vriendschap?

Neem (vrijblijvend) contact op met de redactie.  

Zij vertellen je graag nog meer over deze functie.  

Stuur een e-mail naar redactie@bvkm.nl.

We hopen je snel te spreken! 

VACATURE
redactielid 

de vriendschap

De redactie van het magazine De Vriendschap is op zoek naar één (of meerdere) redactieleden. Het 

magazine komt 4x per jaar (elk kwartaal) uit en gaat naar alle leden en donateurs van de BVKM.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Ben jij enthousiast en spreekt de vacature van 

secretaris jou aan? Neem (vrijblijvend) contact op met 

het bestuur voor een kennismakingsgesprek. 

Stuur een e-mail naar bestuur@bvkm.nl.

Heb je inhoudelijke vragen over het secretarisschap? 

Neem dan contact op met Ellen Brouns via secretaris@

bvkm.nl. 
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Kun je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Maria Hofmann, 56 jaar en ik ben 88 cm groot. 
Ik ben in Duitsland geboren en opgegroeid en woon 
met Mark de Groot in de Duitse plaats Geldern vlakbij 
de Nederlandse grens. Ik ben sinds 1991 werkzaam als 
‘Buroangestellte’ op de postafdeling van de Deutsche 
Rentenversicherung in Düsseldorf.

Omdat mijn vader, na de dood van mijn moeder, niet 
voor mij kon zorgen, ging ik vanaf mijn basisschoolleef-
tijd naar het internaat voor gehandicapte kinderen. 
Daar zat ik ook op school. Ik ben opgegroeid in een tijd 
waarin anders tegen kinderen met een beperking werd 
aangekeken. In die tijd werd namelijk snel gedacht dat 
kinderen met groeistoornis, zoals ik, nooit een volwaar-
dig beroep konden uitoefenen. Mij werd bijvoorbeeld 
ook niet gevraagd naar mijn toekomstdromen. 
Mijn hart lag bij tekenen en schilderen en ik wilde daar 
graag later mijn geld mee verdienen. Als ik dat voor-
zichtig ter sprake bracht, werd vaak gesteld dat dat niet 
weggelegd was voor mij. Omdat ik geen steun voelde 
voor mijn eigen toekomst, was ik ook niet gemotiveerd 
om te leren. Ik was op de middelbare school dan ook 
een matige leerling. 

Wat heb je voor opleiding gedaan en welke 
baan heb je nu? 
Na de middelbare school ging ik op advies (van anderen) 
naar de Handelsschule in Aken. Ook hier was de school 
verbonden met een internaat voor gehandicapte 
kinderen waar ik verbleef. Vanaf 1988 ben ik een 
beroepsopleiding tot Burokauffrau in Heidelberg gaan 
volgen. Nadat ik mijn diploma haalde, ben ik meteen 
gaan solliciteren naar secretariële en administratieve 

Maria Hofmann
'Buroangestellte'

NAAM & BEROEP:

functies. Helaas werd ik nooit uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Ik had ook de pech dat Duitsland 
te maken had met een slechte economie en een hoge 
werkloosheid. Daarnaast moest ik opboksen tegen 
het vooroordeel dat ik misschien beter bij een sociale 
werkplaats kon gaan werken. Dat zag ik absoluut niet 
zitten. Ik was namelijk bang dat anderen dan weer over 
mij gingen beslissen. 

Hoe verliep jouw zoektocht naar een baan?
Een vriendin bracht mij in contact met de heer 
Lindemann. Hij was een Behinderungsangestellte bij de 
Deutsche Rentenversicherung in Düsseldorf. Hij had tot 
taak om mensen met een beperking te ondersteunen 
op de werkplek. Hij vroeg mij om een sollicitatiebrief te 
schrijven. 

Omdat ik negatieve ervaringen had met afwijzingen 
op mijn sollicitatiebrieven, besloot ik gewoon maar zelf 
naar Düsseldorf te reizen om direct contact te leggen 
met hem. Bij de receptie werd mij gezegd dat de heer 
Lindemann niet beschikbaar was en dat ik eerst maar 
een afspraak moest maken. En dat kon alleen als ik eerst 
een sollicitatiebrief zou schrijven, wat ik dus niet (meer) 
zag zitten.

