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 ‘De genetische 
diagnostiek is enorm 

veranderd, daar hoort 
een nieuwe naam bij’
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medische behandeling’ Emma 
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“We gaan maximaal 2 uurtjes naar de dierentuin, 
omdat het anders te veel wordt voor mijn zusje Sophie.”
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We gaan de uitdagingen van alle veranderingen aan. 

Dat ziet u in deze special in de nieuwe stijl. 

Met de poll hebben jullie gekozen voor deze nieuwe naam 

ZeldSamen. En voor het prachtige logo.

In ons blad delen ouders en broers en zussen hun ervaringen. 

We hopen dat dit een inspiratie is en herkenning geeft. We 

willen heel graag dat ouders die – net als jullie – een diagnose 

van een zeldzaam genetisch syndroom krijgen ons weten 

te vinden. We willen dat die ouders snel op weg worden ge-

holpen. Dat ze weten dat we het samen kunnen doen. Daar 

hebben we jullie bij nodig. Want ook de vereniging ZeldSa-

men doen we samen!

Wat jullie kunnen doen: Vraag bij ons 5 extra nummers van 

deze special en laat deze achter in de wachtkamer van de 

tandarts, de huisarts of het ziekenhuis. Deel een exemplaar 

uit op de school van jullie kind. Stuur het mee met je PGB 

aanvraag. Laat het zien aan de fysio of de logo enzovoort. 

Stuur een mail naar info@zeldsamen.nl met je naam en je 

postadres en we sturen ze toe.

Hoe jullie nog meer kunnen meewerken aan ZeldSamen? 

Laat ons weten waar jullie meer informatie over willen, welke 

hulpverlener je in het zonnetje wil zetten, welke stageplek 

je kind het nodige zelfvertrouwen gaf? Ook hier: ZeldSamen 

maken we samen. 

We werken achter de schermen ook aan de nieuwe website 

www.zeldsamen.nl. Want ook die wordt vernieuwd. Nog 

even geduld en dan zijn we ook langs die weg te vinden met 

informatie over de zeldzame genetische syndromen, met 

praktische tips voor het dagelijks leven, met verhalen over 

school, dagbesteding, wonen en werken.

Van het
BESTUUR 
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Ouders gaan met hun baby naar huis met de uitslag van het 
DNA-onderzoek op papier, maar weten dan nog niets over 
wat dit gaat betekenen voor de ontwikkeling van hun kind. 
Vragen doemen op, zoals: Gaat mijn kind praten? Kan het 
naar de basisschool in de buurt? Gaat het leren lopen? Hoe 
vaak moet mijn kind worden geopereerd aan zijn hart? Welke 
medicatie werkt tegen de epileptische aanvallen? Hoe regel 
ik PGB en krijg ik de zorg voor mijn kind geregeld naast mijn 
baan?

Vereniging ZeldSamen biedt ouders/verzorgers de moge-
lijkheid zich aan te sluiten bij een groter netwerk. De nieuwe 
website ZeldSamen.nl biedt informatie over de genetische 
syndromen, ontmoetingen met andere ouders, uitwisseling 
van ervaringen over overeenkomstige problemen en onder-
steuning in het dagelijks leven. Drie keer per jaar verschijnt 
het magazine ZeldSamen in de brievenbus. Jaarlijks is er een 
familiedag voor al haar leden en ondersteunt de vereniging 
de organisatie van bijeenkomsten per netwerk. Op Social Me-
dia is ZeldSamen ook te vinden in diverse besloten groepen, 
maar ook openbaar op Instagram en LinkedIn. 

Door gezamenlijk te netwerken voor zeldzame genetische 
syndromen, kunnen we steun vinden bij elkaar en problemen 
gezamenlijk benaderen. Zo staat ZeldSamen voor het gevoel 
dat de vereniging wil bereiken: zeldzaam, maar niet alleen.

De nieuwe naam ZeldSamen past bij 

de veranderingen in de medisch 

diagnostiek. Diagnoses worden steeds 

eerder en nauwkeuriger gesteld. 

Elke patiënt heeft zijn eigen kleine 

foutje op het chromosoom. Zo 

zijn er vele duizenden zeldzame 

chromosoomafwijkingen, met elk 

wereldwijd maar enkele patiënten. 

ZO DOEN WIJ HET 

ZO DOEN WIJ HET 
Zeldzaam maar niet alleen

VERANDERINGEN

Lid worden van ZeldSamen? 
Lees hier meer over op www.zeldsamen.nl 
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“Sophie krijgt de slappe lach als ik mij laat 

vallen op de trampoline.”

1) Hoe is jullie contact samen?
Sophie is mijn zusje van 6 jaar oud. Zij heeft het Cri Du Chat Syndroom.  
Sophie kan nog niet goed praten, waardoor ze soms wel boos wordt als ik 
haar niet begrijp, dan kan ze echt hard knijpen of slaan, of ze gaat zichzelf 
slaan. Maar meestal is ze wel vrolijk en houdt ze heel erg van grapjes maken. 
Ik maak haar dan ook vaak aan het lachen. 

2) Wanneer hebben jij en je zusje Sophie de meeste lol?

Sophie vindt het heel leuk om met mij op de trampoline te springen. Dit kan 
ze ook al heel goed. Daar krijgt ze vaak de slappe lach, vooral als ik mij dan 
laat vallen op de trampoline. 
Ze is ook vaak wel stout, dan gooit ze het scheerapparaat van papa in de wc 
pot of gaat ze met haar kleren aan onder de douche staan. 

3) Wat doen jullie vaak met het hele gezin?
We hebben een abonnement op de Burgers Zoo en hier gaan we regelmatig 
met zijn allen naartoe. Dan gaan we altijd maar voor maximaal twee uurtjes 
omdat het anders te veel wordt voor Sophie.  Dit vind ik niet zo heel erg om-
dat ik zelf ook al veel huiswerk heb en hier dan thuis mee verder kan. 

4) Waar droom je van?
Het lijkt me leuk om later ook met gehandicapte kinderen te gaan werken als 
kinderfysiotherapeut,  juf of kinderarts.  

 

“Samen maken we van elke dag 
een klein feestje”

Nancy heeft het Wolf Hirschhorn syndroom.  

1) Hoe is jullie contact samen? 
Heel goed. We hebben een heel bijzondere band met
elkaar en voelen elkaar goed aan.

2) Wanneer hebben jij en je dochter de 
meeste lol? 
Heerlijk naar buiten met haar driewielfiets en ik mag meelopen, 
met een lekker muziekje erbij natuurlijk. We gaan bijna dagelijks 
een uurtje na het avondeten. Alleen niet als het heel hard regent. 

3) Wat doen jullie vaak met het hele gezin? 
Paar keer per jaar uit eten en Nancy gaat altijd in de zomerva-
kantie een aantal weken met ons mee naar de boot. Judy haar 
zus woont op zich zelf, dus die gaat niet meer met ons mee op 
vakantie. Maar we blijven in Nederland en meestal komt ze dan 
wel een aantal keer langs. Natuurlijk lekker een stukje varen 
en dan naar een andere locatie de boel verkennen en heerlijk 
dagelijks op pad met de driewiel- of duofiets. Lekker buiten en 
genieten in ons eigen tempo en verder geen verplichtingen.

