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Voorwoord
Beste NNN-leden,

A
fgelopen zomer zijn wij, Leontine en Marjolein, namens NNN naar Chicago gereisd 
om de Amerikaanse conferentie bij te wonen. We waren allebei onder de indruk 
van de grootsheid van dit evenement. De verkiezingsleuze ‘make America great 
again’ is wat ons betreft dan ook niet van toepassing op dit evenement. Het is 

‘great, greater, greatest’!
Een half hotel was afgehuurd: meerdere verdiepingen met kamers, conferentiezalen, het 
zwembad, enz. Er zijn 365 mensen naartoe gekomen. Vooral uit de USA, maar ook uit negen 
andere landen. Het wordt heel normaal gevonden om drie dagen in een auto te rijden om 
hier naartoe te gaan. De afstanden zijn enorm. Velen gaan al jaren elke twee jaar naar de 
conferentie. Voor hen is het een reünie.

Er waren ook veel nieuwe gezichten – waaronder wij als NNN-duo. Dat we mensen al min of 
meer kenden komt door contact via Facebook. Op het moment van de conferentie meldde 
zich het 3000e lid in de Amerikaanse Facebookgroep. Hier staan we wereldwijd in verbinding. 
Dagelijks worden er vragen gesteld, ervaringen uitgewisseld of bemoedigende woorden 
geschreven aan nieuwe leden of leden met medische zorgen. Er wordt verwezen waar je be-
trouwbare informatie kan vinden op het internet. Veel van deze mensen die we al van naam 
kenden, hebben wij in Chicago in het echt ontmoet.

Dat het belangrijk is om presentaties in het buitenland bij te wonen, blijkt uit de nieuwe infor-
matie die gepresenteerd werd. Er is gestart met de aanleg van een grote weefselbank waar di-
verse weefsels (huid, ruggenmergvocht, hersenvliezen enz.) worden bewaard van mensen met 
CMN. Dit is een essentiële stap om onderzoek te kunnen doen. Vanwege de zeldzaamheid is 
weefsel niet altijd in grote hoeveelheid beschikbaar. Plastisch chirurgen deelden resultaten 
van hun jarenlange expertise of toonden nieuwe technieken om een verwijdertraject beter te 
laten verlopen. De oncoloog die al geruime tijd veel mensen met NCM volgt kon veel vertellen 
over de neurologische symptomen en welke symptomen behandelbaar zijn.

Naast alle inhoudelijke presentaties was er ook dat bijzondere contact dat je met elkaar deelt: 
lotgenotencontact. Tranen van emotie bij de video van overleden kinderen. Moed en kracht 
werd getoond bij het overwinnen van angsten. Zorgen werden besproken in de discussie-
groepen. Er werd gelachen bij het optreden van de buikspreker die kinderen aan het lachen 
maakte. En hoe blij was iedereen bij de ‘Pizza – Pool Party’.

Maar aan alles komt een eind. Na oneindig veel ‘hugs and kis-
ses’ ging iedereen op zaterdag 2 juli huiswaarts. Terugblikkend 
kunnen we iedereen met reuzenmoedervlekken aanraden om 
minimaal één keer ooit in je leven dit evenement mee te maken. 
Je gaat ervandaan met nieuwe energie, veel meer zelfvertrou-
wen, een besef dat je samen sterk staat, een fijne ervaring rijker 
en bovenal: heel veel nieuwe Facebook-contacten!
Veel plezier met het lezen van deze uitgave over de Nevus Out-
reach conference 2016 in Chicago!

Marjolein van Kessel en Leontine Riethoff-Koot
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Gebruikte afkortingen:

CMN  congenitale melanocytaire nevus, ofwel reuzenmoedervlek
SCMN  small CMN
MCMN  medium CMN
LCMN large CMN, reuzenmoedervlek > 20 cm op volwassen leeftijd
GCMN  Giant CMN, reuzenmoedervlek > 40 cm op volwassen leeftijd
NCM  neurocutane melanocytosis, ofwel de neurologische complicatie van CMN
MM maligne melanoom, ofwel een moedervlek die kwaadaardig is geworden
Satellieten  kleinere CMN, waarbij er meestal ook een grote is
Melanocyten gepigmenteerde cellen

Inhoudsopgave
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A
ls ik voor mijzelf spreek ben ik best wel 
zenuwachtig. Wie zullen we allemaal 
ontmoeten en zullen er ook bekenden 
zijn, zoals mensen die ik eerder in Londen 

heb ontmoet?
Na een vlucht van acht uur komen we ‘s middags 
aan in Chicago. Het weer is in ieder geval heerlijk: 
niet te warm en zeker niet te koud. Voor Chicago 
is het zelfs koud te noemen, maar voor ons Neder-
landers is een temperatuur van rond de 25 graden 
heerlijk. We worden opgehaald van het vliegveld. Na 
wat van de stad Chicago gezien te hebben en lekker 
te hebben gegeten bij Lake Michigan, worden we bij 
het hotel afgezet.
Het hotel ligt aan een doorgaande drukke weg en 
aan de overkant daarvan zijn er wat restaurants en 
een shopping mall. Veel vrije tijd hebben we niet, 
maar altijd leuk voor de nodige souvenirs voor het 
thuisfront.

Bij binnenkomst van het hotel zien we al bekende 
gezichten. Zo staat Rita Pink iedereen op te wachten 
in de hal. Een kleine zeer vriendelijke vrouw, zelf 
moedervlekdrager. Rita komt bij mij over als de 
moeder van de Amerikaanse moedervlekkenvereni-
ging. Ze kent denk ik de meeste mensen die deze 
bijeenkomst aanwezig zijn. En veel bekenden komen 
dan ook bij haar staan voor een praatje als ze buiten 
een sigaretje staat te roken. Een mooi punt ook om 
iedereen te zien arriveren. Ik ken haar alleen nog 
maar via Facebook en ben dan ook blij om haar 
eindelijk in levenden lijve te mogen ontmoeten.
De eerste dag van de conferentie staat in het teken 
van inschrijven. Vanaf de middag kan iedereen zich 
inschrijven en krijgen we de agenda voor de ko-
mende dagen. Ook ontvangen we een pasje, zodat 
iedereen weet wie je bent. Heel handig: als je door 
het hotel loopt kun je gelijk zien dat het iemand van 
de conferentie is.
Het is geweldig om te zien dat alle kinderen gelijk 
met elkaar in gesprek raken en elkaar herkennen 
van eerdere conferenties en meetings. Ook volwas-
senen zie je oude bekenden begroeten en er ont-
staan al snel groepjes mensen. Op deze eerste dag 
is de eerste gezamenlijke activiteit in de avond, dus 
iedereen komt de hele dag door binnendruppelen.
Nadat iedereen zich heeft aangemeld wordt de dag 

1 Op bezoek bij verre familie
Eindelijk is het dan zover, de dag dat Marjolein 
en ik naar Chicago vertrekken voor onze reis 
naar ”The Nevus Outreach 2016 International 
Conference and Family Reunion”, een bijeenkomst 
van vijf hele dagen met families van en mensen 
met CMN. Diverse sprekers zullen we te horen 
krijgen. En hopelijk ook veel nieuwe informatie.
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afgesloten met een welkomstwoord door de CEO 
van Nevus Outreach, Mark Beckwith. Aansluitend 
kunnen we ijs eten. Iedereen is hier heel enthousiast 
over, want het schijnt zeer beroemd ijs te zijn. Ik kan 
je vertellen, het was heerlijk! Na wat kennismakin-
gen en kletsen is het tijd om lekker naar de kamer te 
gaan. Het was een spannende eerste dag en dat be-
looft wat voor de rest. Morgen beginnen de sprekers 
en daar ben ik ook zeer benieuwd naar.

