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Nevus Netwerk Nederland geeft geen medisch advies 

en blijft neutraal ten aanzien van behandelmethoden.

Voorwoord
De website van NNN, eind vorig jaar helemaal vernieuwd, is weer een beetje beter geworden. Niet al-

leen technisch (de inhoud is nu door Google te indexeren), maar ook inhoudelijk. Aan de homepage is 

een Twitter-feed toegevoegd, zodat nieuws snel en to-the-point is te lezen. Ook staat er rechts onderin 

een blokje waar alle leden kunnen inloggen, maar aan de koppeling met de ledenadministratie wordt 

nog gewerkt. U heeft daarom nog geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.

Als website, ledenadministratie en boekhouding aan elkaar zijn gekoppeld, zou automatische 

incasso van de jaarlijkse contributie vrij eenvoudig moeten zijn. Nu is het echter nog niet zover, 

maar de tijd dringt om de contributie over 2014 te innen. Wellicht dat als alternatief wordt ge-

kozen voor een brief waarin iedereen wordt gevraagd om de 25 euro voor het lidmaatschap zelf 

over te maken. Binnenkort hoort u wat het wordt: incasso of zelf overboeken.

NNN draait volledig op overheidssubsidie. Het totaalbedrag dat de leden bijdragen (ruwweg 140 

x 25 euro) dekt de kosten voor websitehosting, administratie, verzekering, deelname aan richtlijn-

werkgroepen en dergelijke. Van de ongeveer 20 tot 25 mille die Den Haag jaarlijks betaalt, huren 

we de zalen voor de informatiedag en de kinderdag alsmede het zwembad, betalen we de lunches, 

versnaperingen en het buffet, bezoeken we medische conferenties en bijeenkomsten van zusterver-

enigingen in het buitenland, maken we de nieuwsbrief en bouwen we de website verder uit. 

De subsidieaanvraag voor 2015 (deadline: 1 oktober 2014) dekt de kosten om in 2015 een 

informatiedag te houden (een zondag (!) eind maart/medio april) alsmede een kinderdag (een za-

terdag eind mei of in juni) en weer te gaan zwemmen (de tweede of derde zondag in september).

Daarnaast komt er op initiatief van met name Franse en Italiaanse verenigingen wellicht een 

Europese bijeenkomst in Disneyland Paris. Streven is een weekend in november 2015. Naevus 

Global, waar NNN mede-oprichter van is, probeert te helpen bij het organiseren van dat weekend.

Stefan Wilms, voorzitter NNN
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Nevus Outreach 2014 Conference & Reunion

Why fi t in when you can stand out
Van 2 tot en met 6 juli was in de buurt van Dallas de 2014-editie van de Ne-

vus Outreach Conference. Namens NNN bezocht Stefan Wilms deze tweejaarlijkse 

bijeenkomst van de Amerikaanse nevusvereniging. De Nevus Outreach Conference 

is veruit de grootste nevusgerelateerde bijeenkomst ter wereld, met een mix van 

medische informatie en lotgenotencontact.

De Amerikaanse conferentie is vooral groot, met dit jaar bijna vierhonderd deelnemers. Dit le-

verde veel persoonlijke gesprekken op, een op een of in kleine groepjes, spontaan en interessant, 

die hier lastig zijn weer te geven. In elk geval biedt deze tweejaarlijkse bijeenkomst drie dagen 

lang de mogelijkheid om met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, zoals we ouders rustig kunnen 

noemen, in contact te komen. Het gaat allemaal vanzelf. Iedereen is belangstellend, iedereen 

vertelt graag zijn of haar eigen verhaal. De uitwisselingen van persoonlijke verhalen gebeurt op 

een schaal die nergens anders in de nevuswereld mogelijk is. Dat is de kracht van de grootte van 

het land en de massa geld die achter de organisatie zit. Daar  heeft iedereen ter wereld profi jt 

van en dat is de reden waarom betrokkenen van over de hele wereld de tweejaarlijkse Nevus 

Outreach conferenties bezoeken. Dit jaar waren er gasten uit veertien landen, waaronder Noorwe-

gen, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland en Columbia.  Er waren gescheiden programma’s voor 

bezoekers onder en boven de 18. De kinderen en jongeren hadden uitjes naar Six Flags, Sea Life 

en Legoland en speciaal voor hun bedoelde sessies. De volwassenen konden luisteren naar pre-

sentaties van artsen. Daarnaast waren er aparte sessies voor vaders, moeders en nevuseigenaren.

