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Ik ben Fosfi, een
ontwerper mier. Ik vind
het soms moeilijk om
kleuren van elkaar te
onderscheiden, en soms
maak ik fouten bij het
ontrwerpen van de antennes
van de reismieren. Ik houd
van mijn stekelige pompons
en van de nieuwe job die
Reinalda voor me vond.

Ik ben
Reinalda,
koningin van
Glycoland. Ik
houd van al mijn
mieren en ben er
erg mee begaan
om oplossingen
te vinden voor
hun problemen.

Ik ben Isomis,
een onbezorgde
mier, met één
groene antenne.
Van zodra ik mijn
nieuwe antennes
heb, zal ik kunnen
rondreizen in
Metaboland.

Ik ben Jaak, de wijze
sprinkhaan. Ik houd er
van de poten of antennes
van de andere insecten te
genezen en hen remedies
te geven voor hun ziektes.
Ik vind het ook fijn om na
te denken over waarom
sommige mieren ziek
geworden zijn.

Ik ben Mutis,
een kleine mier
met slechts één
kraal aan mijn
antennes. Ik
liep verloren
in het bos en
kan niet alléén
buitenkomen.
Gelukkig gaat
Jaak mij helpen.
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Er was eens...
... een grote kolonie mieren die in een reusachtig en complex mierennest leefde dat ‘Glycoland’ heette, en dat zich bevond in een weelderig
bos, dat ‘Metaboland’ heette.
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Elk van de mieren kreeg, nadat ze geslaagd waren in hun larven-examens, een verschillende opdracht. Ze waren allemaal perfect opgeleid
om voor de kleine larven te zorgen en hen te voeden of om te bouwen en
het mierennest kraaknet te houden. De Glycoland-mieren waren zwart.
De groepen reizende mieren, die ver van het mierennest zeer belangrijke taken op zich namen, droegen mooi gekleurde bollen op hun antennes, die eruit zag als snoeren met kralen. Deze gekleurde antennes
hielpen hen om hun weg te vinden en meer zichtbaar te zijn tijdens hun
excursies zodat ze niet verloren zouden lopen in het Metaboland-bos.
Een andere groep van zeer gespecialiseerde mieren maakte de veelkleurige kralen die de reizende mieren op hun antennes droegen. Zij waren
de mieren die de antennes maakten: de beeldhouwsters, ontwerpers en
de sterkste mieren.