Na goed geslapen te hebben begint na het ontbijt 
gelijk om 8:15 uur de eerste spreker. Dr. Tor Schway-
der. Hij verteld over het ontstaan van CMN. We zit-
ten in een grote zaal met voor ons een podium. Ook 
zijn er twee grote schermen waar je de presentatie 
van de sprekers op kunt volgen. We zitten aan grote 
ronde tafels en iedereen zit door elkaar. Iedereen 
zit waar hij of zij een plekje ziet of wat hem leuk 
lijkt. Na deze presentatie vertelt Jillian Hauf, een 
volwassene met CMN, hoe je je zelfvertrouwen kunt 
vergroten. Jillian is empowerment-instructrice en 
laat vrijwilligers over glas lopen. Dit alles brengt de 

nodige emoties boven. Mark Beckwith is een van de 
vrijwilligers die als eerste over het glas heenloopt.
Hierna gaan we allemaal lunchen. Dit doen we 
gezamenlijk in buffetvorm. Dit is in mijn ogen zeer 
Amerikaans, omdat de koek en chips hier niet bij 
ontbreken.
Na de lunch nemen er een aantal mensen met CMN 
plaats op het podium. Ieder van hen heeft zijn eigen 
aandachtspunt. Iemand met veel jeuk, iemand die 
wat ouder is, iemand die veel sport. Het publiek 
mag allerlei vragen stellen met betrekking tot CMN. 
Deze worden heel open en eerlijk beantwoord. Dit 
geeft mooie inzichten in de oplossingen die mensen 
bedenken als ze met ongemakken of beperkingen 
moeten omgaan.
Hierna komen dr. Miguel Reyes en dr. Depanjan 
Basu vertellen over hun weefselbank met meer dan 
600 weefselmonsters. Aansluitend komt dr. Yasmin 
Khakoo vertellen over de neurologische complicatie 
NCM en hoe ze bij dit onderzoek gebruikmaken van 
weefsel.
Moe maar voldaan is deze dag ook weer tot een 
eind gekomen. We gaan na afloop gezellig met 
een groep eten bij een restaurant tegenover het 
hotel. Dit zijn de gouden momenten waar je andere 
mensen beter leert kennen en waar je wat dieper op 
de dagelijkse dingen in kan gaan. Na het eten is er 
voor de moedervlekdragers de mogelijkheid om zich 
te verzamelen in een hotelkamer, om daar nog wat 
te drinken en na te praten over de dag. Ook voor 
de jongeren is er zo’n kamer beschikbaar de gehele 
conferentie. Ik ben best moe na zo’n indrukwek-
kende dag en besluit naar mijn kamer te gaan.

De volgende dag beginnen we weer vroeg. Vandaag 
staat “de” dr. Bruce Bauer op het programma en 
ik ben zeer benieuwd naar zijn presentatie. Ik heb 
hem nog nooit ontmoet en als ik hem eindelijk zie 
valt het gelijk op hoe klein en bijna fragiel hij lijkt. 
Maar als hij begint te praten valt gelijk zijn gedre-
venheid en kundigheid op. In zijn presentatie laat 
hij verschillende voorbeelden zien en ook daar zie 
je dat hij geen enkele uitdaging uit de weg gaat. 
Wat een ontzettend gedreven en kundige man is dit. 
Uiteindelijk zal blijken dat hij niet alleen in de OK 
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erg handig is, maar dat hij ook nog eens hobbyist 
goudsmit is. Hij heeft een geweldig sieraad gemaakt 
voor de veiling die de laatste dag zal worden ge-
houden. Aan het einde van zijn presentatie kan je je 
inschrijven voor een consult bij hem. Mijn zoon Dim 
is niet mee, maar ik ben erg benieuwd hoe zijn visie 
is op het behandelplan van mijn zoon en wat hij 
nog voor mogelijkheden ziet. Ik heb gelukkig mooie 
foto’s en kan daarmee ook heel wat vragen stellen. 
Ik heb een afspraak in de namiddag en verheug me 
er al op.

In de zaal is inmiddels een presentatie begonnen 
van dr. Thomas Sitzman. Hij heeft ervaring met het 
werken met 3D-modellen voor het behandelen van 

CMN. Hij vond het lastig om in te schatten of er 
genoeg huid ontstaan was door middel van tissue 
expanders. Met zijn innovatie kan hij eerst ‘oefenen’ 
op een 3D-model.
Ook maken ze deze conferentie gebruik van een 
app. Daarmee zijn vragen te stellen. Iedereen kan 
die beoordelen, zodat de sterkste vragen boven-
aan de lijst komen te staan. Handig omdat er veel 
vragen zijn en sommige door meerdere personen 
tegelijk worden gesteld. Nu komen de dubbele 
vragen bovenaan in de app te staan en reageren de 
betreffende artsen er gelijk op.

Na de lunch gaan we verder met dr. Ornella Masnari 
en Mark Beckwith. Zij vertellen over de kwaliteit van 

leven en de psychische gevolgen van het hebben 
van een moedervlek.
Dit is ter voorbereiding op verschillende groepsses-
sies voor moeders, vaders en moedervlekdragers.
We worden na deze presentatie verdeeld in groepen. 
Er is een groep voor moeders van kinderen met 
CMN, een groep voor vaders van kinderen met CMN 
en een groep voor de moedervlekdragers zelf. Uiter-
aard meng ik mij in de groep “moeders van”. 
Hier worden er vragen gesteld en verhalen verteld, 
hier is veel herkenning en al snel vloeien er wat 
tranen. Zelf voel ik ook dat dit erg confronterend is, 
maar het is ook goed om erover te kunnen praten 
met andere moeders die dit ook hebben meege-
maakt. Dit is een zwaar stukje, maar fijn om deze 
emoties te kunnen delen.
Hierna staat de pizza-zwemparty op het programma. 
Een zeer welkom moment omdat de dag best zwaar 
was. Al de kinderen duiken het zwembad in en ook 
wat ouderen benutten deze kans om lekker even af 
te koelen. Het is uiteindelijk heerlijk weer. De men-
sen die niet zwemmen zitten lekker om het zwem-
bad heen en hebben weer de tijd om te kletsen 
en nieuwe familie te ontmoeten. Ik zit samen met 
twee moedervlekdragers te kletsen bij het zwembad 
tot het tijd is dat ik naar mijn afspraak kan met dr. 
Bauer.
Ik heb een zeer prettig gesprek gehad met dr. Bauer 
die op mij overkwam als een zeer vriendelijke 
behulpzame man, die goed meedenkt met zijn pati-
enten en zeer veel verstand heeft van CMN. 
Ik ga snel weer terug naar het zwembad. Hier zijn ze 
nog druk met zwemmen, spelen en kletsen. Inmid-
dels is ook de pizza gearriveerd. Ik zoek mijn twee 
nieuwe “familieleden” weer op.
Na het zwemmen en de pizza is er een entertain-
mentprogramma voor jong en oud. Ook dit is een 
zeer gezellige en vooral grappige ervaring. Hierna 
gaat iedereen weer zijn eigen weg. Er gaan er een 
aantal naar de bar, er gaan er naar hun kamer en er 
gaan er naar de adult room. Deze keer word ik ook 
uitgenodigd. Ik dacht dat het alleen voor moeder-
vlekdragers was, maar ook ik mag mee. 
Het is een hotelkamer waar nog even lekker 
nagekletst kan worden. Er is chips en wat wijn of 
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fris. Uiteraard is ook dit weer een mooie manier om 
nieuwe mensen te spreken en te leren kennen. Maar 
uiteindelijk is het toch ook weer de hoogste tijd om 
naar bed te gaan. Morgen is de laatste dag alweer 
van de conferentie, met als afsluiter de veiling.....
Ook deze dag begint vroeg, namelijk met het maken 
van een groepsfoto. Valt niet mee om honderden 
mensen op één foto te krijgen. Vanaf het balkon van 
een van de kamers lukt het dan eindelijk. Hierna 
gaan we snel weer naar de inmiddels vertrouwde 
zalen waar de conferentie verdergaat met een pre-
sentatie van Paul Coleman, Mark Beckwith en Travis 
Bailey, alsmede via Skype dr. Heather Etchevers. De 
sprekers praten iedereen bij over hun voortgang in 
hun onderzoek naar CMN.
Hierna vertelt dr. Sven Krengel over zijn onderzoek 
naar pigmentcelfuncties en pigmentstoornissen.
Hierna kan iedereen weer via de app vragen stellen 
en zijn de presentaties afgelopen. Iedereen gaat 
weer zijn eigen weg en een aantal vrijwilligers hel-
pen bij het voorbereiden van het avondprogramma. 
Ik gebruik mijn tijd om nog even een shirt van 
Nevus Outreach te kopen en ga helpen bij het klaar 
zetten van de spullen voor de veiling. Wij als Nevus 
Netwerk Nederland hebben ook spullen ingebracht. 
Ik heb zes van onze mooie grote badlakens meege-
nomen, plus notitieboekjes en USB-sticks. Ook heb 
ik wat sleutelhangers met klompjes gekocht, voor 
een extra Nederlands tintje. Om 
15:00 uur begint de talen-
tenshow. De deelnemers zijn 
mensen uit het publiek. Als je 
goed kan zingen of dansen, of 
als je een instrument bespeelt, 
kun je je opgeven om een mooi 
optreden te verzorgen. Dit zorgt 
voor zeer verrassende momen-
ten deze middag. Wat een leuk 
idee om dit zo te doen. Zouden 
er ook zulke getalenteerde 
NNN’ers zijn?

