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NeMO maakt zich groot 

voor onderzoek naar 

zeldzame aandoeningen
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‣ NeMO gaat voor verbeteringen binnen patiëntenzorg. NeMO zet zich in 
voor specialistisch Neuromusculair en Mitochondrieel onderzoek dat 
door tekort aan financiële of instrumentele middelen niet kan worden 
uitgevoerd.


‣ NeMO denkt vanuit de patiënt en zet zich in om de zorg en 
ziekenhuiservaring te verbeteren en efficiënter maken.


‣ De bestuursleden en het adviesorgaan van Stichting NeMO hebben 
ervaring met onderzoek en omgang met patiënten en zijn 
gespecialiseerd in het onderzoeksveld.


‣ NeMO wil kleinere patiëntengroepen een stem geven, omdat ook zij 
onderzoeksgelden nodig hebben en aandacht verdienen. Bovendien kan 
onderzoek waarbij de variabelen beperkt zijn, vruchtbaar zijn voor groter 
en complexer onderzoek.

Waarom NeMO?

Kleine patiëntengroep = Groot resultaat

Steun NeMO! 
 
Het werk dat Stichting NeMO verricht, is sterk afhankelijk van donateurs. 
Wilt u ook bijdragen aan (één van) onze projecten? Doneert u dan alstublieft 
op:

NL36RABO0177899832 t.n.v. Stichting NeMO 
o.v.v. het te ondersteunen project/algemene donatie. Doneren kan fiscaal 
aantrekkelijk, omdat de stichting een ANBI-status heeft. Raadpleeg over 
schenkingsmogelijkheden uw fiscalist of onze penningmeester. 
 
Voor vragen m.b.t. donaties kunt u zich richten tot onze penningmeester 
(penningmeester@stichtingnemo.nl).
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Stichting NeMO steunt meerdere klein- en grootschalige projecten 
waarvoor wij uw steun vragen. Wij houden u graag op de hoogte van 
de voortgang en resultaten van het onderzoek dat door uw bijdrage 
wordt verder geholpen. Volg onze projecten op www.stichtingnemo.nl. 
Enkele voorbeelden:

Over de aandoeningen die binnen ons onderzoeksveld liggen...

Neuromusculaire ziekten 
(spierziekten) !
‣ Spieren en zenuwen communiceren 

continu om een beweging uit te kunnen 
voeren.


‣ Als deze communicatie problemen 
geeft, wordt dat een neuromusculaire 
ziekte of spierziekte genoemd.


‣ Neuromusculaire ziekten zijn zeldzaam 
(één op de 1400 levend geborenen).


‣ Vaak is er sprake van toenemend 
krachtverlies van de spieren.
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Projecten van Stichting NeMO

Mitochondriële ziekten !
‣ Mitochondriën zijn de 

energiefabriekjes van het lichaam.

‣ De mitochondriën zorgen voor 90% 

van de energie die nodig is om te 
groeien en te leven.


‣ Mitochondriële ziekten zijn zeldzaam 
(één op de 5000 levend geborenen).


‣ De organen die vaak als eerste 
verzwakken, zijn de ogen, spieren, 
het hart en de longen.


‣  Mitochondriële ziekten zijn chronisch 
 en progressief.

VS i.o. en NeMO-foon 
De ‘Verpleegkundig Specialist In 
Opleiding’ (VS i.o.) is op de NeMO-
poli het aanspreekpunt voor 
patiënten en familie van patiënten. 
De VS i.o. wordt opgeleid om na een 
dag vol controles en afspraken met 
verschillende disciplines een 
samenvatting te geven en eventuele 
vragen die tijdens de dag zijn 
opgekomen aan het eind te 
beantwoorden. De NeMO-poli houdt 
de VS ook na de opleiding graag in 
dienst. De patiënten zijn erg 
geholpen met de persoonlijke 
begeleiding van de VS tijdens het 
polibezoek en ook daarbuiten via de 
NeMO-foon (mogelijk gemaakt 
dankzij NeMO-donaties).
!
Cel- en gentherapie 
Het Erasmus MC en Maastricht 
UMC hebben samen de 
ontwikkeling van cel- en gentherapie 

opgenomen als speerpunt in hun 
onderzoeksprogramma. Op dit 
moment doen zij een onderzoek 
naar deze therapie binnen de 
zeldzame ziektebeelden ‘LHON’ en 
‘MNGIE’. Kennis uit dit onderzoek is 
uitermate nuttig voor therapie voor 
vaker voorkomende ziektebeelden, 
zoals de ziekte van Pompe.
!
Psychologische klachten in kaart 
Voor patiënten en familie van 
patiënten is het erg prettig om een 
verwachting te hebben van het 
verloop van het ziektebeeld, ook op 
psychologisch vlak. Dit is voor veel 
zeldzame ziektebeelden nauwelijks 
in kaart gebracht, maar kan veel 
schelen bij het anticiperen op een 
mogelijk ziekteverloop. NeMO wil 
het enquête-onderzoek mogelijk 
maken waarmee we dit verloop 
beter kunnen registreren en 
patiënten hierop kunnen 
voorbereiden.


