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Informatiedag NNN in Ede
De informatiedag van Nevus Netwerk Nederland, zaterdag 12 april in Ede, heeft de leden inzicht 

gegeven in projecten waar de vereniging bij betrokken is om de medische zorg beter, eenduidi-

ger en toegankelijker te maken. Verder heeft 

kinderneuroloog Michèl Willemsen uitgelegd 

waarom aangeboren moedervlekken zowel op 

de huid als binnenin het lichaam (met name op 

het hersenvlies) kunnen voorkomen en wanneer 

een kind wel of geen MRI-scan moet krijgen. 

Goed nieuws voor het voortbestaan van NNN 

is dat we sinds de informatiedag een nieuwe 

penningmeester hebben.

Duidelijkheid in de behandelingen van reuzenmoedervlekken

Zoals de naam al zegt, draaide het om informatie (en tijdens de lunch en pauzes natuurlijk ook 

om het bijpraten met andere leden). Drie sprekers hadden op hun vrije dag de moeite genomen 

om NNN bij te praten en prof. dr. Suzanne Pasmans, kinderdermatoloog in het Erasmus MC locatie 

Sophia, was zelfs naar Ede gereden om zich aan iedereen voor te stellen.

De meeste ouders van een baby geboren met nevus krijgen te maken met:

1. verkeerde diagnose en/of informatie wat het inhoudt

2. verschillende adviezen over wel/geen behandeling en het soort behandeling

3. onduidelijke informatie waar ze het beste terecht kunnen

Daar willen wij als patiëntenvereniging en de huidige lichting behandelende artsen verandering in 

brengen.

Korte lijnen in de kinderder-
matologie met het Huidhuis
Prof. dr. Suzanne Pasmans is prof. dr. Oranje 

opgevolgd in het Erasmus ziekenhuis. Tot voor kort 

werkte zij in het UMC (Utrecht). Met de stap naar 

Rotterdam denkt zij meer te kunnen bereiken met 

het in kaart brengen van zeldzame aandoeningen 

en het opstellen van richtlijnen.

Pasmans heeft het huidhuis.nl opgericht. Zij is net 

hoogleraar geworden met de oratie ‘Korte lijnen 

in de kinderdermatologie’. Een goede diagnose en het behandelplan moet sneller kunnen. Via 

het huidhuis.nl kunnen ouders én artsen een diagnose stellen en eenmaal bij de juiste diagnose 

kunnen zij de goede informatie vinden. Per zeldzame aandoening, dus ook bij aangeboren reuzen-

moedervlekken, worden richtlijnen opgesteld en deze zijn te vinden in het Huidhuis. Het huidhuis 

biedt ook de mogelijkheid om een eigen patiëntendossier op te stellen. Je kan er zelf foto’s in zet-

ten, artsen kunnen hun bevindingen erin zetten. De patiënt (of ouders) bepalen zelf wie er in het 

dossier mag kijken door een beveiligingslink te sturen aan de persoon die je tostemming geeft.

Céline Eggen leidt de werkgroep richtlijnen. Zij heeft hierover een presentatie gegeven. Er is eerst 

een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en een enquête gehouden onder de behandelaars 

van reuzenmoedervlekken. Samen met dr. Pasmans heeft zij afgelopen najaar in Marseille een 

medische conferentie over reuzenmoedervlekken bezocht. Wij zijn erg blij met haar samenwerking 

en Céline Eggen met ons, want wij zijn experts op gebied van reuzenmoedervlekken en zij (artsen, 

specialisten en behandelaars) kunnen niet zonder onze expertise. Het is de bedoeling dat dit jaar 

de richtlijnen klaar zijn. Bij nieuwe inzichten worden de richtlijnen aangepast.

Expertise in kaart
Nevus Netwerk Nederland heeft zich aan-

gesloten bij het project ‘Expertise in kaart’. 

Marinda Hammann heeft uitgelegd hoe het 

project eruit gaat zien. Het doel is om in kaart 

te brengen waar de expertise zich bevindt in 

Nederland – gezien vanuit onze ervaring. Het 

project ‘Expertise in kaart’ zal dit voor ons 

doen voor dermatologie. Het project wil dit 

voor zoveel mogelijk zeldzame aandoeningen 

doen. Binnenkort wordt u benaderd om deel 
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BRAF en NRAS hebben het gedaan
Prof. dr. Michèl Willemsen heeft de actuele visie op het 

maken van MRI’s en de nieuwste inzichten over het ontstaan 

van neurocutane melanose (NCM) toegelicht. Er kan bij 

reuzenmoedervlekken sprake zijn van de BRAF-mutatie (bij 

kleinere moedervlekken) of de NRAS-mutatie. In een heel in-

gewikkeld proces kunnen de groeiremmers niet functioneren 

waardoor een cel zich onverminderd gaat delen. Momenteel 

is grote hoop gevestigd op een medicijn (een eiwit) dat dit 

proces mogelijk op een ander punt in de deling kan afrem-

men. In Nijmegen wordt hier onderzoek naar gedaan. Koppie Au is een stichting die dit project 

momenteel financieel steunt. (de presentatie van prof. dr. Michèl Willemsen is op verzoek 

te ontvangen door een mail te sturen naar info@nevusnetwerk.nl)