Om 17:00 uur verzamelen we ons voor het diner en 
de veiling. Ook hier zullen er weer optredens zijn 
die de avond opleuken. Een deel van de ruimte is 
ingericht met de veilingspullen en de andere helft 
met gedekte tafels. We zitten met zo’n twaalf men-
sen aan een tafel. Het diner is in buffetvorm, dus je 
loopt met je bordje langs het buffet en kunt nemen 
wat je wilt. Na het diner beginnen de optredens van 
de gasten. Ook hier zijn er weer zeer getalenteerde 
optredens en aandoenlijke momenten. Het gevoel 
van één grote nevusfamilie is echt gegroeid deze 
dagen. Geweldig!!!

Tijdens de optredens kan en mag je rondlopen tus-
sen de veilingitems. Er staan nummertjes bij en je 
kan je inschrijven als je interesse hebt voor een ob-
ject. Je zet zelf op de lijst wat je er voor over hebt en 
de opbrengst is voor Nevus Outreach. Het topstuk 
van deze avond is wel het sieraad dat ontworpen 
en gemaakt is door dr. Bruce Bauer. Maar er is ook 
een reis te winnen waar veel belangstelling voor is. 
Zelf hou ik natuurlijk een beetje de NNN-items in de 
gaten in de hoop dat deze een leuk bedrag ople-
veren voor Nevus Outreach. De avond duurt voort 
tot in de late uurtjes. Maar door het tijdverschil en 
alle indrukken ga ik het niet meer meemaken tot 
het laatst. Ik glip stilletjes weg om lekker naar mijn 
kamer te gaan.

De volgende dag is het afscheid nemen. Veel 
mensen gaan weer naar huis en moeten of nog heel 
lang in de auto zitten of hebben een vliegtuig te 
halen. Het is jammer om iedereen weer te moeten 

verlaten, maar het is een gewel-
dige ervaring geweest en zeker 
de moeite waard. Over twee jaar 
is de volgende conferentie net 
zoals deze. De locatie is nog niet 
bekend, maar als het even lukt wil 
ik proberen om er met mijn hele 
gezin bij te zijn. Dit moeten de 
andere gezinsleden gewoon ook 
een keer meemaken. Deze ervaring 
is uniek. Zeker voor mensen met 
CMN. Ik kan het iedereen aanra-
den. n
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R
ita Pink is er als één van de eersten en 
zij neemt plaats buiten bij de ingang. Bij 
Rita Pink had ik mij heel veel voorstel-
lingen gemaakt. Haar naam komt vaak 
voor. Zo beheert zij de Nevus Outreach 

Facebook-groep en is zij altijd op de conferenties 
aanwezig. Ik stelde mij een imposante Amerikaanse 
dame voor met veel make-up, gelakte nagels en 
een sigaret. Dat beeld verandert onmiddellijk als 
ik haar ontmoet. Ze is zeker een kop kleiner dan 
ik ben, ongelooflijk vriendelijk en bescheiden. De 
make-up gebruikt ze slechts om littekens van haar 
reuzenmoedervlek op haar gezicht te verbergen. Een 
klein zwart-wit fotootje heeft ze bij zich om te laten 
zien hoe zij er vroeger uitzag. Ze had een opvallende 
moedervlek die de helft van haar gezicht bedekte. 
Altijd gedacht dat ze de enige was… Ze kent ieder-
een die binnenkomt, in ieder geval van gezicht. Bij 
Rita voel je je direct welkom, alsof je haar al jaren 
kent.
’s Avonds op woensdag 29 juni houdt Mark 
Beckwith, grondlegger van Nevus Outreach, zijn 
openingstoespraak. Hiervoor is een sfeervolle tent 

ingericht naast het hotel. Overal staan ronde tafels 
waar we ijs geserveerd krijgen. Alle leeftijden zijn 
aanwezig, dus het is druk.
Mark legt in zijn speech uit waar Nevus Outreach 
voor staat en wat er op het programma staat de 
komende dagen. Tijdens de conferentie zullen 14 
presentaties gegeven worden. Er zijn 365 bezoekers, 
waarvan de meesten uit de VS komen, maar er zijn 
tien verschillende landen vertegenwoordigd, waar-
onder Nederland.
De conferentie richt zich op alle leeftijden. Jonge-
ren zijn niet altijd makkelijk te vermaken, hoewel, 
misschien is juist het minimale nodig. Speciaal voor 
deze groep is er een extra kamer met keukentje 
gereserveerd waar tieners zonder toezicht van vol-
wassenen mogen ‘chillen’. Later herken ik de kamer 
aan een zoete weeë lucht van snoep die in de gang 
hangt als je er langs loopt. Helemaal zonder toezicht 
is het ook weer niet. Op momenten dat de kamer 
open is zit Kathy (vrouw van Mark Beckwith) naast 
de kamerdeur te breien.
Tijdens de conferentie zullen er voordelige medische 
mogelijkheden geboden worden. Zo wordt de mo-
gelijkheid geboden om gratis consultatie te krijgen 
van de aanwezige artsen. Daarvoor moet je je op de 
eerste dag aanmelden.
Bij velen is al bekend dat een kopie van een MRI aan 
Nevus Outreach gezonden kan worden voor een 2nd 
opinion door dr. Barkovitz. Het is belangrijk dat de 
MRI door een ervaren neuroloog gelezen wordt. De 
toegezonden MRI’s worden gebruikt voor onder-
zoek. Dr. Barkovitz heeft de grootste verzameling 
MRI’s van mensen met CMN. Ook wordt de moge-
lijkheid geboden om gratis een totale lichaamsfoto 
laten maken door een medisch fotograaf. Normaal 
kost dit geld en het wordt niet altijd vergoed door 
de verzekering. Dit soort zaken liggen in Amerika 
gevoeliger dan hier. 
De laatste avond zal er een feestavond georgani-
seerd worden met talentenshow. Speciaal hiervoor is 
een ‘hair and make-up’-activiteit waarbij vrijwilligers 
kinderen mooi opmaken en hun haar verzorgen.
Tijdens de laatste avond is er ook een veiling, waar-
van de opbrengst voor Nevus Outreach is. Iedereen 
mag spullen doneren voor de veiling op de laatste 
dag.

2 Opening conferentie:

In een buitenwijk van Chicago ligt het hotel ‘the 
Hyatt Regency’ waar de conferentie gehouden 
zal worden. Leontine en ik zullen vanuit NNN 
deelnemen, we komen een paar dagen eerder 
aan. Vanaf vrijdag komen er steeds meer mensen 
het hotel binnendruppelen.  

Mark Beckwith met Rami Elesh uit Australië
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P
aul is in 2011 naar de internatio-
nale conferentie over CMN/NCM 
in Tübingen gegaan. Dat is één 
van de eerste toonaangevende 

internationale conferenties voor specia-
listen geweest op gebied van CMN waar 
delegaties van patiëntenverenigingen 
ook bij aanwezig mochten zijn. Op Evans 
sterfbed heeft Paul hem beloofd om door 

te gaan met onderzoek naar complicaties van CMN. 
Na zijn overlijden heeft hij een studie opgepakt 
aan de universiteit van North Carolina waarvan hij 
recentelijk is afgestudeerd als arts-assistent. Zijn 
afstudeerscriptie gaat over de epidemiologie van 
LCMN. 