6

Elke ochtend gingen de sterkste mieren op zoek naar knikkers en gekleurde stenen, die de beeldhouwsters vervolgens omtoverden tot mooie gekleurde kralen. Dan maakten ze met de doorn van een roos een
gaatje in de parels, zodat ze door de antennes van de reizende mieren
gestoken konden worden. Tenslotte hadden de ontwerpsters de zeer
belangrijke taak om alle kralen op de kleine antennes te plaatsen, volgens een bepaald getallen- en kleurenpatroon. De reizende mieren, met
hun mooi versierde antennes, konden nu vertrekken voor opdrachten
buiten het mierennest.
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Koningin Reinalda was een grote, mooie mier die ervoor zorgde dat het
mierennest goed gebouwd was en die alle slecht gevormde tunnels die
het gebouw in gevaar zouden kunnen brengen, afkeurde. Reinalda zorgde er ook voor dat de larven goed gevoed en verzorgd werden en ze
leidde hen goed op zodat het efficiënte mieren zouden worden. Reinalda
controleerde ook de antennes van de reizende mieren zodat ze perfect zouden zijn om hun opdrachten te vervullen zonder te verdwalen
in het bos. Toch maakte Reinalda zich zorgen omdat zo nu en dan,
hoewel niet zeer vaak, een deel van de beeldhouwsters, ontwerpers of
sterkste mieren hun werk niet goed deden en de antennes van de arme
reizende mieren niet zo kleurrijk waren als nodig was om te voorkomen
dat ze zouden verdwalen in het bos van Metaboland.
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Op een dag botste Reinalda op Fosfi, één van de ontwerperstermieren,
die bezorgd keek. Fosfi was kleurenblind en begreep niet al te veel over
kleuren. Toch had Reinalda haar gekozen voor de moeilijke taak van
het rijgen van de veelkleurige kralen. Fosfi geloofde dat het leven vol
tegenstellingen was en dat ze alleen kromme lijnen zou kunnen schrijven
in de geschiedenis van Glycoland.
-”Hallo Fosfi, je lijkt verdrietig... Vertel me eens, heb je opnieuw een
fout gemaakt bij het ontwerpen van sommige van de antennes? “
Fosfi durfde haar niet zeggen dat de laatste groep van reizende mieren voor wie ze antennes had ontworpen verdwaald geraakt was in het
midden van een modderpoel. Daarom zei ze:
-”Koningin, ik voel me erg verdrietig omdat ik de groene kralen niet kan
onderscheiden van de rode. Ik ben voortdurend het ontwerp aan het
verknoeien. Kunt u niet een baan vinden die beter past bij mijn zwakke
talenten?“
Reinalda, die van al haar mieren evenveel hield, zei haar: “Maak je geen
zorgen, ik zal het oplossen! Ik zal een plekje zoeken waar je je nuttig kan
maken...” Reinalda maakte een aantal pompons van tarwehalmen en zei enthousiast: “Ik zal van jou de cheerleader van de reizende mieren maken!”
Fosfi vond Reinalda een ‘coole’ baas en vertrok met haar pompons naar
de plek waar haar collega’s aan het werk waren, en ze moedigde hen
de ganse dag aan.
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Reinalda maakte zich echter ook zorgen over de mieren met de defecte
antennes die Fosfi gemaakt had. Het zou een wonder zijn als ze in staat
waren om hun bestemmingen te bereiken en hun opdrachten te vervullen, waardoor Metaboland waarschijnlijk niet naar behoren zou kunnen
functioneren. Ze zou iets moeten bedenken om te voorkomen dat dit
zou gebeuren.
Reinalda dacht lang en diep na, maar kon niet begrijpen waarom sommige mieren niet goed konden werken.
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Ze besloot om de wijze en verstandige mieren van het bos bijeen te
roepen en met alle koninginnen van de naburige mierennesten naar een
oplossing te zoeken.
-“Ik zal een vergadering beleggen met de kolonies rode en metaalkleurige mieren die in het bos leven”, besloot Reinalda. -“Het is belangrijk
te weten of er andere mierenfamilies zijn die dezelfde problemen als
wij hebben en of zij een remedie gevonden hebben!”.
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Op de dag van de vergadering legde Reinalda het probleem uit. De
koninginnen van de rode en de metaalkleurige mieren hadden iets gelijkaardigs waargenomen, maar ook zij wisten niet hoe dit op te lossen.
Tussen de aanwezigen zat er een sprinkhaan, genaamd Jaak, die zeer
ernstig nadacht over wat Reinalda en de andere koninginnen zeiden. Na
enige tijd nagedacht te hebben, zei hij:
-“Misschien hebben sommige mieren een probleem dat hen ervan weerhoudt om betere antennes met parels te maken. Ik woonde onlangs een
vergadering van bijen bij, die ook perfect georganiseerde kolonies hebben, en ze hadden een soortgelijk probleem. Laten we eens nadenken
over waarom dit gebeurt en dan kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen “. De insecten namen afscheid tot de volgende maand, nadat ze
beloofd hadden om ernstig over het probleem na te denken.
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Jaak, de sprinkhaan, had veel vrienden onder de bewoners van het
bos omdat hij altijd een handje hielp zonder ooit iets in ruil te vragen en hij bemoeide zich met niemand. Hij verbond de gebroken poten
van de mieren en vliegen, schreef een beetje stuifmeel voor wanneer
ze zich slapjes voelden, of diende een van speciale planten gemaakt
drankje toe wanneer hun maag pijn deed. Daarom ging iedereen naar
zijn huis voor advies en een oplossing voor hun problemen.

Een maand later kwamen ze opnieuw allemaal bijeen in de buurt van
het Glycoland mierennest. Reinalda begroette één voor één elk van de
gasten, en vroeg hen:
- “Welkom! Hebben jullie een remedie gevonden?”.