4) Wat is er veranderd in de zorg in de 
afgelopen vijf jaar? 
Nancy heeft zeven jaar in een kleinschalige woonvorm voor 
twaalf bewoners gewoond. Dit was een hele grote stap en 

behoorlijk wennen. Met heel veel energie van mijn kant 
leek het in het begin redelijk goed te gaan. Toch konden ze 
niet voldoende in de behoeften van Nancy voorzien mede 
ook door bezuinigingen. Na verloop van tijd kwamen we er 
achter dat ze geen kwaliteit van zorg kan inleveren om goed 
in haar vel te zitten. Bovendien was er de laatste jaren heel 
veel onrust in de woonvorm, zowel overdag als in de nacht. 
Dit werd veroorzaakt door een medebewoner met agressief 
gedrag. Op het laatst had Nancy onvoldoende energie om 
normaal haar dagprogramma te volgen. Ze viel overdag in 
slaap en had heel veel insulten (epilepsie). Wij hebben daar-
om twee maanden geleden besloten om haar weer naar huis 
te halen en ze knapt zienderogen op, geen zwarte kringen 
meer onder haar ogen. Valt haast niet meer in slaap op de 
dagbesteding en krijgt gelukkig haar oude krachten weer 
terug. 

5) Welke ondersteuning heb jij gevonden 
vanuit, ziekenhuis, maatschappelijk werk, 
psycholoog, vrienden of anders...? 
We gaan samen met haar zusje Judy de zorg wederom vanuit 
huis met PGB realiseren. 

6) Waar droom je van? 
Nog heel lang gezond en vitaal te blijven en hopelijk nog 
lang samen met hulpverleners voor Nancy te kunnen zorgen.

7) Wat is je levensmotto? 
Iedere dag een klein feestje bouwen, lekker muziekje 
luisteren en proberen zo veel mogelijk te genieten.

 HOE IS HET MET? 

HOE IS HET 
MET?
HOE IS HET MET SOPHIE (6 jaar ) EN 
GROTE ZUS EMMA (12 JAAR)?          

HOE IS HET MET MARGO EN NANCY?         
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“De verschillende diagnoses maken 
niet eens veel uit, als ouders van 

herkennen we de problemen.”

Veel herkenning 
Toch blijft er tussen alle veranderingen ook veel hetzelfde. Als 
ouders herkennen we ontzettend veel bij elkaars kinderen en 
elkaar. Voor de meeste onderwerpen maken 30 jaar leeftijds-
verschil of verschillende diagnoses niet eens veel uit, daar 
hebben we - als ouders van - allemaal mee te maken. We 
zetten ons als bestuur nog steeds vol enthousiasme in voor 
deze vereniging, omdat we zien dat er behoefte is en blijft 
aan goede informatie en (persoonlijk) contact met mensen in 
dezelfde situatie. En, last but not least, dat er veel te bereiken 
is door samenwerking tussen ouders en professionals. 

Brug tussen ouders en professionals
Diverse professionals hebben al veel voor onze vereniging 
en onze leden betekend, bijvoorbeeld klinisch genetici Prof. 
Dr. Conny van Ravenswaaij en Dr. Tjitske Kleefstra. Binnen 
de VKGN (Vereniging Klinische Genetica Nederland) wordt 
momenteel een werkgroep opgericht rondom ontwikkelings-
stoornissen, wat kansen biedt om op landelijk niveau meer 
af te stemmen. Maar ook andere professionals zijn en blijven 
natuurlijk van belang; kinderartsen, artsen voor verstande-
lijk gehandicapten (AVG) en vele andere zorgverleners die 
betrokken zijn bij onze kinderen. 

“Natuurlijk gaan we met ZeldSamen, 
net als voor onze kinderen, voor 

groei en ontwikkeling!”

Groei en ontwikkeling 
We vieren op de familiedag onze mooie nieuwe naam en 
hebben vernieuwde plannen, maar zijn in de kern dezelfde 
vereniging. We blijven netwerken voor zeldzame genetische 
syndromen. We willen zorgen voor persoonlijk contact en 
toegankelijke, betrouwbare informatie en we vormen een 

“We blijven netwerken voor zeldzame 
genetische syndromen.”

Alleen al in de tien levensjaren van onze dochter, is de gene-
tische diagnostiek enorm veranderd. In de oorspronkelijke 
zoektocht - in Marits eerste jaar - kon de oorzaak van haar 
problemen nog niet juist achterhaald worden. Een jaar of 
zes later was die oorzaak ineens glashelder, door ‘gewoon’ 
opnieuw naar datzelfde DNA te kijken, met nieuwere tech-
nieken. 

Zeldzame diagnoses eerder gesteld 
Die nieuwe technieken worden tegenwoordig steeds vroeger 
in een zoektocht ingezet. Waar ouders eerder pas na vele 
jaren een diagnose kregen, worden ze daar nu vaak al vroeg 
in de babytijd mee geconfronteerd. Bovendien komen er, 
zowel voor baby’s als voor veel oudere kinderen, in rap tempo 
nieuwe diagnoses bij, waarover eigenlijk nog niets bekend 
is. Dat betekent dat ouders na de diagnose nu soms andere 
vragen hebben dan tien of twintig jaar geleden. En ook dat 
onze oude naam, met daarin de term VG, verstandelijk ge-
handicapt, niet meer passend was. Want een baby plak je niet 
een label VG op, zelfs niet als een diagnose daar hoogstwaar-
schijnlijk toe leidt. 

brug tussen ouders en professionals. Ik zou dus willen beslui-
ten met wat ik zei bij elke diagnose, elk ‘labeltje’ dat onze 
dochter kreeg: “de diagnose verandert niets aan ons kind, zij 
blijft hetzelfde meisje”. Want dat geldt ook voor onze ver-
eniging: de naam, het ‘label’ van onze vereniging verandert, 

maar in de kern blijven we dezelfde. Natuurlijk gaan we met 
ZeldSamen, net als voor onze kinderen, wel voor groei en 
ontwikkeling! Alle hulp is daarbij welkom. Op naar de veran-
deringen die nog voor ons liggen! 

VOORZITTER

VGnetwerken gewijzigd in 

ZeldSamen
Voorzitter Carla Sloof – Enthoven over de naamswijziging

EEN NIEUWE NAAM, 
MAAR IN DE KERN DEZELFDE VERENIGING 

Vanaf nu heten we niet meer 

VGnetwerken, maar ZeldSamen. 

Een naam die staat voor het gevoel 

dat we willen bereiken: zeldzaam, 

maar niet alleen. 

‘Ouders zijn de experts 
van de aandoening van hun kind.’

