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Voorwoord
DE LEIDENDE PATIËNT

De ene patiënt is de andere niet. Er zijn patiënten die van-
wege hun ziekte niet alleen passief lijden, maar daarnaast 
ook actief leiden. Patiënten met een zeldzame aandoe-
ning, hun ouders en naasten, behoren vaak tot de laatste 
categorie. Zij zamelen veel geld in voor wetenschappelijk 
onderzoek; doen daaraan zelf actief mee; brengen pati-
enten wereldwijd met elkaar in contact en werken nauw 
samen met onderzoekers en zorgverleners om de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren. 

Er bestaat terecht de nodige weerstand de gedachte dat 
je als patiënt het gevecht aan moet te gaan met je eigen 
ziekteproces. Alsof patiënten die niet genezen, niet genoeg 
‘gevochten’ zouden hebben.  Maar een leidende rol van 
patiënten die de strijd aangaan met de aandoening als 
zodanig, draagt bij aan betere zorg, betere kwaliteit van 
leven en op termijn misschien zelfs genezing van mede-pa-
tiënten wereldwijd.

Op 29 februari is het zeldzameziektendag. Eén miljoen 
Nederlandse patiënten hanteren dan de internationale slo-
gan:  “Rare is many. Rare is strong. Rare is proud.” In deze 
bijlage komt u er meerdere tegen: sterke patiënten als Els, 
Irmy, Karin, Sigrid en Yvon die niet bij de pakken neerzitten. 
Die ondanks de vele problemen die samenhangen met de 
zeldzaamheid van hun aandoening, trots kunnen zijn op 
hoe zij daarmee omgaan en samen met sterk gemotiveer-
de professionals in expertisecentra naar oplossingen zoe-
ken. Door spannende wetenschappelijke ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het terrein van gentherapie, gloort er hoop!  
Wereldwijd is vijf procent van de bevolking getro� en door 
één van de 7.000 zeldzame aandoeningen. De meeste 
daarvan hebben ernstige gevolgen voor de kwaliteit van 
leven, verkorten de levensduur en zijn ook nog eens erfelijk 
overdraagbaar. Toch is de aandacht voor zeldzame aandoe-
ningen gering en bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met de 
wereldwijde actie tegen een ernstige virusepidemie. On-
derzoek naar zeldzame aandoeningen is in ieders belang, 
niet alleen van de patiënten zelf. Therapieën voor zeldzame 
ziekten leiden vaak ook tot oplossingen voor andere, 
veelvoorkomende  aandoeningen waarmee u en ik vroeg 
of laat te maken krijgen. Ook daarom is het belangrijk dat 
iedereen, inclusief de politiek, zich veel meer bewust is van 
de omvang van de problematiek van de zeldzame aandoe-
ningen en de veel bredere impact van onderzoek. Hopelijk 
motiveert dat de overheid, zorgverzekeraars en fondsen om 
veel meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek en 
betere zorg. De boodschap aan hen van ongeduldige, maar 
gedreven professionals en leidende patiënten luidt: “Wij 
staan klaar!” 

Dr. Cor Oosterwijk is directeur van de VSOP, 
de koepel van patiëntenorganisaties voor 
zeldzame en genetische aandoeningen. 

www.vsop.nl en www.zeldzameaandoening.nl
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“Wie er ‘normaal’ uitziet, 
is niet altijd automatisch gezond”
Dertig jaar lang wist Yvon Wielink niet dat ze 
mastocytose had. Nu dat eindelijk duidelijk is, 
loopt ze tegen de enorme onbekendheid van 
deze ziekte aan. Ook bij zorgprofessionals.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

onbekendheid bij zorgverleners 
tot levensgevaarlijke situaties 
kan leiden. Ooit kreeg ik thuis 
een anafylactische shock en werd 
ik met hoge pols en nauwelijks 
meetbare bloeddruk met spoed in 
een ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. Artsen wisten niet 
wat ze met me aan moesten, ze 
liepen wat ontredderd rond met 
uitgeprinte A4’tjes met summiere 
informatie over mastocytose. Ik 
lag te vechten voor mijn leven en 
degene die mij begeleidde moest 
de behandelaars echt overtuigen 
om me snel prednison én Tavegyl 
te geven. Dit alles maakte me zo 
eenzaam en onzeker, het was be-
angstigend om te zien dat artsen 
niet wisten hoe ze moeten han-
delen. Vanaf toen wilde ik alleen 
nog maar experts om mij heen. 
Sindsdien ben ik dan ook bij het 
Nederlands Mastocytose Centrum 
Groningen onder behandeling.”

Bekendheid voor de ziekte
“Hoewel ik me vaak ziek voel en 
hoewel ik bij elke aanval maar 
moet hopen dat er in een zieken-
huis deskundige artsen zijn, ben 
ik positief ingesteld. Ik heb na-
melijk ook goede ervaringen in 

loog in het ziekenhuis. Uit aller-
lei bloed- en urinetests leidde zij 
af dat ik heel erg allergisch was, 
maar desondanks kon zij er niet 
precies de vinger achter krijgen 
wat er nu werkelijk met me aan 
de hand was. Ik had echter enorm 
veel geluk, want toevallig was er 
een internist in het ziekenhuis, 
dokter Van der Linden, die tij-
dens zijn afstuderen een scriptie 
over mastocytose had geschreven. 
Hij dacht na het aanhoren van 
mijn verhaal aanvankelijk aan de 
ziekte van Hodgkin, maar na on-
der andere een beenmergpunctie 
vertelde hij me dat ik iets ergers 
had: systemische mastocytose, 
een niet te genezen zeer zeldzame 
ziekte. Systemisch wil zeggen dat 
de mastocytose bij mij door het 
hele lichaam zit, in tegenstelling 
tot patiënten met cutane masto-
cytose, bij wie de ziekte alleen in 
de huid zit. 

Uitgeprinte A4’tjes
“Nadat de diagnose was gesteld 
en de behandeling was begon-
nen, liep ik tegen een even groot 
probleem aan: de enorme onbe-
kendheid met mastocytose onder 
zorgprofessionals. In Nederland 

Mastocytose is een ernstige zeld-
zame ziekte, waarbij het proces 
van de aanmaak van mestcellen 
in het beenmerg is verstoord. Dit 
leidt tot tal van klachten, zoals 
jeuk, enorme vermoeidheid en 
huidvlekken. Maar ook tot heftige 
allergische reacties, die dodelijk 
kunnen aflopen. Yvon Wielink is 
een van de naar schatting 2000 
Nederlanders met deze aandoe-
ning (meer over de ziekte masto-
cytose staat op pagina 5 van deze 
special). Het duurde bij haar lang 
voordat de diagnose werd gesteld. 
Maar wie denkt dat die diagno-
se-na-lange-tijd betekent dat ze 
nu altijd en overal goed geholpen 
wordt, heeft het mis. Haar verhaal 
maakt duidelijk dat bekendheid 
van mastocytose bij zorgprofessi-
onals bittere noodzaak is…

Hb-waarde van 2,3
“In mijn tienerjaren kreeg ik de 
eerste klachten. Ik hockeyde bij-
voorbeeld enthousiast, maar tij-
dens het sporten ontstonden rode 
vlekjes op de huid die erg jeuk-
ten. Ook liep ik vaak botbreuken 
op. ‘Heb je haar weer’, werd er 
dan gezegd. Later in mijn leven 
werden de problemen ernstiger. 
Rond mijn bevallingen kwam ik 
in levensgevaarlijke situaties te-
recht. Ik werd ontzettend ziek, 
waardoor men in eerste instantie 
aan het HELLP-syndroom dacht, 
een vorm van zwangerschapsver-
giftiging. Kenmerk daarvan is dat 
de gevaren na de geboorte zijn 
geweken, maar ik werd juist al-
leen maar zieker. Zo had ik op een 
bepaald moment een Hb-waarde 
van slechts 2,3, extreem laag. Ik 
voelde me ook heel slecht. Artsen 
gaven me allerlei medicatie en ik 
kreeg bloedtransfusies. Ik heb het 
net aan overleefd. Ook op mijn 
werk, ik was destijds purser bij 
de KLM, ging het nogal eens mis. 
Vaak viel ik flauw, wat ik aan eten 
en drinken toeschreef. Om een 
voorbeeld te geven, in dronk een 
pakje drinkontbijt waarna ik ‘out’ 
ging. Dan dacht ik dat het aan dat 
drinkontbijt lag.”