In dit onderzoek vergelijkt hij de groep mensen met 
CMN ten opzichte van de groep mensen zonder 
CMN (gegevens uit bevolkingsonderzoek). Hij heeft 
hiervoor gebruikgemaakt van de registratie van Ne-
vus Outreach, een registratie van mensen met CMN. 
De bevolkingsstatistieken laten zien dat de kans op 
het krijgen van een melanoom geleidelijk toeneemt 
met de leeftijd. De Nevus Outreach registratie geeft 
een ander beeld. Op bepaalde leeftijden lijkt de kans 
op complicaties ten gevolge van een melanoom (op 
huid of hersenvlies) groter. In de Nevus Outreach 
registratie zijn hiervan pieken te zien. Pieken liggen 

rond de 2 jaar, 13 jaar, 20 jaar en een kleine piek bij 
35 jaar.
Op deze leeftijden groeien kinderen heel hard. Pauls 
hypothese is dat het ontstaan van een melanoom 
bij kinderen met reuzenmoedervlekken gerelateerd 
is aan de productie van het groeihormoon IG (IGF?). 
Zijn hoop voor de toekomst is dat onderzocht wordt 
of medicijnen die het groeihormoon afremmen van 
betekenis kunnen zijn voor kinderen met LCMN, 
waarbij hij aangeeft dat het gebruik van dergelijke 
groeiremmers vervelende bijwerkingen heeft. n

Termen:
NOIR –  The Nevus Outreach Inc. Registry of persons with 

Large Congenital Nevi.

SEER –  The Survey of Epidemiology and End Results.  A 

database of people who have been diagnosed with 

melanoma in the United States.

Morbidity –  The number of people who are sick with the 

disease ‘melanoma’

Mortality –  The number of people who have died due to 

the disease ‘melanoma’

Er zijn veel vrijwilligers nodig. Ik bied mijn hulp aan 
bij de registratiebalie. Het heeft als voordeel dat 
ik iedereen zie binnenkomen en zo veel namen en 
gezichten leer kennen.
Er heerst een hartelijke, opgewekte sfeer. Mensen 
zijn van heinde en ver gekomen; twee dagen autorij-

den is niet ongewoon. Het is, zoals Mark zegt, ‘een 
reünie van familie die je kent, maar nooit ontmoet 
hebt’. De steun van Nevus Outreach voor onderzoek 
en behandelmethodes is onmisbaar want ‘if we 
don’t do it, it won’t get done’. n

3 In gesprek met Paul Coleman
Paul Coleman is geboren in Engeland, maar 
opgegroeid in Michigan. Inmiddels woont hij 
in North Carolina met zijn vrouw Lizzy. Dochter 
Morgan studeert en woont niet meer thuis.
Sinds 2012 heb ik contact met Paul. Zijn zoon Evan 
was ongeneeslijk ziek (melanoom) in dezelfde 
periode dat mijn zoon Dafnis dat ook was (NCM). 
Evan is twee maanden na het overlijden van 
Dafnis overleden op 18-8-2012.

Paul Coleman
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I
n zijn praktijk volgt hij tien kinderen 
met CMN in hun ontwikkeling. Hij 
omschrijft zijn werk als ‘hectisch 
in kleine onderzoekskamertjes met 

schreeuwende kinderen en bezorgde 
ouders’, maar ook heel dankbaar.
Zijn verhaal gaat over reuzenmoeder-
vlekken in het algemeen. Hij licht eerst 
toe hoe reuzenmoedervlekken ontstaan.
Vanuit stamcellen ontstaat de neuro-
crest. Op onderstaand afbeelding is dit 

zichtbaar.

De mutatie die CMN veroorzaakt vindt plaats in de 
stamcellen. De verspreiding is een enorm ingewik-
keld proces, waarbij gemuteerde cellen op verschil-
lende plekken terecht kunnen komen: de huid, 
hersenvliezen, oren en ogen. Hoe eerder de mutatie 
heeft plaatsgevonden, hoe verder en meer cellen 

over het lichaam 
verspreid worden.
Wanneer een 
moedervlek bij de 
geboorte groter is 
dan 20 cm, spreekt 
men van een reu-
zenmoedervlek. De 
maat ‘20 cm’ is ooit 
geïntroduceerd door 
plastisch chirurgen. 
Dit is de grootte 
die een plastisch 
chirurg in één keer 
kan verwijderen bij 
pasgeboren baby’s 
(excisie). De risico’s 

op complicaties van CMN lijken samen te hangen 
met de grootte en/of het aantal ervan. Dr. Sven 
Krengel (Duitsland) heeft een classificatie gemaakt 
om beter inzicht te krijgen in de risico’s van com-
plicaties. Deze indeling wordt inmiddels internatio-
naal als standaard gebruikt. Er zijn vier belangrijke 
onderzoeksvragen:
1.  wat is het risico op kwaadaardig ontaarden?
2.  wanneer is het risico het grootst?
3.  neemt het risico af als de moedervlek/er moeder-

vlekken verwijderd worden?
4.  wat is de beste behandeling?

Uit studies van dr. Marghoob (2000) en onderzoeken 
van dr. Kinsler blijkt dat grote CMN en/of veel satel-
lieten een groter risico betekenen op MM of NCM. 
Desondanks hebben we het over zeer kleine risico’s:
- CMN algemeen: 2,5%
- In grote CMN: het risico is klein, maar realistisch
- Bij kleine CMN is het risico nihil (<1%)

Of het risico afneemt als moedervlekken verwijderd 
worden, is niet bekend. Wat lastig is dat kleine CMN 
vaak (makkelijk) verwijderd worden en grote nooit 
helemaal lukken. De vraag is of dit de statistieken 
beïnvloedt waardoor het lijkt alsof kleine CMN maar 
een kleine kans hebben op ontaarden.
Tegenwoordig worden vooral om cosmetische rede-
nen CMN verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat 74% 
liever een litteken dan een moedervlek heeft.

De pathologie van CMN is ingewikkeld. Om deze te 
beoordelen op maligniteit heb je een ervaren patho-
loog nodig. Ervaren pathologen zijn zeldzaam omdat 
een ontaarde CMN weinig voorkomt. Onderling de-
len pathologen met ervaring hun kennis graag. Als 
in een CMN een tumor ontstaat, gebeurt dit meestal 
diep in de huid.
Soms wordt een dermatoscoop gebruikt om te 
kijken naar de CMN. Het is een klein apparaatje 
waarbij langs een vergrootglas licht in de huid 
geschenen wordt, waardoor je als het ware door de 
moedervlek heen kijkt. Bij zeer grote CMN is deze 
techniek minder interessant omdat melanomen 
meestal te diep in de huid liggen.

4 Eerste spreker,  
dr. Tor Schwayder, dermatoloog

Dr Shwayder komt uit Detroit, Michigan. Hij 
is cum laude afgestudeerd aan de Harvard 
Universiteit en heeft vervolgens een medische 
opleiding in Michigan gedaan. Aanvankelijk 
was hij kinderarts in Michigan, maar later 
specialiseerde hij zich in dermatologie. Sinds 30 
jaar is hij een kinderdermatoloog in Detroit. Zijn 
interesse gaat uit naar aangeboren afwijkingen. 

Dr Shwayder
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Wat voor dermatologen heel lastig is, zijn de verdik-
kingen in de huid, de zogenaamde ‘proliferating 
nodules’. Een nodule kan ontstaan door een opho-
ping van pigmentcellen. De ophoping van cellen is 
onschuldig, maar zo’n verdikking kan ook het begin 
van een tumor zijn.
Soms ontstaat een halo, een witte ring, om een 
moedervlek. De huid is dan bezig met het opruimen 
van de moedervlek. In enkele gevallen verdwijnt de 
moedervlek zelfs. 

Dr. Schwayder is doorgaans voorstander van het 
verwijderen van kleine CMN omdat de ingreep 
relatief makkelijk is, dus waarom moeilijk doen? 
Grote CMN zijn moeilijker te verwijderen. Daarbij 
kan een ingreep het ontdekken van tumoren juist 
bemoeilijken. n
 

een dermatoscoop

 een halo om een moedervlek
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Z
e kent het verhaal van mijn 
zoon. We kennen elkaar van een 
eerdere conferentie. Ze is zeer te 
spreken over het onderzoek dat 

in Nijmegen plaatsvindt onder leiding 
van Heidi Küsters-Vandevelde (spreker 
NNN-conferentie 2016) naar de NRAS-
mutatie en mogelijke blokkers.
Een korte medische geschiedenis over 
het beschrijven van het ziektebeeld 
Neurocutane Melanocytosis (NCM). In 

1861 werd het eerste geval in de medische literatuur 
beschreven. In 1948 is dit door een zekere Belgische 
arts ‘van Bogaert’ duidelijker omschreven. Eind 
jaren tachtig werd het maken van een MRI steeds 
makkelijker. Het leverde nieuwe informatie op, 
waardoor er in 1991 criteria toegevoegd zijn aan de 
omschrijving van NCM. Sinds 2005 worden er MRI-
studies gedaan naar NCM. Bij NCM bevinden zich 
melanocyten (moedervlekcellen) op de hersenen. 
Soms wordt gedacht dat melanocyten (moedervlek-
ken) zich van de huid naar de hersenen verplaatsen. 
Dat is een misverstand. Het risico op het ontstaan 
van NCM lijkt samen te hangen met grootte van de 
reuzenmoedervlek, het aantal satellieten en soms 
ook wel de locatie van de CMN.
Als een baby geboren wordt zijn er drie technieken 
die meer informatie kunnen geven over afwijkingen 
bij de hersenen. Er kan een echo bij de fontanel ge-
maakt worden, een CAT-scan of een MRI. Het voor-
deel van de MRI is dat deze een driedimensionaal 
beeld geeft. Als na het maken van een MRI moeder-
vlekken gevonden worden op de hersenen, spreekt 
men van NCM. Maar, NCM hoeft niet fataal te zijn! 