Al bijna 20 jaar ben ik werkzaam in de klinische genetica en richt ik 
mij, binnen ons vakgebied, vooral op de aangeboren, ‘genetische’, 
oorzaken van een ontwikkelingsachterstand. Wat een veranderingen 
heeft dit veld doorgemaakt met de introductie van allerlei nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Van oorzaken vaststellen bij 10-15% 
tot nu bij wel 60% van de kinderen en volwassenen die worden 
verwezen met de vraag naar de oorzaak van hun bijzondere ontwik-
keling. En die vooruitgang gaat in een sneltreinvaart door. Veel vaker 
weten wij nu wat de oorzaak is, maar lang niet altijd kunnen we daar 
voldoende betekenis aan geven, omdat het om zeldzame oorzaken 
gaat waar in Nederland soms niet eens een tweede persoon mee 
bekend is.

Wat mij daarom van begin af aan duidelijk is, is dat kennis ontzettend 
belangrijk is om op te bouwen en te delen met elkaar. Ouders zijn de 
experts van de aandoening van hun kind, niet de professionals. 

Bovendien, onafhankelijk van de diagnose, spelen er ook vaak 
vergelijkbare en herkenbare problemen die door kennis te bundelen, 
gezamenlijk benaderd kunnen worden. Daarom is het zo belangrijk 
dat VGnetwerken daar haar rol in heeft gepakt. Om er te zijn voor alle 
mensen en ouders van kinderen met zeldzame (syndroom) diagno-
ses. Vanaf nu verder onder de prachtige nieuwe naam ZeldSamen. 

Met elkaar in contact zijn om te overleggen over ontwikkelingen, 
welke vragen leven er bij de professionals, welke vragen leven er bij 
de ouders, kunnen we daar gericht op inspelen en steun bij elkaar vin-
den. Informatie delen. De ontwikkelingen in de digitale wereld helpen 
hierbij. Ik kijk daarom samen met de collega’s van ons Radboudumc 
expertisecentrum voor aangeboren ontwikkelingsstoornissen en 
namens de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), uit naar 
de verdere samenwerking onder deze nieuwe vlag ZeldSamen met 
nieuwe uitdagingen en kansen in de zo snel ontwikkelende tijd.

Medisch onderzoeker klinisch geneticus dr. Tjitske Kleefstra

HERKENBARE PROBLEMEN KUNNEN GEZAMENLIJK WORDEN AANGEPAKT
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Ervaringsverhaal van Annina over haar zoon Philip met het Wolf Hirschhorn Syndroom

KLEINE KINDEREN 

WORDEN 

GROOT
Het is normaal dat er veranderingen binnen een 

gezin plaatsvinden. Kinderen gaan naar school, 

studeren, werken en zelfstandig wonen. Maar bij 

kinderen met een ernstige meervoudige beperking 

wijken de veranderingen die zich in de 

ontwikkeling van jong naar volwassenheid 

spelen af van de norm. Zoals bij Philip met het 

Wolf Hirshhorn Syndroom. Van zijn ouders vraagt 

dit veel organisatie en emotionele beslissingen. 

“Het enige dat nooit verandert, 
is dat alles verandert.”

ERVARINGSVERHAAL
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king plaatsvinden vanuit de herbouwde Vlaamse Schuur en 
tot die tijd gebeurt het op incidentele basis in ons huis. Het is 
de bedoeling dat Philip, wanneer hij van school moet, (deels) 
op Nuwenhuys gaat werken.

Veilig wonen
Eind 2019 gaat Philip wonen in een groep bij Visio De Blauwe 
Kamer in Breda. Mocht er iets met ons gebeuren waardoor 
wij niet meer voor hem kunnen zorgen, dan is hiermee conti-
nuïteit van wonen en zorg geregeld. Zijn nieuwe woongroep 
ligt op 4 minuten lopen van waar wij wonen. Idealer kan het 
niet.

“Zo eenvoudig als ik het beschrijf, 
zo ingewikkeld zijn deze 

veranderingen op organisatorisch 
en emotioneel vlak.”

Ingrijpende veranderingen op 
organisatorisch vlak
Op organisatorisch vlak komt het erop neer dat we een 
compleet bedrijf aan het opzetten zijn. Om dit te kunnen 
doen, heb ik mijn ‘andere’ werk op een laag pitje gezet. Zo nu 
en dan vraag ik mezelf af… waar zijn we aan begonnen, gaat 
het allemaal wel lukken? Maar dan gaat meteen de innerlijke 
motor weer draaien die wordt gevoed door het verlangen 
naar een zinvolle daginvulling voor Philip.

Ingrijpende veranderingen op 
emotioneel vlak
Regelmatig voel ik een enorm innerlijk verzet tegen onze 
keuze dat Philip in een woongroep gaat wonen. Dan ervaar ik 
paniek, angst, veel stress. Waar verzet ik me dan tegen, waar 
ben ik dan zo bang voor?
Mijn grootste schrikbeeld is dat Philip ongelukkig is, dat hij 
onverzorgd, zonder aandacht in een hoekje zit. Dat mensen 
onaardig tegen hem zijn, hem dingen aandoen waartegen 
hij zich niet kan verweren. Ik vertrouw er niet op dat ande-
ren óók het beste met hem voor hebben. Mijn moederlijke 
oerinstinct wil hem beschermen daar waar hij zichzelf niet 
kan beschermen. Dat kan het eenvoudigst door hem altijd bij 
mij te houden.
Een ander schrikbeeld heeft te maken met mijn idee over 
‘een goede moeder zijn’ en het schuldgevoel dat daarbij 
hoort. Welke moeder zet haar kind het huis uit? Een moeder 
die niet meer voor haar kind wil / kan zorgen, is geen goede 
moeder… Wat zullen andere mensen wel niet denken over 
een moeder die haar kind ‘kwijt’ wil? Zal Philip het mij kwalijk 
nemen dat ik hem naar een woongroep ‘stuur’?

Als ouder weet ik dat het ‘normaal’ is dat er veranderingen 
in mijn gezin plaatsvinden: mijn kinderen gaan naar school, 
gaan studeren en op kamers, gaan werken en zelfstandig 
wonen. Maar mijn kind met een ernstige meervoudige be-
perking valt buiten de ‘norm’ en dat maakt de veranderingen 
in zijn leven op organisatorisch én emotioneel vlak enorm 
ingrijpend.

Philip heeft het Wolf Hirschhorn Syndroom (4p-). Eind okto-
ber 2019 wordt hij 20. Zijn 20e verjaardag is de dag dat hij van 
school moet. Dan komt er een einde aan de routine die we al 
16 jaar kennen. Als mannetje van bijna vier begon Philip bij 
Visio Onderwijs in Breda. Hij verplaatste zich rollend over de 
grond. Wij waren zo blij dat we een geschikte plek voor hem 
gevonden hadden, vlak bij waar wij woonden. We dachten 
echt nog niet na over ‘later’. Dat had ook te maken met de 
lage levensverwachting van kinderen met WHS. Ik ging er 
vanuit dat Philip niet oud zou worden.