Brood en spelen
Een van de sprekers was dr. Bruce Bauer uit Chicago, welbekend voor iedereen die op Facebook 

meeleest in de groep van Nevus Outreach. Dr. Bauer zit overigens ook in het bestuur van Nevus 

Outreach. Veel Amerikanen lijken met hem weg te lopen, maar er zijn er ook genoeg die niets van 

hem moeten hebben. Zijn voortdurende nadruk 

op het via plastische chirurgie weghalen van de 

zichtbare nevushuid is muziek in de oren voor 

degenen die pro opereren zijn en stuit anderen 

juist tegen de borst. De presentaties van dr. 

Bauer zijn altijd doorspekt met foto’s van voor, 

na en vooral ook tijdens de operaties. Ook dit 

jaar zou je zijn voordracht cynisch een verkoop- Dr. Bruce Bauer vertelt
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verhaal kunnen noemen. Bauers advies: “Haal de grote dingen weg als ze klein zijn, maar laat de 

kleine dingen aan de kinderen over als ze ouder zijn.” Hij vertelde trots hoe hij een tienermeisje 

overhaalde om een moedervlek op de wang te laten weghalen.

Bauer zei dat er op elk moment twintig tot dertig patiënten van hem rondlopen met expanders. Inmid-

dels heeft hij meer dan vijfhonderd patiënten behandeld door middel van expanders. Omdat hij niet 

tevreden was met de hem aangeboden exemplaren, heeft hij zelf een rechthoekige expander ontwik-

keld, die goed door de ouders van de patiënt is bij te vullen. In een groot land als de VS is dat extra van 

belang, omdat mensen tussen het plaatsen van de expander en de operatie terug naar huis vliegen.

Wel of niet opereren?
Dr. Ashley Lentz, actief in de plastische en reconstructieve chirurgie, boog zich over een vraag die 

veel ouders kwelt: wel of niet opereren? Lentz heeft onder meer bij dr. Bauer de kneepjes van het 

vak geleerd. Zij herhaalde een belangrijke boodschap van de laatste jaren, namelijk dat de kans 

op melanoom fl ink kleiner is dan tot een aantal jaren geleden werd gedacht.

Ze wees erop dat er altijd redenen zijn om niet te opereren. Dan kunnen de ouders volstaan met 

de nevus goed in de gaten houden.

Wie wel voor opereren gaat, heeft toewijding nodig, omdat het vaak een langdurig proces is 

met meerdere operaties en dingen die niet lopen zoals gepland. Lekkende expanders en infecties 

zijn voorbeelden van dat laatste. “Er is geen snelle oplossing”, was Lentz’ boodschap. Dat is nog 

sterker een issue als er meer kinderen in het gezin zijn. Dan speelt de levenskwaliteit ook een rol, 

want je moet veel tijd aan het kind met nevus besteden. Lentz maakte gewag van onderzoek van 

dr. Kinsler, waaruit blijkt dat tissue expanding tot de ontwikkeling van meer satellieten leidt. Dat 

wordt in de VS niet geloofd. Evenmin dat de resterende nevus donkerder wordt of van structuur 

verandert. Dit laatste gebeurt, maar komt niet door het opereren, was de boodschap. Volgens 

Lentz treedt repigmentatie alleen op na onvolledig verwijderen van de nevus. Bijvoorbeeld na 

laseren of dermabrasie, omdat je dan alleen de toplaag weghaalt.

VK versus VS
Dr. Veronica Kinsler is een Britse arts die veel onderzoek doet naar reuzenmoedervlekken. 

Kinsler heeft veel publicaties op haar naam staan en enkele jaren geleden was zij de spreker 

op een informatiedag van NNN. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan wordt zij niet 

altijd even serieus genomen. In het kamp van de chirurgen aldaar valt vooral haar visie dat 

snel opereren of überhaupt opereren niet nodig is, niet in goede aarde. Op een medische 

bijeenkomst verweet dr. Bauer haar vorig jaar zelfs dat zij zich niet met zijn business moest 

bemoeien.
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1+1 = 2 (en dermabrasie)
Ook dr. Sara Dickie heeft een link met dr. Bauer. Een hele sterke zelfs, 

want deze plastisch chirurg werkt met hem samen in het ziekenhuis 

in Chicago. Zij ging in op alternatieven voor het chirurgisch mes.