Baby’s tot 4 maanden hebben weinig ‘myeline’, een 
stofje dat je kan vergelijken met bescherming die 
om elektriciteitskabels zit. Tot die tijd geeft een MRI 
een duidelijker beeld. Deze ‘begin MRI’ kan later 
gebruikt worden voor vergelijk als er neurologische 
symptomen optreden. Dr. Khakoo is voorstander 
van het maken van een vroege MRI (<4 maanden). 
Toch erkent ze dat een MRI goed werkt, maar niet 
perfect is. Het kan gebeuren dat een MRI geen vlek-
ken (melanocyten) laat zien, terwijl ze er toch zijn. 
In de Nederlandse richtlijn wordt een ander beleid 
gevoerd ten aanzien van MRI’s maken. Vanwege 
de mogelijke ‘imperfecte’ uitkomst, het risico van 
narcose op jonge leeftijd en alle onrust die een 
scan met zich meebrengt, wordt in Nederland het 
standaard maken van een MRI op jonge leeftijd niet 
geadviseerd. Dus in Nederland wordt pas gesproken 
van NCM als zich symptomen voordoen en op dat 
moment zal er een MRI gemaakt worden.
Bij zo’n vroege MRI wordt er gekeken naar het vocht 
dat zich om de hersenen bevindt. Iedereen heeft 
vocht rondom de hersenen. Het beschermt hersenen 
tegen stoten en vocht zorgt voor de circulatie van 
stoffen. Als een baby een waterhoofd ontwikkelt, 
wordt het vocht niet goed afgevoerd. Dit is erg 
goed te behandelen door een drain te plaatsen. Een 
drain is een onderhuids slangetje dat vocht van de 
hersenen naar de buikholte afvoert. Tegenwoordig 
bestaan er programmeerbare drains waardoor de 
afvoer van het hersenvocht nog preciezer af te 
stellen is. Een baby met een waterhoofd hoeft niet 
per se op latere leeftijd neurologische symptomen 
te ontwikkelen. De eerste signalen van het ontwik-
kelen van een waterhoofd zijn ‘sunsetting eyes’. Dan 
kijkt een baby je niet recht en alert aan, maar staart 
‘sloom’ naar beneden. Een overdruk in het hoofd bij 
oudere kinderen levert evenwichtsproblemen op.
Een bekende neurologische complicatie van NCM 
zijn absences of epileptische aanvallen. Als iemand 
last heeft van epileptische aanvallen, wordt dat niet 
zozeer veroorzaakt door de melanocyten, maar door 
‘markers’ die zich onder de melanocyten bevinden. 

5 Melanocyten op de 
hersenvliezen,  

neurocutane melanocytose

Dr. Y Khakoo

Dr. Khakoo is een kinderneuroloog uit New York 
met als specialisatie hersentumoren bij kinderen 
en jongvolwassenen. Ze is zeer toegewijd als het 
gaat om neurocutane melanocytosis (NCM), zowel 
op medisch gebied als op persoonlijk vlak. Veel 
ouders zijn enthousiast over haar. Persoonlijk vind 
ik haar heel vriendelijk en meelevend. 
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 6 Angst overwinnen

De epileptische aanvallen zijn meestal goed te 
behandelen met medicatie. In extreme gevallen kan 
met behulp van een EEG (elektrodes op het hoofd 
plakken en de elektrische activiteit meten) de exacte 
locatie bepaald worden. Als medicatie onvoldoende 
helpt kan een neurochirurg de plek operatief ver-

wijderen. Mogelijke andere symptomen die samen-
hangen met NCM zijn: problemen aan het gehoor, 
spraakontwikkeling en ontwikkelingsproblemen. 
Ook kunnen er melanocyten aan de achterkant van 
een oog zitten. Daarom raadt dr. Khakoo vaak een 
ogentest aan. n

Jillian Hauf

J
illian ontwikkelde zich normaal, 
heeft school en studie afgemaakt 
en woont in San Fransisco. Ze 
werkt in een empowermentpraktijk 

waarbij ze mensen helpt om hun ang-
sten te overwinnen en zelfverzekerder in 
het leven te staan. 

Jillian heeft een hard gekookt ei bij zich. 
Ze vertelt een verhaal over iemand die 

zei dat je een hard gekookt ei rechtop kan laten 
staan. Het werd geprobeerd door de ander en het 
lukte uiteraard niet. Dan doet Jillian voor hoe het 
wél lukt en met een lichte tik zet ze het ei op tafel. 
De schil breekt een beetje en het ei staat rechtop. Ze 
vertelt dat we vandaag niets nieuws gaan zien; ze 
gaat alleen laten zien hoe je er anders tegenaan kan 
kijken, net als met dat ei.
Jillian maakt zich zorgen om de huidige maatschap-
pij waarin het schoonheidsideaal vooropstaat, we 
bang zijn om ouder te worden, bang zijn om er niet 
goed uit te zien… in feite bang zijn voor de ander. 
Elf miljoen mensen hebben eetproblemen en cos-
metische chirurgen hebben overvolle agenda’s. Als 
je reuzenmoedervlekken hebt wordt er extra naar je 
gekeken. Hoe moeilijk! ‘Toch’, zegt ze, ‘het enige wat 

je hoeft te doen is “live life with confidence”.’
Helaas weten we dat dit heel moeilijk is, zeker met 
reuzenmoedervlekken, want die kan je niet even 
wegpoetsen. En jaarlijks moet je je in je blootje aan 
de dermatoloog laten zien, ook zo’n denigrerend 
moment. Toch is zij van mening dat wij zelf de 
grootste criticus over onszelf te zijn. Onze gedachten 
vormen zich in de hersenen, ze sturen zenuwen aan 
die vervolgens weer signalen aan cellen afgeven.
In haar eigen ontwikkeling ging het mis toen ze ging 
studeren. Haar lagere en middelbare school heeft 
ze met plezier doorlopen. Op de universiteit maakte 
ze zich steeds vaker zorgen en trok zich terug. Haar 
vader merkte dit op en daagde haar op een ietwat 
ongewone wijze uit. Hij spreidde een laken uit met 
daarop gebroken glas en vroeg haar eroverheen te 
lopen. Ze durfde niet. ‘Waarom niet?’, vroeg haar va-
der. ‘Om glas in je voeten te krijgen? Of veel erger: 
bang om te vallen, overal bloed te krijgen, vervol-
gens glas weg te willen vegen en het juist in je ogen 
te krijgen, blind te worden… ‘. Eigenlijk is het onze 
gewoonte om uit te gaan van het slechte scenario. 
Maar wat als ze er wel overheen kon lopen?
En dat is ze gaan doen. Op het podium werd een 
laken met gebroken glas neergelegd. Ze trok haar 
schoenen uit en liep eroverheen. Er gebeurde niks! 
Na afloop werden haar voeten schoongeveegd met 
een borsteltje.

Daarna werden mensen uit de zaal gevraagd om dit 
ook te doen. Ze werden wel begeleid, er stond altijd 
iemand naast en na afloop werden voeten schoon-
geveegd. Je hebt je volle concentratie nodig om het 
te doen. Als tip gaf ze mee dat je eerste een beetje 
voorzichtig moest voelen, als een stukje glas rechtop 
stond verplaats je je voet. 