Visie op toekomstig welzijn
In 2014, Philip was toen 14, zijn wij gaan nadenken over 
‘later’. De ontmoeting met de veel oudere Jaap met WHS, 
de ramp met de MH17 (een week later zaten wij op dezelfde 
vlucht) en de documentaire ‘Het beste voor Kees’ waren 
allemaal ‘wake-up-calls’. Een vriendin die voor Osani werkte, 
vroeg of wij al een plan hadden voor Philips toekomst voor 
‘als wij er niet meer zouden zijn’. De Stichting Osani laat 
gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking 
nadenken over de toekomst en geeft hen meer regie over 
hun leven. Onder hun begeleiding hebben we een visie ont-
wikkeld: het fundament onder Philips welzijn. Dit fundament 
bestaat uit vier pijlers: veilig wonen, zinvolle dagbesteding, 
sociaal netwerk en financiën. We zijn nu bezig die visie te 
realiseren.

“Een vriendin die voor Osani werkte, 
vroeg of wij al een plan hadden voor 
Philips toekomst voor als we er niet 

meer zouden zijn.”

Zinvolle dagbesteding: dagverrijking
Na een ingrijpende renovatie, zijn we in 2018 verhuisd naar 
Landgoed Nuwenhuys. Hier bouwen we - letterlijk en figuur-
lijk -  een maatschappelijke onderneming die ‘dagverrijking’ 
aanbiedt aan mensen met een beperking. Het doel van Nu-
wenhuys is het bevorderen van de interactie tussen mensen 
met en zonder beperking. Bedrijven vergaderen bijvoorbeeld 
op Nuwenhuys waarbij de hapjes en drankjes gemaakt en 
verzorgd worden door de mensen met een beperking en ie-
dereen samen luncht. De interactie die ontstaat, is verrijkend 
voor beide doelgroepen. Vanaf januari 2021 gaat de dagverrij-

Het beste voor Philip
Ik ga de angst te lijf door me te realiseren dat de mensen in 
de woongroep óók het beste voorhebben met Philip en dat 
we het daar vooral vaak met elkaar over moeten hebben: wat 
is het beste voor Philip en hoe gaan we dat samen voor elkaar 
krijgen?

Ik realiseer me ook dat het voor Philip heel leuk zal zijn in zijn 
nieuwe woonomgeving. Een gezellige groep medebewoners, 
fijne voorzieningen en er gebeurt altijd wel iets. Philip houdt 
van mensen en activiteit om zich heen. Dan is het thuis 
maar ‘saai’…

Daarnaast besef ik me dat het voor kinderen heel natuurlijk 
is om het ouderlijk nest te verlaten. In een nieuwe omgeving 
ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en ontdekken ze ande-
re kanten van zichzelf. Dat gun ik Philip ook!
Bovendien is continuïteit van wonen voor Philip gewaarborgd 
als wij wegvallen en hoeven onze andere kinderen zich daar 
geen zorgen over te maken.
Tot slot merk ik ook dat ik verlang naar de ‘vrijheid’ die komt 
wanneer Philip niet meer thuis woont. 

“Het leven zonder de permanente 
aandacht voor de dagelijkse zorg 

en opvang voor Philip zal wel 
even wennen zijn!”

Hoe ervaart Philip alle veranderingen?
Philip heeft niet het vermogen om zich te realiseren wat er al-
lemaal gaat veranderen. Hij ervaart het gewoon – is het goed, 
dan is het goed en is het niet goed, dan laat hij dat merken. 
Philip heeft nooit negatief gereageerd op veranderingen. 
Hij past zich heel makkelijk aan. Bovendien heeft hij wél het 
vermogen om heel makkelijk contact te maken en mensen 
om zijn vinger te winden. Hij zorgt er zelf voor dat mensen 
positief op hem reageren.

Hoe ervaren Philip’s broer en zus de verande-
ringen? 
Freek (die inmiddels al vier jaar op kamers woont) en Julie 
(die deze zomer op kamers gaat wonen), zijn beide positief 
over de ontwikkelingen. Freek ziet hoe ideaal alles uitpakt 
voor Philip én voor ons. En Julie zegt: “Als het niet goed gaat, 
kan hij toch gewoon weer thuis komen wonen”.

Met Vertrouwen de toekomst tegemoet 
De 20e verjaardag van Philip – en daarmee het afscheid van 
school, zijn verhuizing naar de woongroep en een andere 
daginvulling – komt met rasse schreden dichterbij. Nuchter 
beschouwd hebben we alles heel goed geregeld en zetten we 
stevige pijlers onder Philips toekomstige welzijn. Tegenover 
het ‘paniekgevoel’ zet ik het Vertrouwen dat we met iedereen 
die met Philip begaan is, er altijd voor zullen zorgen dat hij 
het goed heeft. En dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met de 
nodige veranderingen. 

Annina van Logtestijn – Heimovaara
www.nuwenhuys.nl
www.facebook/nuwenhuys

ERVARINGSVERHAALErvaringsverhaal van Annina over haar zoon Philip met het Wolf Hirschhorn Syndroom



  Z E L D S A M E N   |  1 51 4   |   Z E L D S A M E N

Puberteit werd overgeslagen
Met zijn hormoonhuishouding was het niet goed gesteld. 
Dit was reden om naar het VU in Amsterdam te gaan om te 
kijken wat het toedienen van het hormoon testosteron zou 
doen. Er gebeurde niets en werd besloten te stoppen met 
het toedienen van hormonen. Hierdoor werd de puberteit 
overgeslagen. Intussen groeide hij op tot een kerngezonde 
jongeman. 

Nu, vijfendertig jaar later, zijn we veel nieuwe dingen te 
weten gekomen over Charge. We kregen het advies alles 
opnieuw medisch te onderzoeken. Dit was maar goed ook, 
want uit de botscan bleek mijn zoon een botgestel te hebben 
van iemand van zeventig.

Toedienen van testosteron  
Dit was heftig om te horen, maar zeer waardevol om te we-
ten. Het probleem kon worden aangepakt met de middelen 
die er nu zijn. Het slechte botgestel bleek met de wetenschap 
van nu het gevolg van het stoppen van het toedienen van 
testosteron. Als ik dit vijftien jaar geleden had geweten, had 
ik een ander besluit genomen. Samen met een endocrinoloog 
zijn we meteen begonnen met het toedienen van opnieuw 
testosteron in pilvorm. Hij kwam alsnog in de puberteit. Een 
heftige tijd volgde. Voor iedereen rondom hem en vooral voor 
hem zelf. De hoeveelheid testosteron werd beter afgesteld, 
waardoor het gelukkig beter ging. 

“Ik kreeg het advies opnieuw medisch 
onderzoek te doen. 

Hij bleek een botgestel te hebben van 
iemand van zeventig.”

We leven van dag tot dag 
Mijn zoon is nu 35. Hoe het met zijn botten is, weten we bin-
nenkort na een nieuwe botscan. Tot nu toe hij heeft gelukkig 
nog nooit wat gebroken. Inmiddels woont hij met begeleid 
wonen, heeft een fijne werkplek in de sociale werkvoorzie-
ning en voelt zich op dit moment gelukkig. Wat Charge in de 
toekomst voor hem zal gaan betekenen? Dat weten we niet. 
Iedereen weet dat het hebben van een kind met onder ande-
re Charge erg intensief is. Voor het hele gezin en in ons geval 
na de scheiding, voor mij als alleenstaande moeder. We leven 
van dag tot dag en zien wel wat er in de toekomst gebeurd. 
Maar voor wie geldt dat eigenlijk niet?