Royale opbrengst voor Koppie Au
Onder kinderen is het populair om met elastiekjes armbandjes te knopen. De NNN-leden van 12 

jaar of jonger hebben tijdens de informatiedag onder 

begeleiding van de leidsters van Travelcrèche Mama-Lou 

armbandjes gemaakt die tijdens de afsluitende borrel 

aan de man en vrouw werden gebracht. Dankzij gulle 

gevers die royaal meer dan de vraagprijs betaalden, 

lever de verkoop maar liefst 86,65 euro op. Dit bedrag 

is inmiddels gedoneerd aan Koppie Au ten behoeve van 

onderzoek naar DNA-afwijkingen in hersentumoren bij 

kinderen met neurocutane melanosis. Wie Koppie Au ook 

wil steunen, bijvoorbeeld met de jaarlijkse benefietfiet-

stocht, kan terecht op www.koppie-au.nl. U kunt ook 

contact opnemen met Marjolein van Kessel (contactge-

gevens op de NNN-site).

Schijnwerper op Roelien, Ferdie en Ronald
Tijdens de informatiedag stonden enkele leden voor een kort moment extra in de schijnwerper. 

Zo kreeg erelid Roelien Stellaard een doos bonbons omdat zij die dag jarig was en omdat zij 

al jarenlang verjaardagskaarten stuurt naar de jongste leden. Roelien is vanaf de oprichting bij 

NNN betrokken. Ook erelid Ferdie is NNN’er van het eerste uur. Na zestien jaar secretaris te zijn 

geweest en een jaar penningmeester, heeft hij een punt gezet achter zijn NNN-carrière. Daarvoor 

te nemen aan een enquête waarin gevraagd 

wordt naar uw ervaring bij de dermatoloog 

en samenwerking met de andere specialis-

ten (zoals plastisch chirurg). De uitkomsten 

zullen verwerkt en besproken worden met de 

experts, waarna naar verwachting een drietal 

academische ziekenhuizen aangewezen wor-

den als expertisecentrum voor reuzenmoedervlekken. Er wordt uitgegaan van tien criteria waarop 

een academisch ziekenhuis aangewezen wordt als expertise centrum: 

1. werkt in een multidisciplinair team 

2. voert wetenschappelijk onderzoek uit en werkt samen met internationale centra

3.  registreert gegevens over de ziekte en deelt deze met andere expertisecentra in binnen- en 

buitenland 

4. is bereikbaar voor informatie en vragen

5. behandelt een minimaal aantal patiënten passend bij de aandoening 

6. zorgt voor een soepele overgang (transitie) van de kindergeneeskunde naar de volwassenenzorg 

7. werkt samen met andere zorgverleners dicht bij de woonplaats 

8. verzorgt na- en bijscholing voor specialisten 

9. voert gespecialiseerde verrichtingen uit (zoals genetische diagnostiek) 

10. werkt samen met patiëntenorganisaties

Marinda Hammann denkt de expertisecentra dit jaar in kaart gebracht te hebben.

In Marseille scheen de zon op artsen en patiënten
Marjolein heeft een presentatie gegeven van haar bezoek aan de medische conferentie in Marseil-

le. Zij heeft de nieuwste bevindingen van verschillende experts toegelicht, waaronder die van dr. 

Kinsler (met veel informatie over MRI’s en NCM), dr. Marghoob, dr. Krengel, dr. Price, dr. Reyes, dr. 

Bauer en dr. Khakoo. Vanuit Nederland hebben 

Céline Eggen en Heidi Küsters-van der Velde 

(onderzoek naar NCM vanuit Nijmegen) een 

presentatie gegeven.

In Marseille is een overkoepelende organisa-

tie opgericht, Naevus Global, waarin Spanje, 

Frankrijk (2x), Engeland, Italië, Israël, Duitsland, 

Argentinië, de VS, Australië en Nederland verte-

genwoordigd zijn.

foto marjolein met 
artsen in marseille
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U vraagt, wij draaien
De artsen benadrukten het belang van een patiëntenvereniging en zij prezen de activiteiten (voor 

en achter de schermen) van NNN, dat voor een kleine vereniging behoorlijk actief is met lotgeno-

tencontact (bijvoorbeeld de zwemmiddag en Facebook-groep), informatievoorziening (bijvoor-

beeld deze brief) en belangenbehartiging (richtlijnwerkgroep, Expertise in kaart).

Het past in de tijdgeest dat mensen losser en vrijblijvender contacten aanknopen en relaties aan-

gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een lidmaatschap van een vereniging. Door de jaren heen daalt 

de opkomst tijdens de informatiedag gestaag.