Ze kwam met interessante achtergrondinfo over enkele methoden. Zo 

was er in de jaren zeventig een arts, Johnson geheten, die een baby 

met nevus op de wang en het voorhoofd als patiënt had. Tijdens de 

geboorte was een deel van de nevus op de wang weggeschraapt. 

Voor meneer Johnson was 1+1 duidelijk 2: hij veronderstelde dat dit 

dus ook voor de rest van de nevus zo zou werken. Men ging aan de 

slag met dermabrasie en schraapte de nevushuid op het voorhoofd 

weg. Na zeventien maanden was de nevus niet teruggekeerd. Daarna 

zijn ook de wenkbrauwen gedaan, want die waren uit voorzorg in 

eerste instantie niet behandeld. Echter, uiteindelijk kwam na deze 

dermabrasie toch de nevus terug, inclusief haargroei, ook op het 

voorhoofd.

Curettage is ontstaat vanuit dermabrasie. Dit vergde echter teveel nazorg in een brandwonden-

centrum in verband met het risico op infecties. 

Dickie: “De voordelen wegen niet op tegen de nadelen.”

Verder noemde zij nog excisie met een dermatoom (is pijnlijk), chemische peeling, elektrochirurgie 

(is het volgens haar ook niet), cryotherapie (bevriezing) en diverse soorten lasers. Laserbehandelin-

gen zijn volgens Dickie pijnlijk, vergen volledige verdoving, er zijn veel laserrondes nodig, ook is een 

biopsie nodig en de resultaten zijn inconsistent. Wel is er meer succes met kleinere nevi.

In de presentatie van Sara Dickie werd op het gebied van laseren de Japanner Funayama ge-

noemd. Volgens Dickie verkleint zijn methode niet het risico op melanoom, omdat melanoom in 

diepere huidlagen ontstaat. Ze noemde de laserbehandeling wel goed voor satellieten, opper-

vlakkige of lichte nevi, resterende nevi na opereren en littekens.

Hoe groter de nevus, hoe meer jeuk
Kinderdermatoloog Harper Price is een bekend gezicht in de Ame-

rikaanse en internationale nevuswereld. Deze arts van het Phoenix 

Children’s Hospital heeft eens onderzocht hoe het met de jeuk is 

gesteld bij mensen met CMN. Geen diepgravende medische research, 

maar een vragenlijst die patiënten zelf konden invullen. De antwoor-

Dr. Sara Dickie

Dr. Bruce Bauer

Dr. Harper Price
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den geven toch al een aardig beeld van wat er jeuktechnisch aan de hand is. Mensen met alle 

formaten CMN hebben last van jeuk. Daarbij opgemerkt dat jeuk moeilijk is te meten; het is iets 

subjectiefs. Het is in elk geval het meest beschreven symptoom in de dermatologie.

De cyclus jeuk-krabben is een vicieuze cirkel: 

de huid jeukt > krabben > de huid raakt geprikkeld > meer jeuk > weer krabben, et cetera.

De hoofdvragen die Harper Price van tevoren had, waren:

• Is jeuk in CMN hetzelfde als in andere huidaandoeningen?

• Wat is de belangrijkste veroorzaker?

• Beïnvloedt jeuk de kwaliteit van leven?

In de tweede helft van 2013 heeft op de website van Nevus Outreach een vragenlijst gestaan, 

die door 209 mensen is ingevuld. Daarvan bleven 183 formulieren over die geschikt waren voor 

analyse. Omdat het hier dus om patiëntgebaseerd onderzoek gaat, zijn de vragen waarschijnijk 

meer beanwoord door mensen met jeuk.

Enkele feiten over de invullers:

60% vrouw, 40% man

Leeftijd van 1 maand tot 68 jaar

75% van de invullers betrof ouders

49% kwam uit de VS en 28% uit Europa

De belangrijkste uitkomst: 

•  64% heeft last van jeuk en 36% niet. Dat eerste percentage is voor Harper Price veel hoger dan 

ze had verwacht.