Jaak bleef heel kalm en zei niets tot het zijn beurt was. Dan haal- 15
de hij een mooie tekening tevoorschijn die hij in zijn nest gemaakt
had met de hulp van zijn helpers, de lieveheersbeestjes.
-”Ik denk dat ik een verklaring voor jullie problemen gevonden heb.
Sommige reizende mieren hebben niet veel bollen, of hun kralen hebben
geen perfect ronde vorm, of ze hebben allemaal dezelfde kleur. Dit
zorgt ervoor dat ze hun richtingsgevoel verliezen, en daarom verdwalen
ze voortdurend in het bos en is het moeilijk om ze te vinden. “
-”En waarom gebeurt dit?” vroeg Reinalda.
- “Het probleem is dat er sterke mieren zijn die niet zo sterk
zijn als ze zouden moeten zijn
en alleen de kleinere kralen verzamelen; sommige beeldhouwster-mieren maakt onvolmaakte
kralen, of zelfs cilinders en piramides in plaats van kleine ronde bollen; en tenslotte kunnen
een aantal ontwerpster-mieren
de kleuren niet goed zien.
Deze antenne-makende mieren zijn niet in staat of durven niet uitleggen wat er met hen gebeurt en ze zijn overmand door verdriet“, lichtte
Jaak ernstig toe.
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Koningin Reinalda en heel haar kolonie mieren waren erg blij met
de uitleg. Na getoast te hebben met nectar van wilde bloemen en

korrels van gemalen tarwe gedeeld te hebben, vroegen ze de wijze
sprinkhaan:
-”Als dat het geval is, Jaak, wat kunnen we dan doen om het op te
lossen? -Ik hou zo veel van al mijn mieren en ik wil hen helpen als ze
een probleem hebben!”, riep Reinalda.