Het was een geboorte met direct veel medische problemen. 
Zo erg dat zijn levensverwachting onzeker was. De geboorte-
kaartjes werden niet verstuurd. Na veel ziekenhuis opnamen 
en verder onderzoek kwam uiteindelijk de diagnose Charge. 
Hij bleek alle kenmerken van dit syndroom te hebben.  

Onzekerheid over de toekomst
Vijfendertig jaar geleden was daar nog niet zoveel over 
bekend. Elke letter van Charge staat voor een kenmerk, maar 
wat zou dat in het geval van Renze inhouden? Er waren de 
uiterlijke kenmerken, die direct opvielen. Andere problemen 
rondom het slikken waren toen nog niet bekend. Uren deed 
ik over het voeden van hem. Ik masseerde zijn keeltje, zodat 
hij de voeding uiteindelijk doorslikte. Misschien maar goed 
ook dat ik toen niet wist van dit slikprobleem bij Charge, 
want doordat ik continu doorzette met voeden, heeft hij het 
slikproces zelf aangeleerd. 

Met vallen en opstaan zijn we de eerste jaren doorgekomen. 
Letterlijk met vallen, want motorisch was er veel mis. Het 
opstaan ging uiteindelijk steeds beter. Hoewel ik nooit had 
gedacht dat hij zou leren lopen, lukte het toch. Dat ik dacht 
dat hij nooit zou gaan fietsen, fietst hij mij nu voorbij. Renze 
is doof en gebaren leerde hij vanaf zijn vierde op Effatha. 
Communiceren doet hij nu met iedereen. Rond zijn vierde 
onderging hij een hartoperatie. Bij een oogcontrole bleek 
het netvlies niet te sluiten aan de achterkant, maar tot heden 
heeft hij hierdoor nog geen problemen. Op zijn 15de kwam 
ook nog autisme aan het licht. 

MIJN ZOON 
MET CHARGE

Ervaringsverhaal van Anke Hager over haar zoon Renze

“Met de medische kennis van nu hadden 
we 15 jaar geleden anders besloten”

Anke werd 35 jaar geleden moeder van 

Renze. Na slechts een weekje thuis 

was zijn leven al onzeker. Hij moest 

naar het ziekenhuis. Dat er nog heel 

veel bezoeken zouden volgen hadden 

ze zich niet kunnen bedenken, maar 

werd wel de harde waarheid. Renze 

blijkt het Charge syndroom te hebben. 

“Elke letter van Charge staat voor een symptoom, 
maar wat zou dat in het geval van mijn zoon betekenen? 

Onzekerheid over zijn ontwikkeling volgde.”

ERVARINGSVERHAAL
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Wat doen jullie vaak met het hele gezin?
We gaan vaak samen op stap. Het pretprak Bobbejaanland 
in België is hier een topper.  Ook andere uitstapjes doen we 
samen met het hele gezin: wandelen, fietsen, dierentuin.  
We gaan ook geregeld samen naar de winkel.   

Wat is er veranderd in de zorg in de 
afgelopen vijf jaar?
Er is niet heel veel veranderd.  Stilletjes aan komt er meer 
zelfstandigheid vanuit Finn, maar de basiszorg blijft nog altijd 
duren.  

Welke ondersteuning heb jij gevonden 
vanuit, ziekenhuis, maatschappelijk werk, 
psycholoog, vrienden of anders...?
We hebben veel ondersteuning van onze vrienden en familie.  
Zij staan continu klaar voor ons. 

Waar droom je van?
Ik droom ervan dat Finn gemakkelijker kan communiceren 
met anderen. Dat hij zelfstandiger kan worden. Ik droom 
ervan om nog lang voor Finn te kunnen zorgen en als dat niet 
meer mogelijk is, droom ik ervan dat Finn op een goede plek 
terechtkomt waar hij dolgelukkig is en goed opgevangen 
wordt.  

Wat is je levensmotto?
Let it go, laat het los.  We mogen niet blijven vasthangen in 
sombere gedachten, we mogen ons niet laten opjagen en 
opjutten door anderen, we mogen ons niet verliezen in teveel 
werk en te weinig aandacht voor het gezin en voor onszelf. 
 

“Let it go, laat het los”

Hoe is jullie contact samen?
Wanneer ik samen met Finn alleen ben is ons contact heel 
goed, het verloopt heel vlot. We weten perfect wat we van 
elkaar kunnen verwachten.   Wanneer er andere mensen in de 
buurt zijn, verkiest hij vaak anderen.      

Wanneer hebben jij en je zoon/zonen de 
meeste lol?
We hebben de meeste lol als we samen op de kamer van Finn 
spelen: schommelen, knuffelen in bed en kriebelen.  Samen 
liedjes zingen is ook altijd een hit. Wanneer we op uitstap gaan 
hebben we ook veel lol, dit doen we allemaal heel graag.

 

“Ik help Finn als het nodig is”

Hoe is je contact met je broer?
Ik speel graag met Finn, maar soms is dat ook wel moeilijk.  
Want Finn wil altijd doen wat ik ook doe. Soms gaat dat niet 
en maakt hij dingen stuk van wat ik net heb gebouwd van 
mijn Lego of Playmobil.  Ik kom altijd op voor Finn en help 
hem als het nodig is.   

Wanneer hebben jij en je broer de 
meeste lol?
Als we samen schommelen op de kamer van Finn.  
Als we achter elkaar lopen om mekaar te vangen. 

Welke dingen doe jij graag zonder je broer? 
Naar de cinema gaan, x-box spelen , met politie Playmobil 
spelen, knutselen. 

Wat doen jullie vaak met het hele gezin?
Naar het pretpark Bobbejaanland gaan, op vakantie gaan, op 
weekend gaan. 

Waar droom je van?
Dat weet ik niet goed, dat vind ik wat moeilijk.  

“De dokter vertelde dat het net is 

alsof je een hoofdstuk bent vergeten 

te schrijven in een boek” 
Inne Vleugels, Magazine Zeldzaam juli 2018

Meer weten over de symptomen van het 3p25 deletie 
syndroom? Download de brochure op www.zeldsamen.nl 

HOE IS HET MET? 

HOE IS HET 
MET?

Finn Willems heeft de diagnose 3p25 

deletie. De kenmerken van deze deletie 

zijn: niet of heel beperkt praten, 

motorische moeilijkheden en een 

mentale achterstand. Finn kan niet 

praten, maar laat wel goed weten wat hij 

wil en wat hij niet wil. Finn is de tweeling-

broer van Ferre. Met zijn vieren: mama, 

papa, Finn en Ferre wonen ze in België. 

Ferre is de tweelingbroer van Finn. Finn 

doet Ferre in alles graag na. Hij wil alles 

hebben wat Ferre heeft en ze spelen vaak 

samen met elkaar. 