•  Waar komt die jeuk vooral voor? Op behaarde plekken heeft 85% last van jeuk, op bobbels en 

knobbels 50% en in dikke, rimpelige huid 44%.

• De meesten zeggen dat er geen jeuk is in satellieten.

• Verder zegt 29% last te hebben van eczeem.

•  Van degenen met jeuk probeert 88% die plekken vochtig te houden en gebruikt 32% anti-

jeukcrèmes. Echter, de meerderheid zegt dat dit allemaal weinig tot niets helpt. Degenen die 

vochtinbrengende zalf gebruiken, vinden in de helft van de gevallen dat dit een beetje helpt; 

slechts een kwart zegt dat dit veel helpt.

•  Van degenen die geopereerd zijn aan de nevushuid, zegt 55% dat de littekens jeuken en 40% 

de omringende huid.
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•  Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt geen verband tussen jeuk en leeftijd, maar wel tussen 

jeuk en afmetingen: hoe groter de nevus, hoe meer jeuk. En hoe meer jeuk, hoe slechter de 

levenskwaliteit wordt ervaren.

Deze eerste peiling krijgt hopelijk een vervolg in de vorm van gedegen onderzoek. Intussen staan 

ook de onderzoekers op dit gebied niet stil, zo blijkt uit de volgende spreker die in dit verhaal aan 

bod komt.

Mestcellen, collageen en jeuk
Een nieuwe onderzoeker in de wereld van reuzenmoedervlekken is dr. Randi Silver van Cornell 

University in New York. Zij debuteerde vorig jaar op een internationale nevusconferentie voor 

artsen, waar vanuit Nederland onder andere dr. Pasmans van het Erasmus MC en dr. Van der Horst 

van het AMC aanwezig waren, net als Marjolein van Kessel en Stefan Wilms van NNN. In Dallas/

Fort Worth presenteerde Silver haar verhaal opnieuw, maar ditmaal voor een lekenpubliek.

Ze buigt zich al tien jaar over de rol van mestcellen in littekenvorming. Aanleiding hiervoor is 

excessieve littekenvorming die kan optreden. De reden waarom dat gebeurt is niet bekend. 

“Wondheling is een lastige materie”, aldus Silver.

Mestcellen zitten in het hele lichaam en zij spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem, bij 

allergieën en infecties. Opvallend is de uitkomst van een recente studie, waaruit blijkt dat mensen 

met CMN in hun nevushuid tot drie keer meer mestcellen hebben en in hun overige huid nog 

steeds twee keer meer.

Het belang van mestcellen voor wondheling is in de medische literatuur (nog) niet nauwkeurig 

beschreven. In elk geval zitten in dikke, hypertrofi sche littekens bovengemiddeld veel mestcellen.

Silver heeft in haar onderzoek aangetoond dat stofjes die in mestcellen zitten, de productie van 

collageen kunnen stimuleren. Er zijn diverse soorten collageen. Zo zorgt type I voor elasticiteit en 

structuur. Collageen III wordt aangemaakt voor littekens.

Het onderzoek naar hypertrofi sche littekens werd uitgevoerd met behulp van verdoofde muizen 

waarin een incisie van 1 tot 2 centimeter werd gemaakt. Een deel van de muizen kreeg een medi-

cijn toegevoegd. Met dit stofje/medicijn werd het litteken dunner. Deze 

mestcelstabilisator vermindert namelijk de hoeveelheid collageen III.

Als mestcellen histamine produceren in de huid, stimuleren die de 

zenuwen en krijg je jeuk. Tegelijkertijd zorgt extra collageen eveneens 

voor jeuk. En als mensen met reuzenmoedervlekken inderdaad twee 

tot drie keer meer mestcellen hebben, lijkt daar een verklaring te zijn 

voor de jeuk (en ook voor de droogheid van de huid).

Randi Silver blijft onderzoek doen naar deze materie. Het lijkt er in elk Dr. Randi Silver
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geval op dat het mogelijk kan zijn om een medicijn toe te dienen dat invloed heeft op de mestcel-

len, waardoor minder collageen III ontstaat en als gevolg daarvan minder jeuk voelbaar is.