-”Eerst moeten we de mieren die problemen hebben met hun antennes
goed bestuderen… Ik stel voor dat we een ziekenhuis bouwen waar we
de verschillende antennes kunnen bestuderen. We zullen dit het ‘Reticulum ziekenhuis’ noemen, omdat ik zou willen dat het kleine communicerende tunnels zou hebben, zodat we de mieren kunnen opsplitsen
afhankelijk van het type problemen met hun antennes”.
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Iedereen bewonderde Jaak’s intelligentie en ontving zijn voorstel met
open armen, en ze maakten er meteen werk van.
En zo kwam het dat Mutis en Isomis, twee reizende mieren, elkaar leerden kennen in Reticulum. Beiden waren
jong, minder dan een maand oud zelfs,
hetgeen zeer jong is voor een mier. Mutis
werd zo genoemd omdat ze bijna niet kon
communiceren met haar vrienden, omdat
er op haar antennes slechts één kleine
bol zat. Isomis daarentegen was zorgeloos en geestig, en haar antennes waren
volledig groen. Zij maakte zich hier niet
veel zorgen over, maar wanneer ze afdwaalde had de groep het heel moeilijk
om haar terug te vinden. Ze verdwaalde
altijd ergens op een plaats waarvan ze
zich niet herinnerde hoe ze daar gekomen
was. Ze was een beetje een dagdromer
en ze was ervan overtuigd dat een wijze
tovenaar binnenkort nieuwe veelkleurige
antennes voor haar zou maken.
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-”Kom op Mutis, wees wat vrolijker, Dokter Jaak zal uw antennes snel
genezen en we zullen naar het bos kunnen gaan, net als onze zusters.
“Toen Mutis dit hoorde begon ze te juichen en in cirkels rond te draaien. Na een paar seconden lag ze weer in haar nest en ze wenste dat
de voorspellingen van Isomis zouden uitkomen.
-”Natuurlijk zullen ze uitkomen, Mutis. Ik zal aan Dokter Jaak vragen
om u eerst te genezen. Dan zal ik de volgende zijn, alhoewel ik, om
eerlijk te zijn, niet graag in de pas loop. Ik doe liever mijn eigen ding,
ook al heeft het reddingsteam mij al vaak moeten komen redden. Wij
dagdromers zijn zo; we hebben altijd de neiging om ons eigen ding doen”!
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Kort daarna gingen alle mieren die problemen hadden met hun antennes
naar Reticulum, dat het bekendste ziekenhuis voor dit probleem werd.
Het was ongelooflijk om te zien hoeveel fouten de antennes van de mieren konden hebben. Er waren antennes die helemaal rood, geel of groen
waren; er waren er met zeer weinig bollen en andere met teveel bollen;
sommige bollen hadden de vorm van een kubus, andere waren cilindervormig. Er moest een oplossing gevonden worden voor ze allen.
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Jaak bestudeerde het probleem met behulp van tekeningen die evengoed door een kunstenaar gemaakt hadden kunnen zijn. Dan kwam hij tot
een verstandig besluit: de zieke antennes konden niet hersteld worden, ze
moesten vervangen worden door nieuwe! Kort daarna besefte hij dat kleine olijftakken, die flexibel en elastisch zijn, gebruikt konden worden om
nieuwe antennes te bouwen. Na tal van schetsen gemaakt te hebben en
een aantal nieuwe antennes ontworpen te hebben, had hij nu nog een laatste probleem. Hoe kon hij ze aan de hoofden van de mieren aanpassen?
Hij had een helm nodig. Als een sprinkhaan die van alle markten thuis
was, dacht hij aan pindaschelpen, die gemakkelijk te vinden waren onder
bankjes in het park. En aangezien een pinda ovaal van vorm is, noemde
hij het de dolico-helm.
Zodra hij alle benodigde materialen bijeen verzameld had, legde hij zijn
ontwerpen op een tafel en begon de dolico-helm met de nieuwe antennes te maken. Het was een eenvoudige taak omdat de stukjes perfect in
elkaar pasten. Het enige wat hij nu moest doen was zijn uitvinding uitproberen op een vrijwilliger. Hij moest uiteraard geen moment nadenken over
wie hij zou uitkiezen voor zo’n belangrijke proef. Mutis en Isomis waren
zijn favoriete patiënten! Mutis was een bijzonder geval omwille van zijn
grote verlangen om genezen te worden en belangrijke opdrachten als een
reizende mier uit te voeren. Jaak was ervan overtuigd dat ze over een
grote hoeveelheid wilskracht beschikte, omdat hij in de loop der jaren
gemerkt had dat heel veel insecten met deze ziekte hierover beschikten.
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Jaak verwijderde de misvormde antennes met behulp van een oude krekel en plaatste een dolico-helm op het hoofd van Mutis en een andere
op het hoofd van Isomis. Zeer tevreden over het resultaat, waarschuwde hij hen: -”Je moet voorzichtig zijn als je de helm gebruikt.
Zorg ervoor dat je niet vooraan vliegt voor het geval de helm niet goed
zou werken en je je vrienden zou verliezen. En blijf altijd in de buurt
van de anderen “, besloot hij, terwijl hij verrukt naar Isomis keek, die
dolgelukkig was.
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De kleine mieren gehoorzaamden en voerden hun werk met succes uit.
Jaak was tevreden met de uitvinding en legde ze voor aan de naburige
mierennesten. Kort daarna werden verschillende Glycoland-tunnels gebouwd om de nodige dolico-helmen op enkele weken tijd te kunnen maken.
De lieveheersbeestjes kregen de opdracht om ze uit te delen, niet alleen
in Glycoland, maar ook in alle mierennesten in heel Metaboland.
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Koningin Reinalda bedankte Jaak hartelijk voor zijn inzet en wijsheid,
en gaf hem een tunnel vol graan als geschenk, voldoende om de hele
winter mee door te komen.
Jaak beschouwde zichzelf als een zeer gelukkige sprinkhaan, omdat hij
besefte dat zijn ervaring in Glycoland hem had geholpen om veel nieuwe
dingen te leren. Hij begon op goed geluk door Metaboland te lopen, zich
ervan bewust dat hij binnenkort waarschijnlijk een andere kolonie insecten zou ontdekken met andere ziektes die genezen moesten worden.
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Ondertussen reisden Mutis en Isomis heel trots rond met hun dolicohelmen. Fosfi juichte hen toe terwijl ze werkten, met zijn puntige pompons, en tezamen riepen ze: - “Geef me een J, geef me een A, geef
me nog een A, geef me een K, lang leve Jaak!”

...en dat is het einde van dit ‘kralige’ verhaal!

Einde
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Onze waardering gaat uit naar:
Professor Jaak Jaeken voor zijn observatievermogen en zijn intuitie
bij zijn ontdekking van een nieuwe groep metabole ziekten, voor zijn
toewijding voor de patiënten and zijn wetenschappelijk werk dat hen te
goede komt.
Onze kinderen en volwassenen die de motor zijn van ons project. Allen
die, dag-in-dag-uit, leven met CDG patiënten en hen hun onvoorwaardelijke liefde schenken, en dromen van en wensen bij te dragen tot een
betere wereld.