HOE IS HET MET FINN EN MOEDER INNE? 

HOE IS HET MET FERRE, DE TWEELINGBROER VAN FINN?
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Brochures 
in het Nederlands 

over zeldzame 
genetische syndromen

Samen met het Erfocentrum en Unique 
heeft vereniging ZeldSamen (voorheen 
VGnetwerken) informatie over zeldza-
me genetische aandoeningen vertaald 

naar het Nederlands. Van een groot 
aantal aandoeningen zijn brochures ge-
schreven voor de ouders, de omgeving 

en de artsen. Ze bieden begrijpelijke 
informatie over de oorzaak, symptomen 

en advies voor een medische behande-
ling van de aandoening. De brochures 

zijn te downloaden op www.uniek-erfe-
lijk.nl en www.zeldsamen.nl 

De achtste dag
Auteur: Annemarie Haverkamp 

Uitgever: Lebowski 

In een verlaten grenslandschap aan een rivier woont 
timmerman Egbert met zijn gehandicapte zoon Adam, 
voor wie hij alleen de zorg draagt nadat zijn vrouw 
Emma is overleden. Wanneer Egbert hoort dat hij nog 
maar kort te leven heeft, moet hij noodgedwongen 
nadenken over de 
toekomst van zijn zoon. 
Adam is volledig van 
hem afhankelijk, en 
Egbert heeft zijn vrouw 
beloofd hem nooit 
alleen te laten. Als hij 
tegen beter weten in de 
opdracht aanneemt om 
een houten trap te ma-
ken, geeft hij zichzelf 
zeven dagen de tijd om 
een beslissing te nemen 
over hun lot.

klapte. In eerste instantie werd gedacht aan een stofwisse-
lingsziekte. Een chromosomenonderzoek gaf het verlossende 
antwoord op de oorzaak van de ontwikkelingsstoornis. Bij 
Roeland ontbreekt een stukje op de lange arm van chromo-
soom 6. Om precies te zijn 6q25.1-25.3.

Inmiddels is Roeland 13 jaar en opgegroeid tot een blonde 
Hollandse jongen met een ontwikkelingsniveau van 13 – 18 
maanden. Hij loopt sinds zijn 5de jaar. Het praten blijft 
beperkt tot mama en baba (papa) en alle juffen noemt hij 
Tie Tie. Hij kan zich redelijk uiten met de app Eline spreekt. 
Roeland heeft een ernstige stoornis van de sensorische inte-
gratie. Een heleboel prikkels komen bij hem verkeerd binnen, 
waardoor hij snel van slag raakt. Dit kan al zijn door een 
aanraking, een geluid, maar zelfs door een gezichtsuitdruk-
king. Je moet bij hem alles heel neutraal brengen en zorgen 
voor een geleidelijke overgang naar een andere activiteit of 
ruimte. Anders kan hij heftig gaan reageren door te slaan of 
aan de haren te trekken.

Wat wist jij van deze aandoening?
Op internet vond ik een Yahoo groep. In deze groep zaten 15 
– 18 ouders van een kind met een afwijking op chromosoom 
6. Dit kon een deletie dan wel een duplicatie zijn, de ken-
merken bij die kinderen waren net even anders. Maar enkele 
kwamen overeen, zoals: de eetproblemen, de sensorische 
integratie stoornis en epilepsie. De beheerder van de groep 
was een moeder van een jongen inmiddels in de dertig. Door-
dat de jongen ouder was, gaf het een kijkje in de toekomst 
wat ons eventueel te wachten stond. 

In 2008 verhuisde de chromosoom 6-groep naar Facebook 
en groeide deze tot 150 leden uit de hele wereld. In de groep 
vond ik zelfs een jongetje, waarbij hetzelfde gedeelte op 
chromosoom 6 ontbreekt als bij Roeland. De overeenkom-
sten van de symptomen zijn erg groot. Zelfs qua uiterlijk 
tonen ze gelijkenissen alsof ze broers zijn. Allebei hebben 
ze last van plotselinge luchtwegobstructies die veel zorgen 
baren. Vooral in combinatie met een narcose lopen ze risico 
op een belemmering in de luchttoevoer. 

“Doel goede medische behandeling 
van de symptomen”

De aanstichter van dit onderzoek is Pauline Bouman. Dertien 
jaar geleden werd haar zoon Roeland geboren. Leefde bij 
haar toen nog de gedachte dat hij op zou groeien tot een ge-
zonde Hollandse jongen, bleek daar niets van waar. De eerste 
week na zijn geboorte werd hij al bijgevoerd met een sonde. 
Na acht weken kreeg hij een terugval in zijn ontwikkeling. 
Roeland kon de hele dag alleen nog maar slapen en dronk op 
de automatische piloot. Als snel kwam hij terecht in het WKZ 
in Utrecht.

Welke genetische aandoening heeft je zoon?
De alarmbellen gingen en onderzoek werd ingezet. Roeland 
volgde niet met zijn ogen en reageerde selectief op geluiden. 
Hij schrok zich wild als op de gang van het ziekenhuis iets viel, 
maar het deed hem niets als je naast hem hard in je handen 

€ 120.000,- NODIG 
VOOR ONDERZOEK NAAR  
CHROMOSOOM 6 

Interview met Pauline Bouman, moeder van Roeland met 6q25.1-25.3

Er wordt hardgelopen, gebakken en 

T-shirts verkocht. Zelfs klinisch geneticus 

prof. dr. Conny van Ravenswaaij loopt 

1200 km naar Santiago de Compostella. 

Dit alles voor onderzoek naar de sympto-

men van de aandoening op chromosoom 6. 

Veel geld is nodig om wereldwijd gegevens 

te verzamelen, te analyseren en de 

resultaten via een interactieve website te 

verspreiden. 

Door Antine van Goor – Schaap

SIGNALEMENTEN
Chromosome 
Kids Like Me
Annette Fournier, 2018

Het is in het Engels, maar het 

boek legt in rijm op een zeer 

eenvoudig manier uit wat een 

chromosoomafwijking bete-

kent. Dit alles aan de hand van 

23 paar sokken. Bestaat een 

paar sokken gewoonlijk uit twee 

dezelfde, vormen ze plots geen 

paar meer, omdat ze afwijken 

in lengte of vorm. De schrijfster 

is zelf moeder van een kind met 

een afwijking op chromosoom 

8. Juist door de eenvoud ervan, 

is het boek interessant om te 

laten lezen als men vraagt: ‘Wat 

heeft je kind?’  