Ik was bang dat anderen 
over mij gingen 
beslissen
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Koppig ben ik telkens weer naar Düsseldorf afgereisd 
om bij de receptie naar de heer Lindemann te vragen. 
De aanhouder wint en toen ik voor de vijfde maal bij 
de receptie stond, bleek hij tijd te hebben voor een 
kennismakingsgesprek. Gelukkig is het balletje toen 
de goede kant op gaan rollen en kreeg ik in 1991 een 
vast dienstverband als administratief medewerker voor 
40 uur per week aangeboden. In 2013  is dit, op mijn 
verzoek, omgezet in een dienstverband van 24 uur per 
week. 

Ik startte als administratief medewerker bij de 
Anschlüßheilbehandelung (AHB). Hier behandelde in de 
aanvragen voor revalidatie van verzekerden. Later ben 
ik gaan werken op de postafdeling. Binnenkomende 
post moet gesorteerd worden op afdelings- en 
verzekeringsnummer van de verzekerden. Daarnaast 
houd ik de verlof- en vakantieplanning bij.

Heb je voor andere BVKM-leden nog tips voor 
hun zoektocht naar hun droombaan?
Heel eerlijk: dit is niet de baan waarvan ik heb 
gedroomd. Aan de andere kant wilde ik absoluut 
zelfstandig zijn en niet mijn hand op hoeven houden. 
Als ik kijk naar waar sommige van mijn klasgenootjes 
terecht zijn gekomen, heb ik het zo slecht nog niet. 

Mijn tip: Als jij een droom voor ogen hebt, ga er dan 
vooral voor. Laat je niet ontmoedigen door anderen die 
jouw droom ‘niet realistisch’ vinden. Iets wat je graag 
wilt doen, geeft je de energie om je doel te bereiken.

Mijn tip: als jij een 
droom voor ogen hebt, 
ga er dan vooral voor.
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Achondroplasie en 
Vosoritide

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Achondroplasie is de meest voorkomende en verreweg bekendste skeletdysplasie. Sinds 

1994 is bekend dat achondroplasie veroorzaakt wordt door een mutatie in FGFR3, het 

gen voor fibroblastgroeifactorreceptor 3 (FGFR3). Nu is er een medicijn ontwikkeld dat de 

lengtegroei bij kinderen met achondroplasie kan bevorderen: Vosoritide.  

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) keurde het in augustus 2021 goed en de Europese 

Commissie heeft er een handelsvergunning voor afgegeven. Het is de eerste stap op weg 

naar daadwerkelijke toepassing van het medicijn.

Bewezen effecten en aannames

M et de Werkgroep Zorg volgen we de ontwik-
kelingen. We constateren dat er enerzijds 
bewezen effecten zijn van het medicijn, 

maar ook vermoedens en aannames van uitwerkingen 
die nog bevestiging moeten krijgen in vervolgstudies. In 
2014 werd het medicijn voor het eerst in een onderzoek 
aan kinderen met achondroplasie gegeven. Sindsdien 
zijn er enkele honderden kinderen in verschillende  
studies mee behandeld. 

Het middel is in die studies veilig gebleken. Net als van 
alle nieuwe medicijnen is er nog niet veel bekend over 
eventuele bijwerkingen op de langere termijn, maar op 
basis van de manier waarop het werkt, is de kans op 
later optredende bijwerkingen waarschijnlijk gering.

Artsen van de Werkgroep Skeletdysplasie van het UMC 
Utrecht hebben op verzoek van de Werkgroep Zorg 
een aantal vragen over het medicijn beantwoord. Deze 
zullen ook op de website van de BVKM worden gepu-
bliceerd. Ongetwijfeld krijgt het een vervolg als er meer 
nieuws is.