Systemische mastocytose
“Toch had ik toen wel in de ga-
ten dat er iets écht niet goed was 
met mijn gezondheid. Om die 
reden ging ik naar een allergo-

ziekenhuizen gehad. Zo ben ik 
onlangs geopereerd in het UMC 
Utrecht en daar was men perfect 
voorbereid, iedereen kende mijn 
protocol. Er was zelfs een anes-
thesist die letterlijk aan mijn ogen 
zag of ik een reactie had. Sowieso 
ben ik ontzettend dankbaar dat 
er deskundige artsen zijn, zo-
als Hanneke Oude Elberink. Zij 
zet zich echt met hart en ziel in 
voor onderzoek, bekendheid van 
de ziekte, en vooral voor ons als 
mastocytosepatiënten. Verder 
ben ik blij dat ik nu een hond heb, 
door hem moet ik wel naar buiten 
en moet ik bewegen, ook al voel ik 
mij nog zo slecht. Hij zorgt ervoor 
dat ik niet geheel in een isolement 
geraak. Daarnaast ben ik actief 
voor de patiëntenvereniging, on-
der meer via www.mastocytose.
nl. We proberen niet alleen veel 
meer bekendheid voor de ziekte te 
krijgen, maar ook om te laten zien 
hoe iemand ondanks zijn of haar 
mastocytose actief kan zijn. Dat is 
ook mijn grote doel, ik wil name-
lijk niet dat deze ziekte mijn leven 
helemaal bepaalt.”

“De onbekendheid met 
mastocytose nekt ons 
als patiënten”

lijkt de norm te zijn dat als je er 
goed uitziet, je niet echt ziek bent. 
Maar wie er ‘normaal’ uitziet, is 
niet altijd automatisch gezond. 
Aan de buitenkant zie je niet hoe 
ziek iemand met mastocytose kan 
zijn. Sterker nog, ik heb vaak van 
die rode blosjes – flushes – die 
een gezonde indruk geven. Dat 
maakt het voor mijn omgeving 
lastig. De onbekendheid met mas-
tocytose nekt ons als patiënten. 
Het is ook niet gemakkelijk, want 
iedere patiënt is weer anders en 
we kunnen compleet verschillend 
reageren op triggers. Waar de een 
heftig reageert op bijvoorbeeld 
temperatuurverschillen, reageert 
een ander daar helemaal niet op. 
Maar dit neemt niet weg dat de 
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Mastocytose 

Mastocytose is heel 

zeldzaam. In Nederland 

zijn er elk jaar zo’n 10 

tot 20 mensen die mas-

tocytose krijgen.

Meestal gaat het dan 

om systematische 

mastocytose 

(bij volwassenen) of 

huidmastocytose 

(bij kinderen).

Bron: Radboud UMC 
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SYNDROOM VAN CUSHING

“Het zou patiënten 
zoals ik helpen als één 
iemand het overzicht 
bewaart en de hele 
puzzel maakt”

De diëtist, de psycholoog en de neuroloog zagen 
allemaal maar een stukje van de puzzel. Ze 
konden daardoor niet bevroeden dat Sigrid 
Hendriks een ernstige zeldzame aandoening 
had. Na vijf moeizame jaren kwam zij er 
tóch achter. Ze vertelt over deze intensieve 
diagnostische zoektocht.

Syndroom 
van Cushing 

Patiënten met het 

syndroom van Cushing 

hebben een teveel van 

het hormoon cortisol 

in hun lichaam. Dit 

hormoon wordt in de 

bijnier aangemaakt, 

onder aansturing van 

de hypofyse. Bij het 

grootste gedeelte van 

de patiënten ontstaat 

het syndroom in de 

hypofyse, bij een min-

derheid in de bijnier. 

Gehandicapte Kind. 

uitgesloten, MS, Lyme en zelfs een 
erfelijke vorm van dementie (CA-
DASIL).” Van al die ziektes bleek 
gelukkig geen sprake. Het besef 
dat Hendriks tóch Cushing had, 
groeide sterk bij haar. Ook ont-
dekte ze welke test wel helderheid 
zou kunnen verschaffen: de Dexa-
methason Remmingstest. “Hierbij 
krijg je een hoge dosis dexame-
thason, kunstmatig cortisol, om 
te zien hoe het lichaam reageert. 
Stopt het tijdelijk met het zelf 
aanmaken van cortisol of niet? In 
het laatste geval is er sprake van 
Cushing.”

Via haar huisarts kwam Hendriks 
bij een endocrinoloog. Met tegen-
zin – de patiënt had vorig jaar toch 
een bloedtest gehad? – liet deze 
de test uitvoeren. “Hij weigerde 
eerst, maar toen werd ik zo emo-
tioneel. Ik wilde per se uitsluitsel 
via die test.” Aldus geschiedde en 
Hendriks kreeg eind 2012 de di-
agnose ‘syndroom van Cushing.’ 
Eindelijk kon de behandeling 
starten, al was dat een rollercoas-
ter op zichzelf. “Ik moest ruim een 
halfjaar wachten op een operatie 
van de goedaardige tumor in mijn 
bijnier. Dat vond ik spannend, 
omdat ik vanwege mijn ziekte ook 
kampte met een levensbedreigend 
hoge bloeddruk. En na de operatie 
volgde nog een tergend zwaar tra-
ject. Terwijl iedereen dacht dat ik 
beter was, moest mijn bijnier weer 
gaan functioneren. Dat duurde al 
met al nog anderhalf jaar.” 

liet vervolgens haar bloed testen 
op cortisol. “Mijn bloedwaarde 
bleek heel hoog te zijn, maar nog 
wel binnen de grenzen van het 
normale. Helaas was dit achteraf 
geen juist onderzoek. Voor mij be-
tekende dit echter dat ik naar huis 
ging met de conclusie dat ik geen 
syndroom van Cushing had.”

Rollercoaster
Intussen kwamen er steeds meer 
verschijnselen bij die juist wél in 
de richting van Cushing wezen. 
Zoals spierzwakte. “Af en toe zakte 
ik gewoon door mijn benen. Daar-
naast kreeg ik last van hoofdpijn 
en slecht slapen.” En wéér werd de 
hulp ingeschakeld van een speci-
alist, een neuroloog ditmaal. “Dat 
was echt spannend, want tal van 
ernstige ziektes moesten worden 

Nadat hij de Trojaanse oorlog suc-
cesvol had afgerond, begon Odys-
seus aan de jarenlange avontuur-
lijke terugtocht naar het eiland 
Ithaka. Een reis vol omzwervin-
gen, bedreigingen, stormen en 
spanningen. Deze Odyssee, een 
gedicht van Homerus, heeft op-
merkelijk veel overeenkomsten 
met hoe patiënten met een zeldza-
me ziekte hun zoektocht naar een 
diagnose ervaren. Soms gaan ze 
van het kastje naar de muur, en ze 
ondervinden tegenslagen, span-
ningen en frustraties. Zo ging het 
in elk geval bij Sigrid Hendriks. 
Zij had het syndroom van Cushing 
(zie kader), maar het duurde ze-
ker vijf jaar voordat dat duidelijk 
was. Hendriks: “De eerste klach-
ten ontstonden bij mij in 2007. Ik 
was jeugdarts en kreeg last van 
stress en spanningsklachten. Zo 
was ik vaak somber. Ik weet dit 
alles aan een hoge werkdruk, in 
combinatie met jonge kinderen. 
Uiteindelijk bezocht ik hiervoor 
een psycholoog, die me behandel-
de met cognitieve therapie en me-
dicijnen.”