“Farmacologisch voorkomen dat mestcellen hun stofjes loslaten, vermindert collageenvorming. 

Na het onderzoek met de muizen moeten er meer onderzoeken komen, nu met mensen. Het gaat 

erom dat we de onderliggende mechanismen beter begrijpen”, aldus dr. Randi Silver.

Maak een selfie van de nevus
Dr. Alon Scope werkt in Tel Aviv, Israël als dermatoloog en melanoom-

expert. Hij vertelde op de Amerikaanse bijeenkomst over digitale 

fototechnieken, dermascopie en microscopie. Dit zijn technieken om 

nevus te bekijken en om melanoom op te sporen.

Voor patiënten is vooral fotografi e van belang. De vraag is altijd: zijn 

de moedervlekken veranderd ten opzichte van jaar ervoor? Tip van 

Scope: als je zelf fotografeert, doe dit dan niet van te dichtbij.

Scope verwacht veel van ontwikkelingen op het gebied van 3D-foto-

grafi e. Beperkingen zijn er voor de schedel (haar belemmert fotografi e) en voor dikke, gerimpelde 

huid, omdat die op een foto lastig is te beoordelen. Hij blijkt een technologieliefhebber. “Er komen 

geweldige nieuwe technieken aan, die geschikt zijn voor de follow-up van patiënten.”

Een defect of geschenk?
Klinisch kinderpsycholoog Shawn Reynolds, vader van een dochter met een reuzenmoeder-

vlek, vertelde over de rol van de ouders en het effect daarvan op het kind. Zijn presentatie was 

Amerikaans-bombastisch getiteld “Living succesfully with a nevus”.

Reynolds begon zijn verhaal aan het kraambed. “De reactie van de artsen die bij de bevalling 

aanwezig zijn, beïnvloedt hoe je zelf reageert.” Die houding is vervolgens weer van invloed op 

de opvoedstijl. Als er verschillende opvattingen heersen tussen de ouders, komen die verschillen 

onder een vergrootglas te liggen. Het is een kwestie van hoe je de nevus ziet: als een defect of 

als een geschenk, zo luidde de stelling. In het wat nuchterder Europa zou die vraag waarschijn-

lijk luiden: een defect of een vast gegeven? Aan alles in het leven zitten positieve en negatieve 

kanten, aldus Reynolds.

Hij zei dat er geen gegevens bekend zijn over de psychlogische effecten van een nevushuid wel of 

niet opereren. Die effecten hangen waarschijnlijk af van de plek en grootte van de nevus.

Ouders geven hun kinderen levenslessen mee en bij een kind met nevus zal dat op jongere leeftijd 

zijn dan bij andere kinderen. Reynolds noemde pesten en weerbaarheid als voorbeeld, evenals 

het schitterende “jerk detector” (dat het zichzelf reguleert met wie de nevusdrager contact heeft: 

eikels, vervelende lui en oppervlakkige types haken vanzelf af, echte vrienden blijven over).

Dr. Alon Scope
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“Onderschat niet de invloed van ouders en anderen die dichtbij het kind staan”, zei Reynolds. Het 

gaat vooral om de benadering van het kind: is het bijzonder of doe je alsof er iets aan mankeert?

Zijn slotboodschap: 

het kind weet niet anders. We hebben het immers over iets dat aangeboren is.

Maak kinderen weerbaar
In Dallas (eigenlijk Fort Worth, dat samen met Dallas een stedelijk gebied vormt) kwam ook weer 

het bekende onderzoek van Ornella Masnari ter sprake. Masnari was enkele jaren geleden te gast 

op een informatiedag van NNN en de Zwitserse psychologe van het Kinderspital Zürich maakte 

daar en tijdens nevusbijeenkomsten elders ter wereld indruk met haar onderzoek naar stigma-

tisering. Kort gezegd: kinderen met een (zichtbare) huidafwijking worden minder aantrekkelijk 

gevonden. Later dit jaar begint een online vervolgonderzoek.

De belangrijkste boodschap uit Zürich: maak kinderen weerbaar. Het ‘kwetsbaar-kindsyndroom’, 

dat wil zeggen een kind verwennen en voortrekken vanwege de aandoening, werkt later tegen je 

als ouder en zal later ook het kind niet helpen. Zorg voor liefde, emotionele steun en discipline en 

beloon goed gedrag.