Over de werking van het medicijn

1. Voor welk probleem is het medicijn 
Vosoritide een oplossing?
Vosoritide heeft een bewezen effect op de lengtegroei. 
In eerste aanleg is vooral gekeken naar het effect op 
de lengtegroei, omdat dat het makkelijkst te meten is. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het ook een gun-
stig effect heeft op andere gevolgen van afwijkende 
botgroei, zoals vernauwing van het wervelkanaal en 
het achterhoofdsgat. Die verwachting is er gezien het 
werkingsmechanisme en resultaten bij proefdieren. Dit 
wordt momenteel echter nog onderzocht bij ( jonge) 
kinderen.

2. Wat doet het medicijn?
Achondroplasie wordt veroorzaakt door een afwijking in 
een receptor voor groeiremming (FGFR3). De afwijking 
zorgt ervoor dat de receptor te goed werkt waardoor de 
groei te veel geremd wordt. Het groeiremmend effect 
van deze receptor wordt verminderd door een eiwit 
CNP. Vosoritide is een kunstmatige vorm van CNP. Door 
Vosoritide te geven wordt het groeiremmend effect van 
de receptor verminderd waardoor de groei verbetert. 
Inmiddels zijn er verschillende farmaceuten die medicij-
nen ontwikkelen waarmee het groeiremmend effect van 

DOOR  VICTOR KLEIN (WERKGROEP ZORG)
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de receptor wordt aangepakt. Deze zijn echter nog in 
een testfase.

Over de doelgroep

3. Wie heeft er baat bij het medicijn? 
Vosoritide is alleen geregistreerd voor kinderen in 
de groei (>2 jaar oud) met achondroplasie door 
afwijkingen in het FGFR3-gen. We nemen aan, en 
dit is zeer waarschijnlijk, dat het ook werkzaam is bij 
andere groeistoornissen die worden veroorzaakt door 
afwijkingen in FGFR3, zoals hypochondroplasie. Dit is 
echter nog niet vastgesteld.

4. Wat zijn de randvoorwaarden voor een 
geslaagde toepassing ervan?
Het middel is geregistreerd voor kinderen met open groei-
schijven vanaf de leeftijd van 2 jaar. Lengtewinst is er vooral 
bij langdurige behandeling. Voor zover ons bekend is er 
geen leeftijdsgrens voor het stoppen met Vosoritide, wel 
voor het starten. Er is nog onvoldoende informatie beschik-
baar over eindlengte en effect van langdurige behande-
ling of het effect in de laatste groeifase. Of een bepaalde 
lengtewinst zinvol of relevant is, is erg subjectief en daarom 
lastig uit te drukken in maat en getal. In de meeste landen 
waar Vosoritide al wordt voorgeschreven is er een leeftijds-
grens van ongeveer maximaal 12 jaar (aldus de fabrikant) 
omdat daarna relatief weinig winst meer te behalen is. 

Over de effecten

5. Is bekend wat de lengtewinst op lange 
termijn is? 
Nee, het effect van groeibevorderende behandelingen 
wordt altijd beoordeeld op het eindeffect op de volwas-
sen lengte. De volwassen lengte wordt bepaald door 
zowel de groeisnelheid als de snelheid vanuit rijpen van 
de botten. Als je sneller groeit maar daarbij ook sneller 
rijpt, en dus eerder uitgegroeid bent, scheelt het uitein-
delijk niet zoveel in eindlengte. Er zijn nog geen gege-
vens over de volwassen eindlengte na behandeling met 
Vosoritide, maar er wordt vooralsnog geen versnelde 
rijping gezien. We weten uit de onderzoeken wel dat 
behandeling met Vosoritide gemiddeld 1,5 cm per jaar 
extra lengtegroei geeft. Deze gegevens gaan over een 
periode van 3-5 jaar. Het is daarom nog niet voldoende 
bewezen dat ook op langere termijn de extra lengte-
groei aanhoudt, al de voorlopige resultaten wijzen daar 
wel op.