Enorm ongelukkig
Die klachten waren echter niet 
de enige. Ook kreeg Hendriks 
last van overgewicht en een op-
geblazen gezicht, beide heel ken-
merkende verschijnselen van het 
syndroom van Cushing. Maar op 
dat moment was er nog steeds 
niemand die daaraan dacht. “Voor 
mijn gewicht ging ik naar een di-
etist. Helaas sloeg het dieet niet 
aan, integendeel, ik kwam in die 
tijd bij elkaar bijna dertig kilo 
aan. Dat maakte me enorm on-
gelukkig, in die tijd kon ik niet 
naar mezelf in de spiegel kijken.” 
Noem het toeval, maar in die ja-
ren ging Hendriks werken bij de 
VSOP, de Nederlandse koepelor-
ganisatie voor zeldzame en gene-
tische aandoeningen. Sterker nog, 
ze schreef er onder meer boekjes 
over bijnierziekten… “Tijdens het 
schrijven zag ik de kenmerken 
van het syndroom van Cushing. 
Bij alles dacht ik: dat heb ik ook.” 
Bij haar huisarts bracht Hendriks 
haar vermoeden ter sprake. Die 

De diagnostische Odyssee 
bij een zeldzame aandoening

Regie
Nu kan Hendriks zeggen dat ze 
er ‘aardig bovenop’ is. Terugkij-
kend betreurt ze dat de diagnose 
niet eerder is gesteld. “Dat zou 
mijn kwaliteit van leven hebben 
verbeterd. Nu heb ik enorm in 
onzekerheid verkeerd en was ik 
lang ongelukkig met mezelf door 
een lichaam in de hoogste stress-
stand.” Hoe had die diagnose 
eerder kunnen worden gesteld? 
“Om een aantal erfelijke zeldzame 
ziekten te kunnen diagnostice-
ren, krijgen baby’s een hielprik. 
Maar daar hebben volwassenen 
met een niet-erfelijke ziekte zoals 
Cushing niets aan.” Volgens Hen-
driks is het grote probleem dat 
regie ontbreekt, er is nu niemand 
die de puzzel kan leggen. Zelf 
heeft ze dus onder meer de psy-
choloog, de diëtist, de neuroloog 
en de endocrinoloog bezocht. “Zij 
zagen maar een deel van de puz-

zel. Een deel dat vaak op zichzelf 
betrekkelijk onschuldig was, zo-
als gewichtstoename. Maar al die 
puzzelstukjes samen bleken een 
ernstig syndroom te zijn. Het zou 
patiënten zoals ik helpen als één 
iemand het overzicht bewaart en 
de hele puzzel maakt. Dat zou de 
huisarts kunnen zijn.” Hendriks 
realiseert zich dat je niet van huis-
artsen kunt verlangen dat ze alle 
zeven- tot achtduizend zeldzame 
ziekten (her)kennen. “Daarom 
geef ik nascholingen aan huisart-
sen. Dat ze op het spreekuur nog 
alerter moeten zijn op signalen. 
En dat ze bij een ‘niet-pluis gevoel’ 
echt verder moeten zoeken naar 
collega’s met expertise.” 

“Terwijl iedereen 
dacht dat ik beter 
was, moest mijn 
bijnier weer gaan 
functioneren. Dat 
duurde al met al nog 
anderhalf jaar.” 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Over nut en noodzaak van 
een patiëntenorganisatie

“Wij willen er echt 
zíjn voor patiënten 
met mastocytose”

“ADCA is enigszins te 
vergelijken met ALS”

Het duurde wel tien jaar voordat de man van Els 
Zwetsloot de diagnose ADCA kreeg. Doorslagge-
vend daarbij was de rol van de ADCA-vereniging.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Wat is ADCA? 

ADCA staat voor 

Autosomaal Dominant-

erfelijke Cerebellaire Ataxie. 

De ziekte, die naar schatting 

slechts 800 patiënten in 

Nederland hebben, wordt 

onder meer gekenmerkt 

door:

•  een verstoord evenwicht;

•  verstoorde coördinatie 

van armen, handen en 

benen;

•  onduidelijke spraak;

•  slikproblemen.

als een logopedist die vertelt over 
spraak- en slikproblematiek. Ver-
der wisselen patiënten onderling 
kennis en kunde uit. Ook testen ze 
bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen 
van elkaar.”

ADCA vergelijkbaar met ALS
De ziekte, zo benadrukt Zwetsloot 
ten slotte, is progressief. Behan-
deling is dan ook vooral gericht op 
symptoombestrijding. Een neuro-
loog van het Erasmus MC doet dit 
bij haar man. Hoe gaat het nu met 
hem? “Hij is 72 jaar oud. Schrijven 
gaat niet meer, lopen ook niet. Hij 
zit buitenshuis in een rolstoel en 
binnenshuis beweegt hij zich met 
een trippelstoel. Verder gaat het 
spreken ook steeds moeizamer. 
En helaas heeft hij een variant van 
ADCA waardoor hij uiteindelijk 
blind zal worden. ADCA is enigs-
zins te vergelijken met ALS, maar 
gelukkig voor ons verloopt de ziekte 
ADCA wel een stuk trager dan ALS.”

ADCA/Ataxie Vereniging Nederland 
geheten, voelde voor Els Zwetsloot 
en haar man als een ‘warm bad’. 
“Uiteraard vanwege de onderlin-
ge steun. Iedereen heeft hetzelfde, 
moeilijk praten, knoeien met eten, 
dat soort dingen. Je hoeft dus niet 
elke keer uit te leggen wat je man 
mankeert. Je kunt elkaar helpen. 
Zo worden er ook veel activiteiten 
georganiseerd, denk aan landelijke 
of regionale dagen waarop je elkaar 
kunt ontmoeten.” Daarnaast heeft 
de ADCA/Ataxie Vereniging Ne-
derland korte lijnen met expertise-
centra in Nijmegen en Groningen. 
“Sprekers komen vertellen over de 
ontwikkelingen rond ADCA, zo-

Wat is mastocytose precies?
Oude Elberink: “Bij ieder mens 
worden mestcellen in het beenmerg 
aangemaakt, deze spelen een rol in 
het immuunsysteem. Bij mensen 
met mastocytose is dit proces ver-
stoord. Aan patiënten leg ik het uit 
met de metafoor van een lichtknop-
je. Als organen behoefte hebben 
aan mestcellen gaat dit knopje aan 
op de moedercel, om vervolgens 
weer automatisch uit te gaan. Bij 
mastocytose staat dit knopje ech-
ter continu aan, waardoor er aan-
houdend te veel mestcellen worden 
gemaakt. Deze mensen krijgen 
hiervan klachten, soms mild, soms 
ernstig.”

Welke klachten zijn dit?
De klachten zijn heel uiteenlopend, 
denk aan jeuk, ernstige allergische 
reacties, vermoeidheid, huidvlek-
ken, darmklachten en botontkal-
king. Op zichzelf al vervelende 
klachten, maar wat mastocytose 
zo moeilijk maakt is de onvoorspel-
baarheid. Iemand die jarenlang 
lichte klachten heeft gehad, kan 
ogenschijnlijk uit het niets ernsti-
ge klachten krijgen. Bovendien is 
er een groep patiënten die bijvoor-
beeld na een insectensteek een an-
afylactische reactie kan krijgen, 
die dodelijk kan aflopen of waarbij 
de ziekte plotseling kwaadaardig 
wordt.”

Waarom is er een 
expertisecentrum opgericht?
“Omdat het een zeldzame ziekte 
is die zulke ernstige gevolgen kan 
hebben. Huisartsen weten er vaak 
geen raad mee. Dat is begrijpelijk, 
want de klachten passen meestal 
ook bij andere aandoeningen. En 
mastocytose komt naar schatting 
bij slechts ongeveer 2000 mensen 
in Nederland voor, bij ons zijn er 
500 bekend. Al hebben we aanwij-
zingen dat er meer patiënten zijn. 
Hoe dan ook is de ziekte onbekend.”

Hoe is dit expertisecentrum 
ontstaan?
“Al vanaf de jaren negentig zijn we 
in Groningen steeds meer expertise 
gaan opbouwen, een database met 
patiënten gaan opzetten en gaan 
samenwerken met andere specialis-
ten, zoals een dermatoloog, kinder-
arts en een klinisch chemicus. Wij 
kregen dan ook meteen erkenning 
toen in 2015 landelijke expertise-
centra werden opgericht.”