Congenitale defecten van de glycosylatie (CDG) zijn erfelijke metabole ziekten veroorzaakt door
defecten in de glycoproteinen. Aan deze eiwitten (een groot aantal!) zijn suikerketens in een
welbepaalde volgorde (in de vorm van antennes) vastgehecht. Deze suikerketens vervullen een
belangrijke rol in de functies van deze eiwitten. Congenitale Defecten van de Glycosylatie zijn
afwijkingen in de vorming van die glycoproteinen. Vermits de glycoproteinen talrijke functies vervullen in de cellen en in alle organen, zullen defecten in de vorming van deze suikerketens talrijke
eiwitten treffen, en multisysteemziekte veroorzaken waarbij verschillende organen en systemen
van het lichaam betrokken zijn. Naargelang de aard en de graad van het defect, kunnen de ziektegeschiedenis en de evolutie van de ziekte sterk variëren van kind tot kind. Vandaag zijn er maar 3
van de circa 55 CDG goed behandelbaar. Het is van groot belang dat deze snel groeiende familie
van ziektes bij het publiek bekend geraakt zodat ook het aantal onderzoekers zal groeien dat zich
toelegt op onderzoek naar mogelijke behandelingen. Dit zal ten goede komen aan de kinderen én
volwassenen met de verschillende CDG types.

Metaboland Bos: is het Metabolisme, het geheel
van scheikundige reacties die ons leven mogelijk
maken.
Glycoland: is het Metabolisme van de glycoproteinen, een groep van reacties die hun synthese
(vorming) en preciese functies mogelijk maken.
Mieren: zijn de eiwitten met verschillende
functies in een mierenest (Glycoland).
Antennes: ketens van verschillende suikers (bollen met verschillende kleuren) met een bepaald
patroon van aantallen en kleuren zodat het eiwit
correct kan functioneren.
Mieren die de antennes maken (beeldhouwers,
ontwerpers en sterkste mieren): zijn de eiwitten die de suikers leveren aan de ketens (beeldhouwers) in een bepaalde volgorde (ontwerpers)
en ze transporteren (sterkste mieren). Fosfi
(een figuur uit het verhaal) is een voorbeeld van
een ontwerpermier.

Reismieren: zijn de glycoproteinen, waarvan de
zending buiten het miernest ligt op elke andere plaats van het metabolisme. Wanneer hun
antennes slecht gevormd zijn (voorbeelden:
Mutis en Isomis in het verhaal), kunnen ze niet
goed functioneren en ontstaat er een metabole
afwijking met min of meer ernstige gevolgen,
afhankelijk van de aangetaste eiwitten.
De sprinkhaan Jaak: vertegenwoordigt de figuur
van de dokter die zijn leven wijdt aan het helpen van deze patiënten, niet alleen in zijn dagdagelijkse klinische praktijk maar ook in het onderzoek naar nieuwe ziekten zoals de defecten
van de glycosylatie waardoor bij vele kinderen
deze ziekten konden gediagnosticeerd worden.
Reticulum (de kliniek in het verhaal): is de
uitbeelding van het endoplasmatisch reticulum,
de plaats in de cel waar de meeste suikerketens
van de glycoproteinen worden samengesteld.

Het verhaal van Glycoland en de gekleurde antennes tracht uit te leggen
hoe sommige zeldzame ziekten ontstaan, op een eenvoudige, onderhoudende
en begrijpelijke manier, zowel voor kinderen als volwassenen al dan niet aangetast door deze metabole ziekten.

Uit dit verhaal over een mierenkolonie met gekleurde antennes kun je opmaken dat
onze lichaamscellen al hun onderdelen nodig hebben om normaal te kunnen functioneren. Je kan zien wat er gebeurt wanneer dit door een of ander probleem wordt belet, en
hoe belangrijk het is onze krachten te bundelen om mensen te helpen met een metabole
ziekte. Dit kan door ons deze problemen aan te trekken, door te trachten deze ziekten te
begrijpen bijvoorbeeld door middel van een verklarend verhaal, en door al het mogelijke
te doen om deze ziekten bekendheid te geven en te genezen.
De inspanningen van Reinalda, koningin van de mieren, en van Jaak, de wijze sprinkhaan,
om een oplossing te vinden voor de problemen van Mutis en Isomis zullen je vermaken, en
zullen je tevens tonen dat we nooit mogen wanhopen, dat geduld zeer belangrijk is, en
dat we soms oplossingen kunnen vinden voor erg complexe problemen.