Net als in 2012 kwam de roze boom ter sprake. Daar kijk je naar, uit belangstelling. Dat is niet 

per se negatief, maar gewone nieuwsgierigheid. Dat een kind met nevus die nieuwsgierigheid tot 

vervelens toe moet ondergaan, is helaas iets waar het mee om moet leren gaan. Je kunt immers 

niet de hele wereld veranderen (“kijk niet naar mij”).

Ook over het jeukprobleem hebben ze in Zwitserland nagedacht. Wat in elk geval niet helpt, is om 

tegen het kind te zeggen dat het moet stoppen met krabben. Medici hebben medische oplossin-

gen en dat is in dit geval de eerste en beste keuze. Als alternatief is een bewustwordingstherapie 

te overwegen, in het Engels een habit reversal training. Zo’n training wordt normaal gebruikt om 

bijvoorbeeld van roken, gokken of andere dwangmatige handelingen af te komen, maar kan ook 

helpen om bewust te worden van het krabben en er zo iets aan te doen. 

Facebook Magazine 2012

Ook in 2012 bezocht Stefan Wilms namens NNN de Nevus Outreach-conferentie in de VS. Zijn 

verslagen verschenen destijds in de Facebook-groep van NNN en zijn erna gebundeld in een 

papieren magazine op A4-formaat. De artikelen waren feitelijk en belichtten uitgebreid wat 

er van begin tot eind op de Amerikaanse bijeenkomst gebeurde. Het verslag van dit jaar is 

minder uitputtend. Voor geïnteresseerden is het blad uit 2012 als PDF op te vragen bij het 

NNN-bestuur: info@nevusnetwerk.nl.

mailto:info@nevusnetwerk.nl
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Nevus: de basiskennis
In de VS werd ook ieders geheugen opgefrisd met wat actuele basisfeiten over CMN en NCM.

• Het risico op huidkanker is klein en niet veel groter dan gemiddeld

• Er is een verband tussen melanoomrisico en de grootte (groot) en locatie (romp) van de nevus

• Satellieten doen er in dit verband minder (niet?) toe

• Een melanoom wordt vaak laat ontdekt, want deze begint diep in de huid

• Opereren van nevushuid is puur een cosmetische aangelegenheid

• Bij opereren blijven altijd nevuscellen zitten, zoals in diepere huidlagen en spieren

• Bedenk bij alles wat u op internet leest: er is een cultuurverschil tussen de VS en Europa

Dallas: de losse flodders
De NRAS-mutatie is de enige altijd aanwezige celmutatie in grote reuzenmoedervlekken.

In het Children’s Hospital van Pittsburgh heeft patholoog dr. Miguel Reyes ‘The Gavin Bailey Tissue 

Repository for Neural Crest Disorders’ opgericht, vernoemd naar een 17 maanden oud jongetje dat 

in maart 2013 is overleden aan NCM. In de weefselbank wordt onder meer ingevroren huid be-

waard. Reyes zei dat in amper een jaar al veel is geleerd dankzij de opgeslagen weefsels. Hij noemde 

als obstakel dat er ziekenhuizen zijn die geen huid willen afstaan, ook al vragen de (ouders van) 

patiënten daarom. Voor de verre toekomst wordt ingezet op wereldwijde samenwerking op dit vlak.

In de placenta van Gavin Bailey is melanoom gevonden. Dit is bewijs voor het bestaan van con-

genitale melanoom. Ook zijn er drie verschillende aminozuren aangetroffen, maar dit moet nog 

verder onderzocht worden. Er bestaan maar twintig aminozuren.

Nevusharen scheren? Overweeg dan eens de Bump Fighter. In de VS vertelden diverse mensen dat 

zij dit scheersysteem met wegwerpmesjes gebruiken. Volgens de website zijn de mesjes “speciaal 

ontworpen voor de huid van mannen van Afrikaanse afkomst”, waarvoor de mesjes zijn aange-

vuld met een huidverzorger. Kijk op www.thebumpfi ghter.com voor meer info. De mesjes en 

bijbehorende producten zijn ook in Nederlandse webshops te bestellen.