Wat doen jullie concreet?
“Ons belangrijkste doel is er echt te 
zíjn voor onze patiënten. Dat bete-
kent patiënten behandelen, maar 
zeker ook informeren. We kunnen 
ze vertellen of bepaalde klachten bij 
de aandoening horen of niet. Daar-
naast zorgen we voor bewustwor-
ding, zodat steeds meer patiënten 
en artsen bekend raken met mas-
tocytose. En uiteraard doen we on-
derzoek naar betere behandelingen 
en de aandoening zelf, want nog 
veel is onbekend. Zo onderzoeken 
we relaties tussen mastocytose en 
bijvoorbeeld osteoporose. Alles wat 
we doen, is erop gericht mensen 
met deze zeldzame ziekte een betere 
kwaliteit van leven te geven.” 

Het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen 
van het UMCG was bij de oprichting een van de 
eerste expertisecentra in ons land. Hanneke Oude 
Elberink (internist-allergologe en hoofd van dit 
expertisecentrum) werkt er met haar team gedre-
ven aan een betere kwaliteit van leven voor mas-
tocytosepatiënten.

“Er is een groep patiënten die na een 
insectensteek een anafylactische reactie kan 
krijgen, die dodelijk kan aflopen”
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ADCA | MASTOCYTOSE

Haar man Hans was 50 jaar toen 
hij de eerste kenmerken van ADCA 
begon te vertonen, vertelt Els Zwet-
sloot. “Als hij liep, zette hij onre-
gelmatige stappen. Vaak liepen we 
daarom hand in hand, ik moest hem 
echt ondersteunen bij het lopen.” 
Dat haar man de ziekte ADCA (zie 
kader) had, bleek echter pas zo’n 
tien jaar later. “Het grote probleem 
was dat huisartsen en neurologen 
de ziekte helemaal niet kenden. Uit-
eindelijk kwamen we bij een neuro-
loog terecht die op een hersenscan 
wel zag dat de kleine hersenen iets 
waren verschrompeld – typerend 
voor ADCA – maar daar volgde nog 
steeds geen diagnose uit.”

ADCA-vereniging
Wat hielp om het vermoeden te 
krijgen dat haar man inderdaad 
ADCA had, was dat zijn moeder de 
ziekte had. Zwetsloot: “Maar door 
onbekendheid met ADCA had ook 
dat nogal wat voeten in de aarde. 
Er werd namelijk altijd gezegd dat 
ADCA bij haar niet erfelijk was. 
Ze kon de ziekte dus eigenlijk niet 
doorgeven aan mijn man. Later, 
toen er meer over de ziekte bekend 
was, bleek dat wel te kunnen.” De 
échte overtuiging dat het om ADCA 
ging, kreeg Zwetsloot pas toen ze 
in contact kwam met de patiënten-
vereniging. “Op dat moment viel 
alles op zijn plaats. Door te googe-
len kwam ik erachter kwam dat 
er überhaupt een ADCA-vereni-
ging bestond. Daar kwamen we in 
contact met allemaal mensen met 
symptomen die vergelijkbaar wa-
ren met die van mijn man.”

Kennis en kunde uitwisselen
De patiëntenorganisatie, inmiddels 

HANNEKE OUDE ELBERINK



ZELDZAME
ZIEKTEN
Een ziekte of aandoening is in Europa zeldzaam wanneer dit voorkomt bij 1 op de 2.000 inwoners (Orphan Drug Regulation 
141/2000). Mensen met een zeldzame aandoening kampen veelal met een scala aan zeer diverse klachten, waarmee zij bij 
veel verschillende zorgverleners terechtkomen. 

Wereldwijd zijn er 
ongeveer 7.000 
zeldzame aandoeningen 
en dagelijks worden 
er meer ontdekt door 
verbeterde (genetische) 
diagnostiek.

Veelal is er sprake van 
een lange zoektocht 

naar de juiste diagnose. 
Het uitblijven daarvan 

kan leiden tot onbegrip 
van de omgeving en 

niet serieus genomen 
worden.

 van de zeldzame 
aandoeningen is genetisch. 

De overige worden 
veroorzaakt door infecties 

(bacteriologisch of 
viraal), allergieën of 
omgevingsfactoren.

Een late diagnose 
kan onherstelbare 

gezondheidsschade 
veroorzaken vanwege 

onjuiste, beschadigende 
behandelingen of door 

overbodige diagnostiek.

Bij meer dan 30% van de 
patiënten duurt de termijn 
tot het vinden van de juiste 
diagnose meer dan 20 jaar.

In totaal krijgt 
56% van de 
patiënten een 
verkeerde 
behandeling.

Een late diagnose leidt ook tot onnodig uitstel van 
handelingsopties (aangepast onderwijs, passende 

begeleiding, geïnformeerde reproductieve keuzes n.a.v. 
preconceptioneel advies) en ondoelmatige inzet van 
voorzieningen in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Ook bij veelvoorkomende 
aandoeningen zoals kanker komen 
zeldzame vormen voor.

Een aandoening is in 
Nederland zeldzaam als 
deze voorkomt bij max. 
8.000 mensen. In Neder-
land hebben meer dan 
1 miljoen mensen een 
zeldzame aandoening. 

Elke huisartsenpraktijk 
heeft een aanzienlijk 
aantal patiënten met 
een zeldzame 
aandoening: in een 
normpraktijk is dit 
ongeveer 100 patiënten.

10% van de sterfgeval-
len is het gevolg van een 
zeldzame aandoening; 
jaarlijks overlijden in 
Nederland ca. 15.000 
mensen t.g.v. een 
zeldzame aandoening.

Doordat veel 
zorgverleners niet 
weten wat zij met deze 
patiënten aan moeten, 
lopen zij bovendien 
kans op een verkeerde 
behandeling. 

7.000 ZELDZAME 
AANDOENINGEN

1.000.000 
MENSEN

80%

30%

56%

ONBEGRIP

LATE
DIAGNOSE

UITSTEL
HANDELINSOPTIES

VEEL 
VOORKOMENDE 
ZIEKTEN

100 
PATIËNTEN

10% VAN DE 
STERFGEVALLEN

ZORGELIJK
GEVOLG

AANTALLEN

DIAGNOSE 

6 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL



EEN BEWUST LEVEN | 7

HOE KAN DE 
KWALITEIT VAN 

LEVEN VAN MENSEN 
MET EEN ZELDZAME 

AANDOENING 
VERBETERD WORDEN?

KINDEREN SUBOPTIMALE ZORG EN ONDERZOEK 

•  75% van de zeldzame   
 aandoeningen raakt   
 kinderen. Er worden in
 Nederland minimaal 
 2.000 kinderen per jaar
 geboren met een  
 zeldzame aandoening,   
 resulterend in, in totaal, 75.000 
 kinderen en jeugdigen met 
 een (chronische) zeldzame 
 aandoening.

•   40% van de kinderen met 
 een zeldzame aandoening 
 hee�  geen diagnose.

•  Bij ca. 40% van 
 de kinderen met een  
 ontwikkelingsachterstand 
 wordt een zeldzame, 
 genetische diagnose  
 gesteld. Jaarlijks worden 
 ca. 700 kinderen geboren 
 waarbij een ernstige  
 ontwikkelingsachterstand 
 optreedt zonder dat er een 
 diagnose kan worden 
 gesteld.

•  Kinderen met een 
 aangeboren aandoening
  hebben 2,6 keer zoveel kans 
 op kanker in de kindertijd.

•  Zeldzame aandoeningen 
 zijn de oorzaak van 35% 
 van de ster� e in het eerste 
 levensjaar, 30% van de 
 kinderen met een zeldzame 
 aandoening overlijdt vóór 
 het 5e levensjaar.

Gebrek aan wetenschappelijk 
onderzoek en kennis over de 
aandoening.

Beperkte kennis en 
expertise bij zorgprofessionals.

Gebrek aan goede kwaliteit 
van zorg.

Gebrek aan kwalitatieve 
goede (behandel)informatie 
over de aandoening, zoals 
richtlijnen, zorgstandaarden, 
kwaliteitsstandaarden, 
behandelprotocollen etc.