Wij horen graag uw wensen, want het bestuur heeft feedback om de juiste koers te varen.

Is het bijvoorbeeld een idee om eens in de twee jaar een informatiedag te houden? 

Of moet het programma zich beperken tot de middag? 

Op een andere tijd in het jaar? 

Op een andere dag, bijvoorbeeld zondag?

En als u niet in Ede was, maar voorheen wel naar bijeenkomsten kwam, waarom bleef u dan weg? 

Teveel concurrentie van andere activiteiten in deze tijd van het jaar? 

Lag het aan het programma?

Mail het ons (info@nevusnetwerk.nl), vertel het in de NNN-groep of op de NNN-fanpage op 

Facebook of stuur een tweet naar @NevusNetwerk.

Wie wil er op de foto?
Wanda Lemmers, moeder van Swen, schiet graag op NNN-leden. Digitaal welteverstaan en haar 

foto’s leveren in binnen- en buitenland lovende reacties op. Haar werk met kinderen met reu-

zenmoedervlekken sierde al de cover van Huid & haar van het Huidfonds en het is te zien op de 

website en banners van NNN en de informatiefolder van de Israëlische nevusvereniging ‘Kinderen 

van het Licht’.

Om over een ruimere collectie te beschikken dan alleen 

de fraaie foto’s van de inmiddels 5-jarige Swen en 

4-jarige Brian, zoeken Wanda en NNN andere leden die 

aan een fotoshoot willen meedoen. Op de informatiedag 

hebben zich al enkele kinderen en volwassenen aange-

meld. Als u uzelf of uw kind ook graag wil terugzien op 

foto’s die liefdevol en warm de mens achter de reuzen-

moedervlek tonen, kan een mailtje sturen naar info@ne-

vusnetwerk.nl. Wie meedoet, stemt er in principe mee in 

dat het fotomateriaal beschikbaar is voor gebruik door 

de patiëntenvereniging, bijvoorbeeld op de NNN-site.

werd hij beloond met een bloemen en wijn.

En waar de ene penningmeester opstapt, staat de 

volgende gelukkig alweer klaar. Ronald Suhlmann, vader 

van Joel en in het dagelijks leven financieel directeur, 

is degene bij wie de geldstromen van NNN vanaf nu in 

goede handen zijn. In onderling overleg is besloten dat 

de nieuwe penningmeester zich alleen op de financiën 

richt en niet op de andere taken en activiteiten door en 

voor de vereniging. Anders gezegd: voor de buitenwacht zal de penningmeester vrijwel onzicht-

baar blijven.

Exit NNN-telefoonnummer
Al jarenlang heeft NNN een 06-nummer, dat vooral van belang was toen e-mail en internet nog 

niet altijd en overal beschikbaar waren. Er wordt sporadisch naar het nummer gebeld. Daarom 

hebben we besloten om het nummer op te heffen. Op www.nevusnetwerk.nl staan de 06-num-

mers van de bestuursleden en verder kunt u vragen, tips en wijzigingen ook altijd naar info@

nevusnetwerk.nl mailen.

Entree e-mailadressen
Over e-mail gesproken: de vereniging communiceert vooral via papier met de leden. We willen 

overstappen op e-mail. Bovendien zal de online vragenlijst voor Expertise in kaart, die aan het 

begin van deze nieuwsbrief is genoemd, bereikbaar zijn via een link in een mail.

Daarom is het belangrijk dat van alle leden de actuele e-mailadressen beschikbaar zijn. Wie dit 

jaar digitaal contact heeft gehad met NNN, bijvoorbeeld door zich op te geven als nieuw lid of 

door zich aan te melden voor een activiteit, staat al met een actief e-mailadres in de ledenadmi-

nistratie. Aan alle anderen vragen wij om een berichtje naar info@nevusnetwerk.nl te sturen met 

als onderwerp “E-mail check” en als inhoud uw naam en de naam van het kind als dat degene 

met de moedervlek is.

omdat het moet: AlV
Met een klein en druk (als in: werk, gezin en meer) bestuur en een aantal maanden zonder 

penningmeester is het niet mogelijk gebleken om de Algemene Ledenvergadering (goed) voor te 

bereiden. Een financieel jaaroverzicht ontbrak zelfs helemaal. Voor de goede orde: de vereniging 

staat er financieel gezond voor, maar dat moet alleen nog netjes op papier worden gezet, zoals 

elk jaar.
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Graag tot ziens in Harderwijk en Roelofarendsveen
We zien u graag (weer) tijdens de andere bijeenkomsten dit jaar: 

de kinder-/jeugddag in Harderwijk, inclusief enkele workshops voor ouders, 

op zaterdag 28 juni (een aparte brief hierover volgt binnenkort) en de 

zwemmiddag met aansluitend buffet op zondag 5 oktober in Roelofarendsveen.