Het boek is te bestellen op 

amazon.com 

Een sport 
die past bij jouw kind  

Op unieksporten.nl kun je zoeken op woonplaats, sportcategorie, leeftijd en 
type beperking. Op deze manier vind je de sport die het beste bij je kind past. 
Met Uniek Sporten wil Fonds Gehandicaptensport dat ook mensen met een 

handicap kunnen genieten van sport en bewegen. 
Kijk voor meer informatie op www.unieksporten.nl 
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Waarom behoefte aan onderzoek?
Intussen was er in de medische wereld nog niets bekend over 
de gevolgen van een afwijking op chromosoom 6. Informatie 
over de juiste behandeling van de symptomen bij een derge-
lijke aandoening ontbreekt. Dit zorgt voor onzekerheid over 
de ontwikkeling in de toekomst. Om de twee jaar gingen we 
voor controle naar klinisch geneticus Conny van Ravenswaaij 
in Nijmegen. We verhuisden met haar mee naar de poli in het 
UMCG Groningen. Maar elke keer bleef de informatie over 
de chromosoom 6 aandoening beperkt. Ik trok mijn stoute 
schoenen aan en vroeg aan Conny of zij geen onderzoek kon 
doen naar chromosoom 6. Toegang tot de patiënten kon ik 
voor zorgen, want ik wist dat ook de ouders in de besloten FB 
groep smachten naar een goede medische behandeling. 

“Kan er geen onderzoek worden 
gedaan, zodat iemand mij kan 

vertellen wat ik kan verwachten over 
de kwaliteit van leven van mijn zoon.”

Tot mijn verbazing wilde Conny er in ieder geval over na-
denken. Al snel kwam het verlossende antwoord dat ze het 
ging doen, maar ontbrak het benodigde geld. Een dergelijk 
onderzoek onder zo’n kleine groep patiënten is minder 
interessant voor fondsen om te subsidiëren. Des te meer 
is het onderzoek in belang van de kinderen, ouders, hun 
directe omgeving en behandelende artsen. Het doel is om 
chromosoom 6 helemaal in kaart te brengen, zodat artsen 
straks tegen ouders kunnen zeggen: uw kind mist dit stukje 
van chromosoom 6, daarmee heeft hij een grote kans op een 
hartafwijking of een oogafwijking. Dit is fijn om te weten als 
ouders, maar het voornaamste dat het kan leiden tot een 
concreet behandeladvies.

Hoeveel geld is er nodig voor het onderzoek?
Er is maar liefst €120.000,- nodig. Het ingezamelde geld 
wordt gebruikt om de gegevens wereldwijd te verzamelen, te 
analyseren en te verwerken. Uiteindelijk moet alles te vinden 
zijn op een interactieve website die continu wordt aangevuld 
met gegevens van nieuwe patiënten. Hiervoor zijn een full-
time bio-informaticus en een programmeur nodig die de data 
automatisch kunnen laten verzamelen en verwerken op deze 
website. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld lezen dat er acht 
kinderen op tienjarige leeftijd epilepsie kregen. Hierbij kan 
in de behandeling dan rekening mee worden gehouden door 
alert te zijn en de juiste medicatie voor te schrijven. 

Het bedrag is nog lang niet in zicht, maar toen kwam Conny met 
het ludieke idee om haar sabbatical te wijden aan een actie voor 
Chromosoom 6 onderzoek. Ze zou 1200 km langs de Camino 
gaan lopen naar Santiago de Compostella. 

“Dit onderzoek gaat over chromosoom 6, 
maar als het project staat 

kan dit toegepast gaan worden op andere 
zeldzame genetische syndromen.”

Wat is jouw bijdrage in het onderzoek?
Ik help bij het onderzoek door deelnemers in de besloten FB 
groepen te benaderen voor het invullen van de onderzoeksvra-
gen uit Groningen. Hiervoor heb ik nauw contact met onderzoe-
ker Aafke Engwerda. Er loopt nu een onderzoek over het stukje 
dat bij Roeland ontbreekt, 6q25 en verder. Ouders die hieraan 
mee willen doen, sturen de resultaten van het micro-array 
onderzoek op. Zij krijgen met een code toegang tot de online 
vragenlijsten. Hier staan vragen in over de zwangerschap tot 
aan de aangeboren afwijkingen, de ontwikkeling en het gedrag 
van hun kind. 

Inmiddels bestaat de groep uit meer dan 1000 leden, waarvan 
zo’n 700 – 800  kinderen met een afwijking op chromosoom 6. 
De antwoorden worden handmatig verwerkt en in een arti-
kel gepubliceerd. In april verscheen de eerste in de European 
Journal of Human Genetics. Samen met Aafke brengen we de 
patiënten, ouders, belangstellenden en de sponsoren van het 
onderzoek op de hoogte van de laatste ontwikkelen. Dit gebeurt 
via Social Media en op de website www.chromosome6.org. 

Wat is het vervolg? 
Dit onderzoek gaat nu over chromosoom 6, maar als het project 
staat kan dit toegepast gaan worden op andere zeldzame 
genetische syndromen. Het wiel hoeft niet opnieuw worden 
uitgevonden. Ook voor veel andere zeldzame ziekten is het inte-
ressant te weten wat te verwachten staat, welke behandelingen 
noodzakelijk zijn en hoe je moet anticiperen op de zorg om een 
goede kwaliteit van leven te behouden. 

Tot dan is er nog heel veel geld nodig. Middels crowdfunding 
wordt er dagelijks gedoneerd.

Wil jij het onderzoek ook steunen? 
Dit kan via geef.nl/ https://www.geef.nl/nl/actie/
1200-kilometer-wandelen-voor-chromosoom-6/donateurs 

BESTUUR

Bijdrage vereniging ZeldSamen 
Het chromosoom 6 onderzoek wordt gevolgd door een 
Raad van Advies. In deze raad zitten verschillende ouders en 
professionals, waaronder Mieke van Leeuwen, bestuurslid van 
vereniging ZeldSamen.  

“Wat zo goed aan dit project is dat de ervaringen van ouders 
van kinderen met een zeer zeldzame aandoening zullen worden 

gekoppeld aan wat de artsen weten. Dit past volledig bij de 
doelstelling van vereniging ZeldSamen.”  

Mieke van Leeuwen, bestuurslid ZeldSamen
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Ons huishouden bestaat officieel uit drie personen, maar 

we kunnen er gerust een paar niet-geregistreerde leden bij 

optellen. Job heeft begeleidsters die afwisselend na school 

(drie dagen per week) voor hem zorgen. Rob en ik zijn dan 

allebei aan het werk. Wie het eerst thuiskomt, treft dus altijd 

een dame bij Job op de bank.

In het begin vond ik dat ongemakkelijk. Het huis rook anders. 

De begeleidster zat in mijn huis met sloffen aan en ons kind 

op schoot. Soms voelde het alsof ik op bezoek kwam. Ik nam 

nog net geen bosje bloemen mee.

Tijdens sollicitatiegesprekken voor nieuwe begeleidsters 

stelde ik me dan ook altijd voor dat de kandidaat in kwestie 

binnenkort in ‘mijn’ hoek van de bank zou zitten. Wat vond 

ik daarvan? Dacht ik ‘gezellig’ dan zat het wel snor. Voelde 

ik een blok klei in mijn maag, dan was dat een teken om de 

dame vriendelijk naar buiten te bonjouren. 