•  De aandoening is progressief, invaliderend, degeneratief en kan    
 levensbedreigend zijn. Naarmate men ouder wordt, is er een grote kans   
 op co-morbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijkertijd).

•  De aandoening gaat ten koste van de kwaliteit van leven o.a. door verlies   
 van autonomie, de zware (psycho)sociale belasting voor patiënten én hun   
 naasten en een ontwrichtende uitwerking op het gezin.

•  Er is geen uitzicht op genezing of een op de aandoening gerichte    
 behandeling. De zorg richt zich op de behandeling van symptomen, het   
 verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen of beperken van   
 (onherstelbare) gezondheidsschade.

•  Het risico dat meerdere gezins- en/of familieleden aangedaan of erfelijk   
 belast zijn.

•  Ongelijkheid en belemmeringen in de toegang tot behandelingen en    
 (dure) geneesmiddelen.

•  Door beleidsbeïnvloeding 
richting overheid, politiek en 
partijen in de gezondheids-
zorg, nationaal en internatio-
naal

•  Door het bevorderen van 
‘awareness’ in de samenle-
ving

•  Door bundeling van 
krachten en lobby voor de 
gemeenschappelijke proble-
men van zeldzame 
aandoeningen

•  Door het bevorderen van 
samenwerking tussen patiën-
tenorgani-saties die zeldzame 
aandoeningen    
vertegenwoordigen

•  Door het bevorderen van: 
tijdige en juiste diagnostiek; 
erfelijkheidsvoorlichting, 
preconceptiezorg en zwan-
gerschapszorg; kennis en 
kunde bij zorgverleners en de 
kwaliteit en organisatie van 
de  zorg

•  Door het simuleren van  
patiëntgericht wetenschap-
pelijk onderzoek en patiënten 
participatie in onderzoek.

•  Door het bevorderen van 
de  toegang tot geneesmidde-
len en innovatieve therapieën 
voor zeldzame aandoenin-
gen.

GEVOLGEN VOOR PATIËNT EN NAASTEN 

GEVOLGEN VOOR DE SAMENLEVING

WAT TE DOEN? 

Schattingen van experts gaan uit van gemiddelde zorgkosten van € 
15.000 per patiënt per jaar. De totale kosten voor patiënten met zeldzame 
aandoeningen in Nederland worden geraamd op ca. € 15 miljard, ruim 
20% van de totale zorgkosten. Daarin zijn de kosten ten gevolge van diag-
nostische vertraging en ine�  ciënte ketenzorg niet meegenomen.

De gemiddelde kosten bij zeldzame 
aandoeningen zijn minstens twee-
maal die van kanker.

De uitgaven aan weesgeneesmidde-
len blijven stijgen: van € 195 miljoen 
in 2013 naar € 259 miljoen ruim 4 jaar 
later. Dat is gemiddeld 9% per jaar; 
ongeveer net zo veel als de ontwikke-
ling van het aantal patiënten.

1 2 3

ZELDZAME ZIEKTEN   | 7



“Een vroege diagnose is extreem belangrijk”
Een van de vele zeldzame botaandoeningen is 
X-gebonden hypofosfatemie, ofwel XLH. Dé 
expert in Nederland op het gebied van XLH 
bij volwassenen is prof. dr. Carola Zillikens, 
internist-endocrinoloog bij het Erasmus MC. 
Als geen ander kan zij uitleggen wat XLH precies 
is, en vooral: hoe patiënten met XLH kunnen 
worden geholpen.

O-benen, wel het meest typeren-
de voor iemand met XLH. Ver-
der hebben kinderen veel moeite 
met leren lopen, ze vertonen een 
soort waggelgang. Ook blijven ze 
vaak klein en hebben ze vaak pijn 
in botten, gewrichten en spieren. 
Volwassenen bij wie XLH nooit is 
vastgesteld, kunnen deze sympto-
men uiteraard ook hebben. Maar 

der). Hopelijk kunnen we daarna 
meer zeggen over hoe vaak XLH 
in Nederland voorkomt.”

Hoe wordt de diagnose 
gesteld?
“Dat hangt ervan af. Als bekend 
is dat XLH bij een ouder voor-
komt, dan heeft een kind 50 pro-
cent kans om ook XLH te hebben. 
Een kinderarts zal in dat geval 
meteen verder onderzoek doen. 
Als een nieuwe mutatie ontstaat, 
en XLH dus nog niet bekend is 
in de familie, dan komen ouders 
en hun kind eerst bij de huisarts 
met klachten. Stapsgewijs kan 
dan de diagnose XLH worden ge-
steld. Eerst vindt bloedonderzoek 
plaats om het fosfaatgehalte te 
meten. Als dat structureel te laag 
is, wordt onderzocht of de urine 
veel fosfaat bevat. Daarna wordt 
het hormoon FGF23 gemeten. 
Wanneer daarvan een teveel is, 
vindt genetisch vervolgonderzoek 
plaats om te bekijken of er in-
derdaad een afwijking zit op het 
PHEX-gen. Wat voor veel ziekten 
geldt, geldt des te meer voor XLH: 
een vroege diagnose is extreem 
belangrijk. Hoe eerder de diag-
nose wordt gesteld, hoe eerder 
de behandeling kan beginnen en 
hoe meer complicaties op latere 
leeftijd kunnen worden voorko-
men. De schade die XLH kan aan-
richten, is onomkeerbaar, denk 

bijvoorbeeld aan slijtage van de 
gewrichten.”

Wat zijn de behandelmogelijk-
heden?
“De behandeling is gericht op het 
omhoog brengen van het fosfaat-
gehalte. Daartoe krijgen patiënten 
standaard een combinatie van een 
fosfaatdrankje en actief vitamine 
D in de vorm van een tablet. Vooral 
dat drankje vereist de nodige disci-
pline. Het moet vier- tot vijfmaal 
daags worden ingenomen, ook ’s 
nachts. Bij met name kinderen 
worden de symptomen van XLH 
hierdoor inderdaad minder. Maar 
door het gestegen fosfaatgehalte 
stijgt ook de hoeveelheid FGF23, 
wat weer tot een verhoogde uit-
scheiding van fosfaat kan leiden. 
Daarnaast is er een ander medi-
cijn, dat de bron van XLH aan-
pakt. Om precies te zijn bindt het 
FGF23, met als g`evolg dat het fos-
faatniveau normale waardes kan 
bereiken. Deze behandeling – in de 
vorm van injecties – is momenteel 
beschikbaar voor kinderen.”

Dat klinkt hoopvol…
“Zeker, het is heel mooi dat die 
ontwikkelingen er zijn. Door na-
der onderzoek te doen, maar ook 
door de komst van het register ho-
pen we de kwaliteit van leven van 
XLH-patiënten verder te verbete-
ren.”

Laboratorium-
onderzoek

Een heel andere manier om 

meer te weten te komen 

over XLH is labonderzoek. 

Dr. Bram van der Eerden 

doet in het expertise-

centrum – samen met 

onderzoeker in opleiding 

Daniëlle Ratsma – bijzonder 

onderzoek om het mecha-

nisme achter XLH te leren 

begrijpen. “We kennen 

inmiddels het voor XLH ver-

antwoordelijke gen, PHEX, 

en het hormoon, FGF23, 

maar op celniveau is nog 

veel onduidelijk. We pro-

beren het mechanisme in 

de cel te doorgronden door 

in het lab een celmodel te 

gebruiken. Daar kunnen we 

dan fosfaat aan toevoegen, 

waarna we kunnen zien wat 

er in de cel gebeurt met 

bijvoorbeeld FGF23.” Uitein-

delijk kan een beter begrip 

op celniveau leiden tot een 

betere behandeling van 

patiënten. Dat is volgens 

Van der Eerden nog (verre) 

toekomstmuziek. “Maar dit 

is wel een essentiële eerste 

stap om de ziekte XLH 

beter te begrijpen.”