Jeuk? Gebruik een vibrator! Op de jeukende huid kloppen of slaan is een manier om even een an-

der gevoel te ervaren. Diverse mensen blijken verlichting te voelen door met een trillende vibrator 

de jeukende nevushuid aan te raken. Zo leer je nog eens wat in Dallas 

Sommige patiënten hebben last van chronische constipatie en zij vermoeden een verband daar-

tussen en CMN en/of de ziekte van Hirschsprung. In de wetenschap zijn daarvoor geen bewijzen 

gevonden, maar het wordt wel in de gaten gehouden.

http://www.thebumpfighter.com
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De werkgroep richtlijnen:
Er is consensus over de richtlijn! Na een avond en een dag bij elkaar zitten zijn de Nederlandse 

experts en ik (Marjolein van Kessel, namens NNN) het eens geworden over hoe er gehandeld 

moet worden bij reuzenmoedervlekken. We hebben heel veel te danken aan Celine Eggen die een 

gedegen en heel uitgebreid literatuuronderzoek heeft gedaan. Beslissingen zijn onderbouwd en in 

de richtlijnen wordt gerefereerd aan deze publicaties. De aantekeningen die gemaakt zijn moeten 

uitgewerkt worden en vervolgens zal de richtlijn als concept aan de werkgroepleden rondge-

stuurd worden.

Het concept mag ik voorleggen aan de leden van NNN. Het zal in delen gebeuren, want het totale 

stuk is erg lang en wordt (te) veel werk om in één keer doorheen te werken.

Op de foto boven de groep experts bij elkaar tijdens de bijeenkomst over de richtlijnen.  

Achter: Rosanne *, dr Rijk-Gent (kinderarts Groningen), Michèlle *, dr. Wolkerstorfer (dermatoloog/laser specialist 

AMC), dr Breugem (plastisch chirurg, UMC), dr. Pasmans (kinderdermatoloog Sophia), Ebus (verpeegkundige/expertise 

melanomen), dr. Stadhouders-Keet (dermatoloog), ? * = extra ondersteuning vanuit dermatologie, basisartsen waarvan 

ik de naam niet meer precies weet.

Onder: dr. Crijns (dermatoloog Anthonie van Leeuwenhoek, Amsterdam), ikzelf, Celine Eggen (Sophia).

Er zijn wat mensen die ontbreken op de foto, maar wel een enorme inbreng hebben: o.a. dr. van der Horst (plastisch 

chirurg AMC), dr. Willemsen (kinderneuroloog Nijmegen), dr. Mooi (patholoog VU), dr. Kukutsch (dermatoloog Leiden), 

dr Bergman dermatoloog Leiden).
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Het expertise project:
Bij dit project gaan we ziekenhuizen in kaart bren-

gen van wie wij (vanuit onze vereniging) vinden 

dat ze expertise in huis hebben op gebied van 

reuzenmoedervlekken. N.a.v de enquête die onder 

de leden is gehouden, hebben we twee zieken-

huizen aangewezen waar expertise is: het Sophia 

kinderziekenhuis en het AMC.

Met een groepje NNN leden en Marinda Hamman (Expertise project) gaan we twee ziekenhuizen 

bezoeken. Aan de hand van een vragenlijst brengen we de expertise van het ziekenhuis in kaart. 

Bij het bezoek zitten dermatologen en/of plastisch chirurgen. De uitkomst en worden uitgewerkt 

en komen in een database: www.expertiseinkaart.nl.

Vanuit NNN werken hieraan mee: Gerdi Teegelaar ,Nancy 

Schaap-Vink, Alie Juffer, Odette Groeneweg, Adri Schilder, 

Leontine Riethoff-Koot en Marjolein van Kessel.

Tijdschrift huid
In het tijdschrift Huid en Haar is een artikel geschreven 

over een van onze leden met reuzenmoedervlekken: Joep 

van Dries Leenders. Anima Vera heeft voor de prachtige 

foto’s gezorgd. Het artikel krijgt een vervolg: het wordt 

een vaste rubriek in het tijdschrift!