De volgende presentatie wordt gegeven door 
een jonge vrouw met CMN, Jillian Hauf. Ze is 
geboren in Oklahoma in dezelfde periode dat 
Mark Beckwith en Kathy hun dochter Megan 
kregen. Het was dan ook niet toevallig dat beide 
ouders elkaar ontmoetten. Beide ouderstellen 
hadden te horen gekregen dat hun dochters niet 
veel ouder dan 6 maanden zouden worden; een 
hele slechte prognose. Beide dochters leven nog. 
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Met angst en beven liepen enkelen over het glas. Maar 
het werd een ware overwinning! Enkele reacties waren:

‘Pretty amazing. My heart rate went up’ 
(Mark Beckwith)

‘I got lost of all the crap in my head’ (moeder 
met heel veel zorgen om haar kind met CMN)

‘Go full force out there!’ (iemand zelf met 
CMN)

Jillians advies is om in het hier en nu te leven en niet op 
te gaan in de zorgen over morgen of het verdriet uit het 
verleden. Net zoals je op glas kan lopen mits je je erop 
concentreert en niet bezig bent met de gevolgen. n

I was born different, you see,
I have a rare skin condition,
and everyone stares at me.

I used to get sad, and sometimes mad,
but now I know it’s their curiosity.

I’m one of the lucky ones,
because I have true friends,
they always stand by me-through thick 
and thin.

I go with my life’s mission
the best that I can,
so I can go back to where I began!

--Jillian H. (9 yrs old)
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O
ngeveer twintig volwassenen 
met CMN verspreiden zich in 
tweetallen door de zaal. Ze 
schuiven aan bij een ronde 

tafel, stellen zich voor en wij mogen vra-
gen stellen. Na 10 minuten komt er een 
belsignaal en wisselen de volwassenen 
met moedervlekken van tafel. 

Als eerste schuiven Lauren en Victoria 
aan bij onze tafel. Victoria is vrij stil, 

Lauren vertelt meer. Het is de eerste keer dat zij op 
de conferentie is, ze is begin twintig. Eigenlijk door 
eens op internet te zoeken kwam ze erachter dat 
Nevus Outreach bestaat. Kort daarna heeft ze zich 
aangemeld voor de conferentie. Ze is ontzettend 
leuk en spontaan! Als baby was ze geboren met een 
grote moedervlek over haar linker gezichtshelft en 
onder haar haar. Met behulp van expanders is de 
vlek heel mooi verwijderd. Tot zover niet een heel 
nieuw verhaal, behalve dat dit wel uitzonderlijk 
mooi gedaan is. Haar moedervlek liep ook door haar 
wenkbrauw. Voor ieder die met het verwijderen in 
het gezicht te maken heeft: ogen, wenkbrauwen 

zijn enorm lastige gebieden. Haar wenkbrauw is 
weggehaald en er is een stukje huid van onder haar 
hoofdhaar in de plaats gezet. Dat betekent dat haar 
wenkbrauw nu groeit; ze moet deze wenkbrauw bij-
knippen. Ze is echt prachtig om te zien. Ik ben diep 
onder de indruk van het werk van deze plastisch 
chirurg. 
[Zie foto’s onder aan deze pagina]

Daarna schuiven Cameron en Tom aan. Tom komt uit 
Australië. Toevallig komen er nog twee jongens uit 
Australië: Kurt en Rami. Deze jongeren vormen een 
hele hechte groep op de conferentie met een paar 
leeftijdgenoten uit Amerika, waaronder Cameron. 
Het zijn allemaal studenten. Bij Cameron zijn de 
moedervlekken heel zichtbaar. Hij zit er totaal niet 
mee. Hij stapt overal met veel humor op af. Tom is 
wat introverter.

Dan komen Angel en Shari aan onze tafel. Angel 
heeft een moedervlek op haar hoofd. In haar geval 
is haar dikke weelderige haargroei op de nevus een 
aantal jaar geleden verdwenen. Ze is kaal gewor-
den. Haar moedervlek is dik en gerimpeld, waardoor 
het net hersenen lijken. Ze heeft nog nooit zonder 
pruik rondgelopen, tijdens de conferentie heeft ze 
hem voor het eerst af gedaan. Daarna heeft ze zelfs 
de moed gevonden om zonder pruik samen met ne-
vusvrienden van de conferentie naar de supermarkt 
te gaan! Ik merk bij mezelf dat als ik weet dat het 
een moedervlek is, ik helemaal niet op haar hoofd 
let en haar juist enorm waardeer om haar moed en 

7 Speedchat met volwassenen 
met CMN

Rita Pink zit de speedchat voor. Tijdens een 
speedchat heb je de mogelijkheid om kort met 
volwassenen met reuzenmoedervlekken te 
praten. In de grote zaal staan veel grote ronde 
tafels. Op het podium zit Rita Pink met een 
belletje. Rita Pink leidt de speedchat. Het publiek, 
wij dus, zit aan de ronde tafels. 

Rita Pink

Lauren (L) en Victoria (R)Lauren
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vriendelijke lach. Ze is in haar eentje drie dagen met 
de auto onderweg geweest om naar deze conferen-
tie te komen. Wat een moedige vrouw! 

Shari is voor het eerst op de conferentie, samen 
met haar man. Ze is er pas net achter gekomen dat 
er een patiëntenvereniging voor CMN is. Ze is heel 
zachtaardig en dankbaar om op de conferentie te 
zijn. Ze heeft altijd gedacht dat ze de enige was met 
een reuzenmoedervlek.

Cortlyn en Matthew zitten daarna aan onze tafel. 
Matthew vertelt het meeste over zichtzelf. Hij heeft 
een grote moedervlek in zijn nek, heel zichtbaar dus. 
Hij heeft het zich zo min mogelijk aangetrokken. 
In zijn familie gebeurde dat ook niet. Hij houdt van 
sporten, speelt graag voetbal (‘soccer’) en dan moet 
je wel met T-shirt aan het veld op. Hij heeft een hele 
goede band met zijn jongere zus. Zij is zijn steun en 
toeverlaat.

Danielle, 39 jaar oud, met twee kinderen, vertelde 
hoe bij haar in de leeftijd van 10 tot 17 jaar veel 
behandeld is. Er is huid weggeschaafd en ze heeft 

donorhuid gehad. Een periode waarin zij veel pijn 
heeft ervaren. Zou het haar karakter beïnvloed heb-
ben? Haar moedervlekken zijn nog steeds zichtbaar, 
maar nu ze volwassen is maakt ze zich er niet meer 
zo druk om.

Kathy is een leuke spontane vrouw van rond de 
veertig, uit Canada. Zij komt al voor de zesde keer 
naar de conferentie. Ze heeft een bathing trunk 
nevus. Ze heeft geen kinderen waardoor ze van een 
grote vrijheid geniet. Ze zit aan onze tafel samen 
met Benjamin (Benni) uit Duitsland.

Tot slot komt komt een ouder stel, Robert en Molly 
bij ons zitten. Robert heeft de nevus in zijn nek, 
hoofd, gezicht en een ‘cape’- en ‘bathing trunk’ 
nevus. 70% van zijn lichaam is bedekt met moe-
dervlek. Molly is zijn vrouw. In zijn jeugd was niet 
veel aandacht voor psychische problemen. Hij heeft 
meer dan twintig operaties gehad en skin grafts. 
Ze hebben inmiddels volwassen kinderen en zijn 
reuzenmoedervlek vormt geen probleem in zijn 
leven. Molly beaamt dat. Robert zit in het bestuur 
van Nevus Outreach. n

Benjamin (L) en Kathy (R) Molly (L) en Robert (R)
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R
ond die tijd raakte hij geïnteresseerd in 
congenitale nevi naar aanleiding van een 
artikel. Hij benoemde zichzelf onmiddellijk 
tot expert. Natuurlijk was hij dit nog lang 

niet, maar als resultaat hiervan werden regelmatig 
huidweefsels naar hem gezonden om te beoordelen. 
Al doende wérd hij een expert. Inmiddels werkt hij 
in Pittsburgh. Hij werkt nauw samen met dr. Claudia 
Salgado, statisticus en tevens zijn huidige vrouw.
Een groot deel van zijn onderzoek is mogelijk ge-
maakt door de Gavin Bailey weefselbank. Hiervoor 
eerst het verhaal van Gavin. Gavin is geboren in 
2011. Al gauw na zijn geboorte bleek hij moeder-
vlekken en neurocutane melanocytose (NCM) met 
veel neurologische symptomen te hebben. Zijn prog-
nose was heel slecht. In die periode zijn de ouders 
van Gavin, Travis en Cassandra, in contact gekomen 
met Miguel en Claudia. Travis en Cassandra vroegen 
zich af wat zij konden doen om NCM in de toekomst 
te kunnen behandelen. Om echt goed onderzoek 
te kunnen doen is registratie, weefselonderzoek 

en geld nodig. Om geld in te zamelen zijn Travis 
en Cassandra hotdogs gaan verkopen, waarvan $1 
per hot dog aan onderzoek gedoneerd zou worden. 
Uiteindelijk hebben ze $20.000 kunnen doneren. Dat 
zijn veel hotdogs! Na het overlijden van Gavin heb-
ben ze zijn lichaam volledig ter beschikking gesteld 
aan de wetenschap. Dit is heel bijzonder en nooit 
eerder gedaan. Als ouders van een overleden kind 
eerder het weefsel ter beschikking stelden was het 
alleen het weefsel waarin mogelijk de mutatie zat: 
hersen-, ruggenmerg- of huidweefsel. Miguel Reyes 
heeft hierna de ‘Gavin Bailey weefselbank’ kunnen 
oprichten.