“Een verkromming 
van de benen, 
O-benen, is het 
meest typerende voor 
iemand met XLH”

PROF. DR. CAROLA ZILLIKINS

DEZE SPREAD KWAM TOT STAND MET ONDERSTEUNING VAN KYOWA KIRIN
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U heeft het Expertisecentrum 
voor Zeldzame Botziekten 
opgericht. Waarom eigenlijk?
Prof.dr. Carola Zillikens: “Omdat 
er allerlei zeldzame en complexe 
botaandoeningen zijn waarover 
nog maar weinig kennis bestaat. 
Met dit expertisecentrum willen 
we die kennis opbouwen, bijvoor-
beeld door het opzetten van een 
register en door laboratoriumon-
derzoek (zie kaders). Maar uiter-
aard zijn we er in de eerste plaats 
voor om snel te komen tot een 
goede diagnose en behandeling 
van patiënten met een verschei-
denheid aan botziekten.”

XLH is een van die zeldzame 
botaandoeningen waarvoor 
patiënten naar Rotterdam 
komen. Wat is XLH?
“XLH staat voor X-gebonden hy-
pofosfatemie. Dit is een erfelijke 
botziekte veroorzaakt door een 
afwijking in het X-chromosoom. 
Daardoor is het fosfaatgehalte in 
het bloed te laag.”

Hoe werkt dat precies? 
“Door een genetische afwijking op 
het zogenaamde PHEX-gen maakt 
het bot te veel van het hormoon 
FGF23. Dit hormoon geeft aan 
de nieren het signaal dat fosfaat 
moet worden uitgeplast. Iemand 
met XLH heeft dus te veel FGF23 
en een tekort aan fosfaat.”

Waarom is dat erg?
“Fosfaat is heel belangrijk voor 
ieder mens. Zo speelt het een rol 
bij de energiehuishouding. Maar 
vooral zorgt het – samen met 
calcium – voor stevige botten en 
tanden. Je krijgt fosfaat binnen 
via de voeding, maar mensen met 
XLH plassen veel fosfaat weer uit. 
Zo’n tekort aan fosfaat leidt dan 
ook tot minder stevige botten.”

Hoe herken je iemand 
met XLH, wat zijn de 
verschijnselen?
“Er zijn heel veel varianten van 
XLH en ook veel verschillende 
symptomen. Wat mij betreft is 
een verkromming van de benen, 

vaak hebben ze ook vagere klach-
ten die je misschien niet direct 
aan een botaandoening zou toe-
schrijven, zoals pijn, vermoeid-
heid, gebits- en gehoorsproble-
men. Daarnaast treden vaak 
botbreuken op.”

Is er een beeld van hoe vaak 
XLH in Nederland voorkomt?
“Nog niet. Wel zijn er cijfers uit 
Scandinavië bekend. Naar schat-
ting komt XLH bij 1 op de 20.000 
kinderen voor. Mijn collega, 
arts-onderzoeker Ariadne Bos-
man, is momenteel een landelijk 
register aan het opzetten (zie ka-KKI/NL/CYS/0085



Meer informatie? Kijk op: 
www.xlhlink.eu

Landelijk 
register 
fosfaattekort
 
Vanuit het expertisecen-

trum is arts-onderzoeker 

Ariadne Bosman een 

landelijk register aan 

het opzetten van alle 

Nederlandse patiënten 

met een fosfaattekort. Zij 

vertelt over het hoe en 

waarom van dit register. 

“Het belangrijkste doel 

is de kennis en kunde 

rondom fosfaattekorten 

in Nederland te vergroten. 

Dit register gaat zorgen 

voor een enorme ken-

nisopbouw.”

Het plan is om vanaf dit 

voorjaar tal van – geano-

nimiseerde – data uit 

medische dossiers van Ne-

derlandse ziekenhuizen te 

verzamelen. Deze moeten 

antwoord geven op vra-

gen als: Wanneer kwam 

iemand met bijvoorbeeld 

een groeiafwijking naar 

een ziekenhuis? Wat 

gebeurde er vervolgens 

met hem of haar? Is er 

een diagnose gesteld 

en zo ja, welke? Hoe is 

diegene behandeld? Wat 

was het effect ervan? 

Zijn er verschillen tussen 

mannen en vrouwen? Bos-

man: “In de antwoorden 

hopen we grote lijnen te 

ontdekken die ons meer 

over bijvoorbeeld XLH 

leren. Daarnaast willen we 

patiënten benaderen met 

vragenlijsten die specifiek 

over de kwaliteit van le-

ven gaan. Want dat is ook 

een belangrijk doel van dit 

register: dat XLH-patiën-

ten een betere kwaliteit 

van leven krijgen.
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“XLH belemmert je op tal van gebieden”
Maja Licher kampt al haar hele leven met de zeldzame 
botziekte XLH. Toch duurde het lang voordat de diagnose 
kon worden gesteld. Voornaamste reden: onbekendheid. 
Licher vertelt hoe het is om met XLH te leven.

Geen lange wandelingen meer 
kunnen maken, niet met het 
openbaar vervoer kunnen om-
dat in- en uitstappen zo complex 
is, hoge premies moeten betalen 
voor een overlijdensrisicover-
zekering. En zo kan Maja Licher 
nog wel even doorgaan. “XLH, en 
met name de heftige pijn die je 
ervan hebt, belemmert je op tal 
van gebieden in het dagelijks le-
ven. Aan de andere kant prijs ik 
me echt gelukkig hoor, dat ik met 
deze ziekte in Nederland leef, en 
niet in een ontwikkelingsland.

Van vader op dochter op 
kleinzoon Dat ik een mooie wo-
ning heb op de begane grond en 
dat er zulke kundige artsen zijn 
die me helpen.”
Maja Licher (63) heeft al van 
kleins af aan te kampen met XLH. 
De ziekte loopt dwars door de ge-
neraties: haar vader had XLH, 
zij heeft het en haar zoon Daan 
(31) ook. “Maar er zijn wel grote 

Zware operatie
Haar zoon Daan had wat dat be-
treft meer geluk. Toen hij op de 
leeftijd van anderhalf met klach-
ten op spreekuur kwam in het 
ziekenhuis, was het allemaal snel 
duidelijk. “De kinderarts en de 
genetica spraken meteen het ver-
moeden uit dat Daan hypofosfa-
temische rachtitis had. Daan én 
ik lieten bloed afnemen en dat 
vermoeden werd bevestigd. Ein-
delijk had dus ook ik een diag-
nose…” Daan werd onmiddellijk 
behandeld met fosfaatdrank en 
vitamine D, al moest er bij hem 
ook een zware operatie aan te pas 
komen (‘zijn benen zijn op acht 
plekken gebroken’) om hem be-
ter te laten lopen. Als volwassene 
had Maja heel wat omzwervingen 
nodig om goed behandeld te wor-
den. “Eigenlijk pas ruim een jaar 
geleden kwam ik na wat googelen 
terecht bij het ‘botcentrum’ van 
het Erasmus MC.” 
Erkenning
Daar wordt ze nu begeleid door 
Carola Zillikens, Ariadne Bos-
man en hun collega’s. Maja is er 
enthousiast over, en dat is nog 
zacht uitgedrukt. “Het zijn echte 
experts, die zich duidelijk ver-
diepen in XLH. Ze hebben een 

“Eindelijk ontmoet ik 
mensen die precies 
weten wat ik heb”

team specialisten om zich heen 
verzameld, zoals een orthopeed 
en een geneticus, die hun erva-
ringen onderling uitwisselen. 
Van hen kreeg ik wel de combi-
natie fosfaatdrank en vitamine 
D, waardoor mijn fosfaatgehalte 
nu weer op peil is. Maar ook leer-
de ik van hen dat mijn ziekte een 
specifiekere naam had, namelijk 
XLH. Verder gaven en geven ze 
me ontzettend veel informa-
tie.” Maar het belangrijkste wat 
Maja Licher krijgt in het Eras-
mus MC: erkenning. “Eindelijk 
ontmoet ik mensen die precies 
weten wat ik heb en wat er alle-
maal bij zo’n ziekte komt kijken. 
Bij mijn tandarts is bijvoorbeeld 
volstrekt onbekend dat XLH tot 
gebitsproblemen kan leiden. Dat 
hoef ik in het Erasmus allemaal 
niet uit te leggen…”

verschillen. Zo was bij mijn va-
der duidelijk dat er iets mis was. 
Hij was klein, liep moeilijk, brak 
regelmatig zijn kromme benen 
en had veel pijn. Maar een naam 
voor de ziekte was er niet, laat 
staan een passende behandeling. 
En erfelijk zou zijn aandoening 
niet zijn.” Dat laatste heeft Maja 
geweten, want bij haar was het 
vrijwel hetzelfde verhaal. Veel 

Daan en zijn tweelingzus

pijn, O-benen en problemen met 
leren lopen (‘dat ging met gipsko-
kers’). Ook bij haar kon er geen 
diagnose worden gesteld.