6. Wat zijn de bekende risico's en bijwerkingen 
van dit medicijn? 
Vosoritide beïnvloedt ook de bloeddrukregulatie en 
zouthuishouding. Bijwerkingen die veel voorkomen zijn 
bloeddrukdaling in de eerste 1-2 uur na injectie waar-
door duizeligheid of misselijkheid kunnen optreden. 
Verder worden pijn van de injectie en huidirritatie door 
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de injectie gezien.  Omdat Vosoritide maar kort in het 
lichaam aanwezig blijft, is het effect op bijvoorbeeld 
bloeddruk na elke injectie van korte duur.

Over de beschikbaarheid

7. Wanneer zal dit medicijn beschikbaar zijn?
Hoewel Vosoritide is goedgekeurd door de EMA leiden 
de zeer hoge kosten ertoe dat de vergoeding van het 
medicijn nog niet is geregeld. Daarom is het nog niet 
verkrijgbaar in Nederland. De fabrikant heeft in eerste 
instantie ingezet op gemiddeld 200.000 tot 250.000 
euro per patiënt per jaar. De uiteindelijke werkelijke kos-
ten hangen af van de onderhandeling tussen de Rijks-
overheid en de fabrikant. Op dit moment is daar niets 
zinnigs over te zeggen. Als het medicijn niet (voldoende) 
vergoed wordt, zal het waarschijnlijk niet beschikbaar 
komen voor de Nederlandse markt. Kortom, het is niet 
bekend óf het medicijn beschikbaar komt, en zo ja, wan-
neer dit zal zijn.

8. Als kinderen in Nederland behandeld gaan 
worden, is dit dan in studieverband of als 
reguliere behandeling?
Er zijn op dit moment geen studies met Vosoritide 
waaraan vanuit Nederland deelname mogelijk is. De 
behandeling zal dus als reguliere behandeling plaats-
vinden, tenzij er een nieuwe studie gestart gaat wor-
den, maar die kans is klein omdat het medicament al is 
geregistreerd.

9. Wanneer zullen de criteria van de patiënten 
met achondroplasie die een indicatie voor 
de behandeling met Vosoritide in het WKZ 
bekend gemaakt worden?
Dit hangt onder andere af van de definitieve criteria 
voor de vergoeding. De overheid kan nog aanvullende 
criteria stellen.

Vooralsnog gelden als criteria:
• achondroplasie met bewezen afwijking in het 

FGFR3-gen
• leeftijd >2 jaar en mogelijk skeletleeftijd  

(met handfoto vastgesteld) 12 jaar
• geen ernstige hartafwijkingen of bloeddrukproblemen
• geen verwachte grote orthopedische ingrepen in de 

nabije toekomst

Over de last van de behandeling

10. De behandeling is intensief met dagelijkse 
injecties voor vele jaren. Is er iets te zeggen 
over de fysieke en psychische belasting?
Men zou kunnen kijken naar ervaringen met behande-
ling van andere groeistoornissen met groeihormoon. Dit 
zijn ook dagelijkse injecties gedurende vele jaren, al is 
het te injecteren volume daarbij een stuk kleiner. Kin-
deren verdragen deze veelal prima en zijn vaak blij met 
het resultaat; afhankelijk van indicatie wordt vaak 5 tot 
12 cm toename in eindlengte bereikt.

We merken op dat de behandeling bij indicatie ‘stimu-
leren lengtegroei’ niet van levensbelang is en kinderen/
ouders dus te allen tijde kunnen stoppen met de behan-
deling als de belasting als te groot wordt ervaren.

Tot Slot

Als Vosoritide beschikbaar komt, dan staan ouders en/of 
kinderen voor de keuze om al dan niet een behandeling 
te starten. De behandeling is een optie om de volwassen 
lengte te vergroten als zij dat wenselijk vinden. Het is 
zeker geen behandeling die iedereen ‘moet’ ondergaan. 
Een geringe lengte is immers geen ziekte of aandoe-
ning, maar kan soms wel een beperking in het dagelijks 
leven met zich meebrengen. 
Of, en zo ja in hoeverre de fysieke en psychologische 
belasting door de behandeling opweegt tegen de 
effecten, is nu niet te zeggen. Bovendien zal dit ook heel 
individueel bepaald zijn.