Het ontwikkelen van de Gavin Bailey weefselbank 
heeft als doel informatie te verzamelen en weefsel 
te bewaren van patiënten met L/GCMN of NCM. De 
opgeslagen weefsels kunnen gebruikt worden door 
Nevus Outreach en samenwerkende onderzoekers 
om moleculaire mechanismes te bestuderen die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de 
complicaties van CMN en NCM. Met dit onderzoek 
kan gezocht worden naar preventie of behandelme-
thodes. Het is wereldwijd de grootste weefselbank 
van patiënten met L/GCMN of NCM.

Patiënten wordt gevraagd weefsel (zoals biopten) 
te doneren aan deze weefselbank. Ziekenhuizen zijn 
hier niet altijd welwillend in, dus patiënten moeten 
hier expliciet om vragen. Er is al weefsel verzameld 
van 144 geregistreerde patiënten (juli 2016). Ook 
donaties zijn van harte welkom!

8 De Gavin Bailey weefselbank
Miguel Reyes is patholoog en onderzoeker. Hij 
is geboren in Mexico. Zijn opleiding pathologie 
heeft hij in Mexico City gedaan, waarna hij zich 
verder specialiseerde in kinderpathologie. Hij 
werkte toen nauw samen met dermatologen en 
zijn interesse ging uit naar ‘neural crest disorders’ 
(vert. neurale crest, zie ook hoofdstuk 4). In 1990 is 
hij naar Chicago verhuisd en werkte nauw samen 
met dr. Bauer. 

Travis met Gavin maart 2013 Miguel Reyes en Claudia Salgado bij de weefselbank
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Dr. Reyes werkt nauw samen met dr. 
Basu. Dr. Basu is moleculair celbio-
loog en gespecialiseerd in celdeling 
en ontwikkeling van kanker. In nauwe 
samenwerking met dr. Reyes heeft hij 
een techniek ontwikkeld waarbij cellen 
levend gehouden worden. Met deze 
techniek is het gelukt om het weefsel 
van Gavin levend te houden! Gavins 
weefsel is heel bijzonder, omdat bij hem 
NCM is ontstaan. Hier willen onderzoe-

kers de oorzaak van NCM vinden. Dr. Basu’s inte-
resse en onderzoek gaan uit naar de NRAS-mutatie 
en het toedienen van inhabitors. 
Dr. Reyes en dr. Basu doen onderzoek naar de neuro-
logische complicaties van NCM. Op een dia laat hij 
zien hoe normale cellen zich delen: één cel worden 
er twee, vier, acht enz. Steeds zijn de cellen dan 
identiek aan elkaar. Bij de gemuteerde NCM-cel ligt 
dat anders. Sommige cellen vormen kolonies (groep-
jes). Hij heeft in zijn laboratorium NCM-gemuteerde 

cellen laten delen (groeien) op een gel. Deze cellen 
gedroegen zich anders en zagen er niet identiek uit. 
De cellen bleken niet gevoelig voor chemotherapie. 
De MEK-inhabitor (het medicijn waar op dit moment 
veel van verwacht wordt) lijkt slechts één mutatie 
te blokkeren, wat wellicht niet voldoende is. Er zijn 
misschien/waarschijnlijk meerdere mutaties gaande.
Zijn hypothese is om naast de MEK-inhabitor een 
ander medicijn P13 K toe te dienen, dat de weg 
naar andere mutaties blokkeert. In een uitgebreide 
presentatie hebben we gezien hoe hij denkt dat dit 
zal werken, met veel onbeantwoorde vragen… het 
blijft zoeken. Met iedere stap vooruit blijkt ook dat 
de oplossing toch weer ingewikkelder is dan eerder 
gedacht.

Dit onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek 
dat Heidi Küsters-Vandevelde doet in Nijmegen en 
dr. Kinsler in Londen. Zij zijn van elkaars onderzoek 
op de hoogte. n
 

Dr. Basu



20

Z
ij begint haar presentatie over 
de noodzaak waarom een ver-
wijdertraject in gang gezet zou 
worden. Of een kind problemen 

met zijn uiterlijk krijgt hangt niet af van 
waar de nevus zit of hoe groot de nevus 
is. Het is afhankelijk van hun zelfbeeld. 
Dat ontwikkelt zich vanaf ongeveer 2 
jaar. Vaak leggen meisjes de lat hoger.
Bij een verwijdertraject wordt gepro-
beerd:

- het risico op melanoom te minimaliseren
- de nevus lichter van kleur te maken
- jeuk, irritatie of pijn te verminderen
- overmatige haargroei tegen te gaan
- minimaal littekenweefsel te krijgen
Er zijn verschillende verwijdertechnieken.

Dermabrasie
In 1977 heeft een arts bij toeval het effect van der-
mabrasie ontdekt bij de geboorte van een kind met 
CMN. De baby werd met de tangverlossing geboren. 
Precies op de plek waar de moedervlek zat, had de 
tang een schaafwond gemaakt en bleek de reuzen-
moedervlek ‘weggeschaafd’ te zijn. Sindsdien zijn er 
bij meerdere baby’s reuzenmoedervlekken wegge-

schaafd. Deze techniek heet dermabrasie.
Een nadeel van deze techniek zijn ingegroeide haren 
na afloop. Ook blijkt vaak pigment na verloop van 
tijd toch terug te komen. Curettage is een verge-
lijkbare techniek. Deze blijkt heel gevoelig voor 
infectie te zijn, omdat er een zeer grote schaafwond 
ontstaat. Tijdens de behandeling wordt er vaak 
veel bloed verloren waardoor meestal een bloed-
transfusie nodig is. Als het goed gedaan wordt, is 
er geen litteken en de haargroei blijft aanwezig. Bij 
alle schaaftechnieken geldt dat te veel wegschaven 
littekenweefsel oplevert en als er te weinig pigment 
weggeschaafd wordt, komt het pigment meestal 
terug en is er geen effect van de behandeling.
Soms worden moedervlekken met een chemische 
‘peel’ of elektrische ‘peel’ verwijderd. Bij CMN wordt 
dit sterk afgeraden. Een CMN ligt vaak diep in de 
huid en na weghalen is de huid later niet goed te 
volgen op maligniteit.

Lasertechniek
De lasertechniek is ontdekt omdat deze gebruikt 
wordt bij het verwijderen van tattoeages. Een laser-
straal wordt geabsorbeerd door donkere cellen die 
verbranden. Lichte cellen zonder pigment reflecteren 
het licht. Onbekend is of dit het risico op melano-
men vergroot. Uit onderzoek lijkt dit tot nu toe erg 
mee te vallen. Als de nevushuid veel verdikkingen 
heeft is deze niet geschikt voor laserbehandeling. In 
China worden erg mooie resultaten met de laser-
techniek bereikt. Ze laat enkele resultaten zien van 
doctor Funayama.

9 Mogelijkheden van  
verwijdertechnieken

Dr. Sara Dickie

Dr. Sara Dickie is plastisch chirurg in 
Chicago. Zij werkt in het team van dr. Bauer 
en geeft een algemene presentatie over 
verwijdertechnieken.
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Combinatie van technieken
Soms levert een combinatie van technieken het 
beste resultaat op. Ze laat foto’s zien van een CMN 
rond het oog van een jongen. Resultaten moeten 

over langere tijd beoordeeld worden, dus de foto’s 
geven een beeld van 2- tot 20-jarige leeftijd. Er is 
te zien dat een schaaftechniek aanvankelijk een 
redelijk resultaat oplevert, maar als de jongen 7 jaar 
is, is het pigment weer terug. Uiteindelijk levert de 
lasertechniek een betere oplossing.