Inmiddels is Job 15 en weten we niet beter. Van ons huis 

hebben heel veel vrouwen een sleutel – we vragen er nooit 

een terug. Er slingeren handschoenen in de gang die niet van 

ons zijn, in de keuken zwerven Tupperware bakjes van ondui-

delijke herkomst. Privacy is een ruim begrip geworden. Maar 

zonder deze begeleidsters zouden Rob en ik niet buiten de 

deur kunnen werken. We zijn een klein dorpje geworden met 

Job als stamhoofd. Hij heeft genoeg liefde voor ons allemaal, 

wij delen de zorgen om hem.

De begeleidsters hebben nog een andere functie: ze voor-

komen potentiële echtelijke ruzies. Blijkt ’s avonds het pak 

koekjes leeg of heeft iemand het laatste velletje wc-papier 

gebruikt, dan wijzen Rob en ik blind naar de begeleidster van 

dienst die zich niet kan verweren omdat ze al naar huis is. 

Heeft zij gedaan.

Job - vijftien - is door een 

chromosoomafwijking 

verstandelijk en lichamelijk 

gehandicapt.
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Column Job

Houd je van schrijven? 
De redactie van ZeldSamen zoekt mensen die hun 

ervaringen als ‘ouders van’ en/of ‘verzorgers van’ willen 

delen. Wij zoeken verhalen, tips, expertise en interes-

sante weetjes voor magazine ZeldSamen en de 

website. Houd je van schrijven? 

Stuur je bijdrage naar 

info@zeldsamen.nl 

VERENIGINGSNIEUWS
Word lid van 
ZeldSamen
Voor € 30,- per jaar ben 
je al lid van ZeldSamen 
Wil jij als ouder/verzorger van 

een kind met een zeldzaam 

genetisch syndroom verbonden 

zijn aan een groter netwerk 

en hierdoor er niet alleen voor 

staan? Voor € 30,- ben je al lid 

en ondersteun je de activiteiten 

van de vereniging. 

Je ontvangt 3x per jaar het 

magazine ZeldSamen en 

je wordt uitgenodigd voor 

informatiebijeenkomsten en 

familiedagen. Aanmelden kan 

via info@zeldsamen.nl of via 

het aanmeldformulier op de 

website www.zeldsamen.nl 

COLOFON
Het magazine ZeldSamen verschijnt 

onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur van ZeldSamen.

Postadres
Bureau APPR, 

Postbus 5135, 1410 AC NAARDEN

ISSN 1388-9001

Redactie Zeldzaam
Antine van Goor, 

redactie@zeldsamen.nl

Mieke van Leeuwen, 

m.vanleeuwen@zeldsamen.nl

ontwerp / drukwerk  
Reclamebureau Christiaan Hoogeveen 

www.christiaanhoogeveen.nl

De inhoud is met de grootste zorg samengesteld. Aan lezersaanbiedingen en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit 
deze uitgave mag, in welke vorm of op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van ZeldSamen.
De vereniging ZeldSamen brengt ZeldSamen 3x per jaar uit om leden en andere belangstellenden te informeren.

Penningmeester gezocht 

ZeldSamen zoekt ter versterking van 

het bestuur een penningmeester. Ben jij 

goed met cijfertjes en wil je de vereni-

ging ondersteunen door de financiën te 

beheren. Meld je dan aan bij Mieke van 

Leeuwen. Voor meer informatie over de 

inhoud van deze rol binnen het bestuur, 

kan je mailen naar info@zeldsamen.nl. 

Alle bestaande e-mail adressen die nu eindigen 
op @vgnetwerken.nl worden vervangen door 
@zeldsamen.nl. 

De oude e-mail adressen eindigend 
op @vgnetwerken.nl 
blijven tijdelijk nog 
bereikbaar.

Het bestuur van 
ZeldSamen
Het bestuur van vereniging 

ZeldSamen bestaat uit:

• Carla Sloof – Enthoven, Voorzitter 

•  Annina van Logtestijn - Heimovaara, 

Secretaris 

• Mieke van Leeuwen 

• Arjen Heinen

• Trees van ‘t Foort – van Til

• Antine van Goor – Schaap 

Bereikbaarheid 
van de mail van 
ZeldSamen

info@zeldsamen.nl
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“Na een eindeloze zoektocht kregen ze de derde – 

en juiste – diagnose”

Lange zoektocht
“Het is een heel lange zoektocht geweest om de juiste diagnose te krijgen”, ver-
tellen haar ouders. “In Nijmegen zeiden ze op een goed moment: ‘Ze heeft Ru-
binstein-Taybi syndroom, met 99% zekerheid.’ Dat was de tweede diagnose, en 
wij vonden het eigenlijk goed genoeg, die 99%. Maar de artsen niet: ‘Wij gaan 
voor 100%’, zeiden ze. Eén van de artsen had een stuk gelezen van dr. Menke en 
zo kwamen we bij AECO terecht. Toen bleek dat Chelsey het syndroom had dat 
hier net ontdekt was.” De ouders waren opgelucht: na een eindeloze zoektocht 
kregen ze de derde – en juiste – diagnose.

Facebookgroep
In Nederland zijn momenteel nog maar veertien kinderen bekend met het 
Menke-Hennekam syndroom, maar Leonie verwacht dat daar snel mensen 
bij zullen komen. Ondertussen zijn de ouders van Chelsey lid geworden van 
een Facebookgroep, waar ouders van over de hele wereld bij zijn aangesloten. 
“Daar hebben we heel veel aan”, vertellen ze. “Het is ongelofelijk hoeveel ze op 
sommige van de andere kinderen lijkt, zowel qua uiterlijk als qua problemen. Zo 
heeft Chelsey veel last van infecties van haar bovenste luchtwegen. Een meisje 
uit Canada heeft dat ook en zij had veel baat bij een luchtbevochtiger op de 
slaapkamer. Die hebben we nu bij Chelsey ook neergezet en dat werkt goed. De 
uiterlijke kenmerken zijn onder andere de omhoog wijzende oogleden en de iets 
anders gevormde oorschelpen. Veel van de kenmerken van de andere kinderen 
zoals slechthorendheid en scoliose heeft Chelsey gelukkig niet.”

‘Ons nieuwe syndroom’ noemt kinderarts dr. 

Leonie Menke het een beetje trots. Dat mag, 

want samen met prof. dr. Raoul Hennekam, 

hoogleraar kindergeneeskunde en klini-

sche genetica bij het Emma Kinderzieken-

huis Amsterdam UMC, ontdekte dr. Leonie 

Menke een nog onbekend syndroom, dat 

nu beider naam draagt: het Menke-Henne-

kam syndroom. Kleine Chelsey (2) heeft dit 

syndroom, en haar ouders zijn opgelucht dat 

ze eindelijk die informatie hebben gekregen.

Het syndroom van 

Chelsey & Leonie

Het Amsterdam Expertise Centrum Ontwikkelingsstoornissen 
(AECO), een onderdeel van de afdeling algemene Kinderge-
neeskunde, is speciaal ingericht voor kinderen met een aantal 
zeldzame syndromen. Zo ook Chelsey, die een syndroom 
heeft dat zó zeldzaam is, dat het aanvankelijk nog niet eens 
een naam had. 