Rob weet nu zeven jaar dat hij gendrager is van 
een ongeneeslijke zeldzame ziekte. Hoe is dat?

“Ik moest m’n leven opnieuw opbouwen”

Een toekomst 
met Huntington

Op een verjaardag van een vriendin werd Irmy 
Vos vanuit het niets vrijwel blind. Ze bleek de 
zeldzame oogziekte LOA te hebben. Een ziekte 
met veel gevolgen, maar dankzij nieuwe tech-
nieken gloort er hoop.

van de zon in de kamer, maar 
mijn zicht werd langzamerhand 
steeds slechter. Via de opticien be-
landde ik in allerlei onderzoeken, 
waar uiteindelijk uitkwam dat ik 
LOA had.”

Hoe groot was de impact op 
uw dagelijks leven?
“Ik moest m’n leven echt helemaal 
opnieuw opbouwen. Alles wat 
ooit normaal was, kun je ineens 

Welke zeldzame aandoening 
hebt u precies?
“Ik heb Leber Opticus Atrofie, of-
wel LOA. Dit is een ziekte die de 
oogzenuwcellen aantast en die 
wordt veroorzaakt door een mi-
tochondriale afwijking. Slechts 
zo’n 400 mensen in Nederland 
hebben LOA, dat zijn trouwens 
overwegend mannen.”

Wat is kenmerkend voor LOA?
“Dat het centrale zicht in korte tijd 
enorm afneemt. Bij mij ging dat in 
drie weken tijd van 100 procent 
naar 1 procent. Centraal ben ik 
dus bijna blind, aan de randen 
van mijn gezichtsveld zie ik mist. 
Alsof je door een beslagen raam 
kijkt.”

Wanneer hebt u deze ziekte 
gekregen?
“Elf jaar geleden, op een verjaar-
dag van een vriendin. Ik weet nog 
goed dat ik dacht last te hebben 

heb ik ook acties gehouden om geld 
in te zamelen voor onderzoek.”

Wat is de stand van zaken van 
dat onderzoek, zijn er nieuwe 
technieken en ontwikkelingen?
“Er gebeurt enorm veel. LOA is er-
felijk en op het gebied van zeldza-
me erfelijke aandoeningen lopen 
er veel onderzoeken. Denk aan 
stamceltherapie, gentherapie en 
zelfs embryonaal onderzoek. En 
specifiek voor LOA wordt er in Bo-
logna een test gedaan met oogin-
jecties. Kiembaanmodificatie, in 
het bijzonder CRISPR-Cas, is ook 
zo’n innovatieve vorm van onder-
zoek. Daarbij wordt het DNA via 
ingenieus knippen en plakken als 
het ware gerepareerd.”

Dat moet allemaal 
hoopgevend zijn.
“Zeker, er hoeft natuurlijk maar 
één persoon iets uit te vinden wat 
patiënten met LOA helpt… Wel 
is het zo dat veel nieuwe onder-
zoeken en technieken zich nog in 
het beginstadium bevinden. Juist 
daarom is geld nodig én aandacht 
voor deze ziekte. Als dat mij uit-
eindelijk niet helpt, dan zou het 
heel mooi zijn als het de volgende 
generatie wél zou helpen.”

niet meer. Lezen, schrijven, jezelf 
opmaken, tv-kijken, mensen her-
kennen, lopen, autorijden, fiet-
sen, koken, en ga zo maar door. Ik 
ging die eerste tijd door een rouw-
proces. Daarbij kwam ook nog 
eens dat ik andere klachten kreeg, 
zoals extreme vermoeidheid. En 

De ziekte is dominant overerfbaar. 
Dus toen zijn oma eraan overleed 
en zijn moeder symptomen begon 
te vertonen, wist Rob: ik heb 50 pro-
cent kans dat ik ook de ziekte van 
Huntington heb. Toch wachtte hij 

dat zorgprofessionals niet altijd 
bekend waren met LOA.”

Kunt u daarvan een voorbeeld 
geven?
“Mijn huisarts had nooit van de 
ziekte gehoord en zich er ook niet 
in verdiept. Hij begon over ‘We-
ber’. Ik zei: ‘Weber? Dat is een bar-
becuemerk…’ Die onbekendheid is 
vervelend, vandaar dat ik me heel 
hard maak om meer bekendheid 
aan LOA te geven. In het verleden 

“Ik zei: ‘Weber? Dat is 
een barbecuemerk…”

“Met een beetje 
geluk krijg ik nooit 
de symptomen van 
Huntington”

quenties zou kunnen hebben. Za-
ken als krijgen van een hypotheek 
en een levensverzekering zouden 
problematischer kunnen worden.” 

Gendrager
Nu zeven jaar geleden zette Rob toch 
de stap. “Dat was omdat ik last kreeg 
van onrustige benen. Dit is mogelijk 
een van de eerste symptomen van 
Huntington die zich openbaren.” Bij 
het UMC Utrecht voerde hij eerst ge-
sprekken met onder meer een soci-
aal werker, om te bepalen of hij wel 
stabiel genoeg zou zijn om eventueel 
slecht nieuws te ontvangen. In een 

later stadium werd bloed afgeno-
men. De uitslag was ongunstig: Rob 
bleek gendrager te zijn.

Geen tikkende tijdbom
De onrustige benen verdwenen ge-
lukkig al snel, en nu – zeven jaar 
verder – heeft Rob nog altijd geen 
symptomen van Huntington. Hij 
weet wél dat hij die ooit gaat krij-
gen. Hoe is het te leven in die we-
tenschap? “Een tikkende tijdbom 
voel ik me niet, sowieso ben ik best 
nuchter. Maar ook ik heb m’n slech-
te dagen, waarop ik me realiseer dat 
mijn toekomst er anders uit kan 
zien dan ik voor ogen had. Stel dat 
ik kinderen krijg, hoe ziek ben ik 
dan op het moment dat ze bijvoor-
beeld afstuderen?”

Vereniging van Huntington
Het gewijzigde toekomstbeeld is een 
van de dingen waar Rob mee werd 
geconfronteerd vanaf het moment 
dat hij gendrager was. Iets anders is 
dat het lastig is een zeldzame ziek-
te aan je omgeving uit te leggen. 
“Daarom ben ik ook betrokken ge-
raakt bij de patiëntenvereniging, de 

Vereniging van Huntington. Voor 
informatie, maar ook om met lotge-
noten in contact te komen. Dat geeft 
toch een merkwaardig eenheidsge-
voel. Om een voorbeeld te geven, 
ik zat eens tijdens een Europese 
patiëntenbijeenkomst aan tafel met 
allemaal mensen die in hetzelfde 
schuitje zaten. Zelfde leeftijd, alle-
maal gendrager, allemaal een moe-
der die ziek is, et cetera. We gaven 
elkaar met een knipoog een high 
five om onze miserabele toestand…”

Gentherapie
Een échte high five is wellicht over 
enkele jaren mogelijk, als de resul-
taten van een interessante klinische 
studie (fase 3) bekend worden. “Het 
gaat om gentherapie, waarbij de 
aanmaak van het voor Huntington 
verantwoordelijke eiwit wordt te-
gengehouden. Heel spannend, want 
als dit niet lukt, duurt het misschien 
wel weer een tijd voor er een ander 
middel komt dat Huntington kan 
beheersen of genezen. Aan de ande-
re kant ook heel hoopvol natuurlijk, 
het is voor Huntington het eerste 
product ooit dat zich in studiefase 3 
bevindt. Met een beetje geluk krijg 
ik dus nooit de symptomen van 
Huntington.”

nog even met de genetische test die 
uitsluitsel kon geven. “Ik hinkte op 
twee gedachten. Enerzijds houd ik 
van duidelijkheid, ik ben namelijk 
wetenschapper. Anderzijds wist ik 
dat die duidelijkheid ook conse-

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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googelen op Netherton, een van de 
twintig vormen van ichthyosis. Dat 
deed ik meteen en wat ik las paste 
exact bij me. Dat was mijn verhaal! 
De arts in het lokale ziekenhuis 
deed er denigrerend over; die ziek-
te was zo zeldzaam, die kón ik niet 
hebben. Maar bij het Academisch 
Ziekenhuis kreeg ik bevestiging. 
Een huidbiopt werd door hen naar 
een zeer deskundige Franse profes-
sor gestuurd en die stelde, op mijn 
39ste, eindelijk de diagnose.”