 

Privé:
Tijdens mijn vakantie in de US heb ik Dylan 

opgezocht. Dylan heeft een reuzenmoedervlek op 

zijn rug, heel veel satelieten en NCM. Je kan hem 

volgen op facebook https://www.facebook.com/

DylansAmazingJourney . Ik vond het erg bijzon-

der om hem en zijn familie te ontmoeten. Quinten 

(mijn zoon) heeft een T-shirt aan van Dylan. Die 

heb ik gekocht en daarmee hebben we een donatie 

gedaan voor de ziektekosten van Dylan.

http://www.expertiseinkaart.nl
https://www.facebook.com/DylansAmazingJourney
https://www.facebook.com/DylansAmazingJourney
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Informatief:
Een fi lmpje van Heather Corbett Etchevers over haar onderzoekswerk:

http://bit.ly/1wo17rC

Facebook jeugd pagina
Tijdens het zwemmen hebben we de facebook jeugd pagina weer onder de aandacht gebracht. 

Het is vooral bedoeld voor de leeftijd 13-25 jaar. Bezoek de facebookgroep op ‘Nevus Jeugd 

Nederland’.

Verwachtte activiteiten:
NFU: Naar aanleiding van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (www.npzz.nl) heeft minister 

Schippers aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd om de 

expertise centra in Nederland in kaart te brengen. Patiëntenorganisaties is gevraagd om hieraan 

mee te werken onder leiding van VSOP (vereniging voor zeldzame aandoeningen). Medio novem-

ber kan het bestuur een oproep verwachten voor een bijeenkomst, met aanvullend het verzoek 

een digitale enquête in te vullen.

Huisartsen brochure:
Er is i.s.m. VSOP subsidie aangevraagd om een huisartsen brochure op te stellen. Deze brochure is 

voor huisartsen bedoeld die te maken krijgen met iemand met aangeboren reuzenmoedervlekken. 

Langs deze weg kan hij/zij geïnformeerd worden hoe zij het beste begeleiding en ondersteuning 

kunnen bieden. De subsidie is in eerste instantie afgewezen (november 2014) omdat de manier 

van informeren middels een folder achterhaald wordt gevonden. De subsidieverstrekker waardeert 

het initiatief  en een aangepast plan mag ingediend worden. (voor april 2015)

Promotie onderzoek:
Celine Eggen heeft subsidie toegekend gekregen waardoor zij nu zeker is van een promotie 

onderzoek naar congenitale nevi. Zij werkt in het Sophia kinder ziekenhuis onder leiding van prof. 

dr. Pasmans en daarnaast zal prof. dr. van der Horst (AMC) haar gaan begeleiden. Celine Eggen zal 

zich bezig gaan houden met een internationale registratie van reuzenmoedervlekken en daarvoor 

actief contact onde rhouden met de internationale experts.

http://bit.ly/1wo17rC
http://www.npzz.nl
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Kinderdag 2014 Harderwijk
Ook dit jaar was de kinderdag in Harderwijk weer een groot succes. Het was leuk 

voor de kinderen maar ook de ouders hebben veel kunnen leren van lotgenoten.

Na ontvangst met een heerlijk kopje koffi e of iets anders kon de dag beginnen. De kinderen werk-

den verdeeld op leeftijdscategorie. Voor de kleinsten waren er workshops toneel/dansexpressie, 
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illustreren/tekenen en verhalen vertellen/schrijven. Voor de oudere kinderen waren er workshops 

empowerment, illustreren/tekenen en schrijven.

Ook de ouders hadden zich in ruime maten aangemeld voor de workshops, ’s ochtends 

empowerment en na de lunch die we gezamenlijk (ouders en kinderen) genuttigd hebben in een 

restaurant in de omgeving. Stond er voor de ouders schilderen op het programma.

Nadat het hele programma afgerond was zijn we terug gegaan naar het restaurant en hebben 

daar met elkaar heerlijk gegeten om de dag gezellig af te sluiten.

Er zijn door de kinderen heel veel mooie kunstwerken gemaakt, hieronder kunt u de tekeningen 

bewonderen. Ook de verhalen van de kinderen waren, soms mooi verzonnen, maar ook echt en 

zeer aangrijpend. 

We hopen dat er volgend jaar ook weer veel enthousiast leden zullen zijn die zich voor deze dag 

aanmelden. We merken dat er ook behoefte is voor ouders en oudere om aan deze dag mee te 

doen. Dus willen we het programma ook volgend jaar zo samenstellen dat er voor iedereen weer 

wat leuks te doen is.