Als in de toekomst blijkt dat de behandeling ook 
bepaalde complicaties van achondroplasie kan voor-
komen (rugklachten, neurologische complicaties door 
vernauwing achterhoofdsgat etc.) zou dat wel een extra 
argument voor het starten van de behandeling zijn. 
Vooralsnog is Vosoritide een optie om de lengtegroei te 
stimuleren.

Met dank aan de artsen van het UMC 
Utrecht/WKZ:
• Boudewijn Bakker – kinderarts-endocrinoloog met 

aandachtsgebied Groeistoornissen
• Samuel Ogilvie – kinderarts skeletdysplasie-team
• Ralph Sakkers – orthopedisch chirurg
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Kruiswoordpuzzel
SPELLETJE

Winnaar  
prijspuzzel 4
De oplossing van de woordzoeker was:  
ACH WAT NAAR, HET JAAR IS KLAAR

De winnaar van de puzzel is (tromgeroffel):
• Niels Schuitemaker

Van harte gefeliciteerd! De redactie zal 
z.s.m. contact met je opnemen.

Puzzel
Horizontaal 
1 Eitjes van een gewervelde amfibie  
4 De dagelijkse intrede van een grote 
vuurbal 5 Eerste voorjaarsbloemen  
6 Oprichtingsdatum van de vereniging 
(getal en maand, in letters) 8 Bloem die 
altijd herinnerd wil worden  
9 Bolgewas uit de aspergefamilie  
10 Een kluitje groen 11 Weg die wordt 
aangegeven door ANWB-wegwijzers  
12 Euforisch gevoel van de liefde in het 
voorjaar 13 Beweegactiviteit in het water 
15 Slootjespringen in het noorden  
16 Omhulsel van het eiwit en de eidooier 
17 Eentonige geluidsproductie van een 
geel-zwart vliegdier

Verticaal 
2 Onderkomen van een zoogdier met 
slecht zicht 3 Belangrijkste overlevings- 
orgaan bij bepaalde planten  
5 De enerverende weidegang van  
gevlekte zoogdieren 7 In deze maand 
wordt door alle vogels een ei gelegd 
10 Dans van zwaargebouwde watervo-
gels 11 Christelijk feest in april  
12 Deze lentegroente groeit ook aan het 
kind van een ooi 14 Een kernwoord van de 
BVKM

Oplossing
Geef de oplossing uiterlijk 22 april door 
per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.
Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 1 betreft

Veel succes namens de redactie
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Algemene informatie

Bestuur

Regiocontactpersonen

ANGELIQUE VAN PEPPEN

JUDITH DEN ENGELSMAN

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

ANNABEL DE BOER

ANGELA TER HEEGE INGRID SUVEE

mail angpep.ap@gmail.com

mail sanjud@zeelandnet.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail annabelreedijk@hotmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail ingrid.suvee@home.nl

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

zeeland

Noord-Holland

Limburg

utrecht & flevoland

gelderland & overijssel

STEPHANIE HENDRIKS
tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

voorzitter

ELLEN BROUNS
mail secretaris@bvkm.nl

secretaris

JILIS OUDSHOORN
mail penningmeester@bvkm.nl

penningmeester

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

noord-brabant



Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLLARDA HOEVE

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nlmail senioren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissieseniorencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Dhr. C. Joosen
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

JOLIENE STEURS
mail jongeren@bvkm.nl

contactpersoon jongeren
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  Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Gerard Smits, Judith Den Engelsman, Thibault 
Krommenhoek, Maria Hofmann en Victor Klein.

  Kopij voor editie 2

Lever de kopij aan voor: 15 mei 2022
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

  Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je onder 
andere het verenigingsblad ‘De Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier in.

  BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier in. 
Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal er op 
korte termijn contact worden opgenomen met je.