Wat is het syndroom van 
Netherton precies?
“Een huidziekte die ontstaat door-
dat het zogeheten LEKTI-eiwit 
ontbreekt. Dat leidt tot een zeer 
kwetsbare huid. Daarnaast heeft 
mijn haar de structuur van bam-
boe. Klachten zijn bijvoorbeeld 
jeuk, pijnklachten en een altijd 
schilferende, trekkende huid die 
op van alles reageert, zoals regen, 
zon, wind en voedingsmiddelen. 
M’n huid is daardoor heel vaak 
rood en geïnfecteerd. Kleding blijft 
geregeld aan je huid plakken. Een 
onderschat probleem is het gebrek 
aan energie door Netherton. Je li-
chaam zoekt de hele tijd naar een 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

balans, dat is bijzonder vermoei-
end. Zelfs zo erg dat ik erdoor ben 
afgekeurd voor werk. De impact van 
deze ziekte is dus gigantisch.”

Had het iets uitgemaakt als u 
de diagnose eerder zou hebben 
gekregen? 
“Absoluut. Niet alleen had ik waar-
schijnlijk al die averechts werkende 
zalven niet gekregen, maar ook was 
de psychosociale belasting min-
der geweest. Neem bijvoorbeeld de 
gymlessen vroeger op school. Ik 
kon niet meekomen met gym; om-
dat ik geen zweetklieren heb, krijg 
ik het heel snel heel warm. Maar de 
gymjuf interpreteerde dit als een ge-
brek aan conditie en inzet. Ze werd 
boos op me en zei dat ik beter mijn 
best moest doen. Als ik toen gewe-
ten had wat me mankeerde, had ik 
op school, maar ook op andere plek-
ken beter kunnen uitleggen wat er 
met me aan de hand was.”

U bent in het verleden door een 
gebrekkige diagnose niet goed 
behandeld. Hoe is dat nu?
“Een echte behandeling is er nog 
niet, maar ik krijg nu wel passen-
de medicatie om de symptomen te 
bestrijden. Denk aan medicijnen te-
gen de jeuk en de allergie, maar ook 
baden met chloor en zout, bedoeld 
om de bacteriegroei te remmen. De 
ontwikkelingen zijn echter hoopvol, 
er wordt van alles uitgevonden. Los 
daarvan wordt er veel opgezet voor 
patiënten met het syndroom van 
Netherton. Zo is er in het Erasmus 
MC een expertisecentrum. Daar is 
alle kennis en kunde op het gebied 

van deze zeldzame aandoening op 
één plek. Ik word daar niet alleen 
geweldig behandeld, maar vooral 
serieus genomen. Ik heb echt het 
idee dat ik eindelijk gehoord word. 
Ook kom ik er met lotgenoten in 
contact. Het is prettig je ervaringen 
te delen met mensen die ook zo’n 
zeer zeldzame ziekte hebben. Last 
but not least zijn we vanuit het ex-
pertisecentrum een internationaal 
congres aan het organiseren.”

Wat is dat voor congres?
“Dat wordt een internationaal 
Netherton congres in november van 
dit jaar. Artsen en patiënten uit al-
lerlei landen komen er samen om te 
spreken en met elkaar na te denken 
over de ziekte. Uiteraard hopen we 
hiermee meer ruchtbaarheid aan 
Netherton te geven. Maar vooral 
willen we alle internationale exper-
tise op die dag bundelen, zodat we 
met elkaar nieuwe oplossingen of in 
elk geval oplossingsrichtingen kun-
nen bedenken.”

“De impact van 
deze ziekte is 
gigantisch”
Je hebt zeldzame ziekten, maar je hebt ook 
extreem zeldzame ziekten. Het syndroom van 
Netherton is een voorbeeld. Naar schatting 
slechts 1 op de miljoen mensen heeft deze 
ernstige huidaandoening. Patiënte Karin 
Veldman vertelt over de impact ervan.

Hoe lang hebt u dit syndroom al?
“Het syndroom is erfelijk, dus het 
is een aangeboren aandoening. Als 
baby was al duidelijk dat er iets mis 
met me was, ik zag heel erg rood. 
Dat wil niet zeggen dat meteen dui-
delijk was wat er exact aan de hand 
was. Dat duurde nog 39 jaar…”

Wat dacht men voor die tijd?
“Als baby word je tegenwoordig ‘een 
rode baby’ genoemd en krijg je zorg. 
Vijftig jaar geleden was dat niet zo. 
Artsen dachten aan seborroïsch 
eczeem en ik werd ook behandeld 
alsof ik dat had. Met andere woor-
den, ik kreeg hormoonzalf. Maar 
dat ging mis. De menselijke huid 
heeft de functie van een muur, maar 
als je het syndroom van Nether-
ton hebt, is dat eigenlijk een muur 
zonder voegen. Je hebt dus niet de 
bescherming die een normale huid 
wel biedt. De hormonen uit de zalf 
drongen daardoor m’n lichaam bin-
nen en dat gaf klachten. Na verwij-
zing naar een academisch zieken-
huis ontdekten artsen dat ik geen 
eczeem had. Toen gooiden ze het op 
ichthyosis, maar ook die behande-
ling ging niet goed. Ik kreeg onder 
meer ureumhoudende zalven en 
melkzuurhoudende zalven. Om je 
een indruk te geven, dat voelde alsof 
je een fles azijn over een schaafplek 
gooit.”

Hoe kwam u erachter dat u het 
syndroom van Netherton hebt? 
“Min of meer bij toeval via het on-
line ichthyosis-forum. Daar was 
iemand met enorme kennis van 
zaken die me adviseerde eens te 

“Mijn gymjuf werd 
boos op me en zei dat 
ik beter mijn best 
moest doen”
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ZELDZAME ZIEKTEDAG 29 | 02 | 2020

In 2020 valt Zeldzame Ziektedag op 29 februari, de zeldzaamste dag van het jaar omdat het een 
schrikkeljaar is. Takeda ondersteunt de wereldwijde oproep van patiëntenorganisaties om te laten merken 
hoe vaak zogenaamd ‘zeldzame ziekten’ voorkomen, tijdens Zeldzame Ziektedag 2020.

De sterrenhemel symboliseert voor Takeda de meer dan 300 miljoen patiënten, families, verzorgers en 
anderen die moeten omgaan met een van de meer dan 6000 zeldzame ziekten. Takeda biedt wetenschap, 
innovatie en ondersteuning aan mensen die getro� en zijn. Op Zeldzame Ziektedag delen we wereldwijd 
de verhalen van patiënten en lotgenoten via sociale media. Pas als je al die individuele verhalen bij elkaar 
optelt, zie je het grotere plaatje. Zeldzaam is sterk. Zeldzaam is trots. Zeldzaam is veel. Samen kunnen we 
werken aan een snellere toegang tot diagnose, behandeling, zorg en sociale kansen voor elke patiënt met 
een zeldzame ziekte.

Samen met patiëntenorganisaties voor zeldzame ziekten van over de hele wereld, demonstreert 
Takeda haar leiderschap en toewijding aan de gemeenschap van patiënten met zeldzame ziekten. Door 
inspanningen te ondersteunen om het bewustzijn van zeldzame ziekten te vergroten. Door patiënten 
centraal te stellen in dit gesprek en te werken aan het creëren van vertrouwen in de maatschappij.

TAKEDA. OP ZELDZAME ZIEKTEDAG EN ELKE DAG, 
VOOR PATIËNTEN MET ZELDZAME ZIEKTEN.
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