Ze geeft aan dat voordelen van de bovengenoemde 
technieken zijn dat ze minder littekens geven, de 
omliggende huid minder beschadigen, er minder 
anesthesie nodig is en moeilijke plekken beter te 
bereiken zijn. De lasertechniek werkt heel goed bij 
lichte nevi en satellieten.

Tot slot laat ze zien dat de laatste zichtbare vlekken 
met make-up weggewerkt kunnen worden. n

10 Tissue expanders en de 
ontwikkeling van deze techniek 

tot een artistieke perfectie
Dr. Bauer is een plastisch chirurg met verreweg de 
meeste ervaring met tissue expanders. Hij heeft 
37 jaar ervaring. Nationaal en internationaal is hij 
bekend. Al heel lang ligt hier ook zijn passie.

 

W
aarom een moedervlek verwijderen?
Zijn eerste dia toont een meisje met 
een kleine moedervlek op haar wang. 
Ze zag er ongelukkig uit en pro-

beerde haar gezicht te verbergen achter haar haar. 
Met een relatief kleine ingreep is haar moedervlek 

verwijderd. Een half jaar later zag hij 
haar terug. Ze kwam met een glimlach 
zijn kliniek binnen. Haar haar was met 
een paardenstaart uit haar gezicht en 
ze was zichtbaar gelukkiger met haar 
uiterlijk. ‘Waarom zou hij haar niet hel-
pen? Is het niet al moeilijk genoeg om 
tiener te zijn?’. Toch pleit hij niet altijd 
voor chirurgie en evenmin wimpelt 
hij de gevaren van een ingreep weg. 
Hij ziet de voordelen van plastische 

chirurgie en met zijn jarenlange ervaring heeft hij 
een groot inlevingsvermogen ontwikkeld voor de 
medische en psychologische impact die het hebben 
van een reuzenmoedervlek met zich meebrengt.
Nog altijd is niet duidelijk hoeveel kinderen met 
CMN geboren worden. Internationaal wordt een 
classificering aangehouden: small, medium, large, 
giant. Met de nieuwe classificering komt hij met de 
volgende getallen:
Small 1:100
Medium 1:1000
Large 1:20.000
Giant: 1:500.000?

Hij benadrukt dat het heel belangrijk is dat áls je 
besluit tot het verwijderen van CMN je zoekt naar 
een plastisch chirurg mét ervaring met het verwij-
den van CMN. Hij noemt als voorbeeld iemand die 
scoliose (kromming in de rug) heeft gekregen door 
littekenweefsel. Bekend zijn ook de operaties rond 
een oog, waarbij na afloop het oog niet meer dicht 
kon. Bij iedere patiënt in zijn kliniek wordt vooraf 
bestudeerd hoe groot de te verwijderen vlek is, de 

Dr. Bauer
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locatie ervan, de mogelijkheden van (eigen) do-
norweefsel, wat de leeftijd van de patiënt is en het 
vermogen van de ouders om het proces te begelei-
den. Na afloop wordt geëvalueerd naar effectiviteit 
met eerdere vergelijkbare ervaringen. Er wordt naast 
het cosmetische resultaat ook altijd naar het functi-
onele resultaat gekeken. Nog altijd leert hij van de 
ingrepen. Zijn slogan is dan ook: ‘Good judgement 
is based on experience; Experience is based on bad 
judgement’. Ofwel: een goede inschatting komt 
voort uit ervaring; ervaring komt door een slechte 
inschatting’.
De ingrepen kunnen complex zijn. Van eenvoudig 
naar complex somt hij op:
-  Simpele excisie (verwijderen en hechten)
-  Staged excision (in delen verwijderen, meerdere 

operaties)
-  Skin graft (huidtransplantatie elders uit eigen 

lichaam).

•   Split thickness – alleen de huid
•   Full thickness – huid met onderliggend vet (dit 

ontbreekt vaak bij CMN, waardoor armen of 
benen soms dunner zijn)

•   Met expander verplaatste huid

Zijn verwijdertechnieken zijn indrukwekkend. We 
krijgen vele voorbeelden te zien.
Hij laat zien hoe bij een baby met een CMN op het 
onderbeen, het been in een eerste operatie vast-
gemaakt wordt aan het bovenbeen (been gebogen 
– baby kan deze niet meer strekken) om vervolgens 
met een expander op het bovenbeen de huid naar 
het onderbeen te transporteren. Daarna wordt het 

been weer los gemaakt. In een ander voorbeeld laat 
hij foto’s zien van een baby met een CMN op haar 
arm, waarbij de arm aan de romp vast gemaakt 
wordt (baby kan arm niet meer bewegen). Met 
expanders wordt extra huid gemaakt, die vervolgens 
naar de arm getransporteerd wordt. Daarna wordt 
de arm weer los gemaakt van de romp. De resulta-
ten zijn verbluffend. Er is geen littekenweefsel op de 
moeilijke punten: de gewrichten. Hij laat ingewik-
kelde excisietrajecten zien van CMN rond ogen en 
neus waarbij hij wijst op de ingewikkelde problemen 
en het mooie resultaat.
Bij het verplaatsen van huid moet rekening gehou-
den worden met de bloedvaten en richting waarin 
de huid normaal gestrekt wordt. Een voordeel van 
expanders is dat de kleur van de huid vaak goed is, 
wat niet zo hoeft te zijn bij transplantatie. Nog een 
voordeel van expanders is dat de gevoeligheid van 
de huid hetzelfde blijft. Hij benadrukt dat expanders 
op het hoofd geen gevolgen hebben voor de sche-
delgroei. Sommige artsen denken dat een schedel 
van een baby de druk van expanders niet aankan en 
dat het hoofd zal misvormen. Expanders kunnen bij 
baby’s vanaf 6 maanden geplaatst worden. Hij laat 
dia’s zien van expanders en geplaatste expanders bij 
baby’s met enorme ‘bubbels’.
Tot slot bedankt hij zijn team: volgens zijn zeggen 
staat achter iedere grote man een vrouw. Zijn team 
bestaat uit vier vrouwen. Met zijn echtgenoot mee-
gerekend heeft hij vijf vrouwen op wie hij trots is.
Naast plastisch chirurg is dr. Bauer edelsmid. Voor de 
veiling van Nevus Outreach heeft hij een kettinghan-
ger gemaakt. De opbrengst is voor Nevus Outreach. 
Op een edelsteen heeft hij een zilveren exotische 

Dr. Bauer (L) doet de hanger om bij de nieuwe eigenaar Kathy Stewart (M). 
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vogel van de Galapagos eilanden gesmeed. n

Z
e komen dansend het podium op – een 
vrolijke afwisseling op de eindeloze presen-
taties. Een verwijdertraject duurt vaak lang. 
Wel of geen operatie? Wanneer ingrijpen? 

Wat zijn de kosten van de ingreep? Wat is de 
impact voor de rest van de familie? Hoe kunnen we 
bezoeken minimaliseren om minder te hoeven reizen 
en vooral om in je eigen bed te kunnen slapen. Hoe 
verzorg je wonden na de operatie? Hoe gaat het 
vullen van de expander eigenlijk in zijn werk? Om 
dit laatste uit te leggen hebben zij een filmpje ge-
maakt van een meisje dat haar expanders door haar 

ouders thuis laat vullen. Het filmpje is geweldig: het 
meisje haalt de koffer met benodigdheden, laat zien 
wat er allemaal inzit, gaat op een tafel zitten terwijl 
ze een ijsje eet, terwijl moeder de expander volspuit 
en aan de bubbel voelt tot hoever ze kan gaan. Ik 
heb het nog nooit gezien en ik ben onder de indruk 
van het proces. Er wordt wel opgemerkt dat niet alle 

 11 ‘Making it all work’,  
coördinatie van de zorg in het 

verwijdertraject
Twee verpleegkundigen uit het team van dr. 
Bauer vertellen wat er allemaal komt kijken bij 
een verwijdertraject. Het zijn Susan Hoadley en 
Mim Tournell.

Susan Hoadley Mim Tournell
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Oefenen met het gipsen model
Na oefening expanders in goede positie,
verwachting optimale resultaat

12 Met 3D-modellen een  
expandertraject voorbereiden

Dr. Sitzman is opgeleid door dr. Bauer. Toen hij 
zelfstandig verder ging en expandertrajecten 
met zijn patiënten startte, merkte hij dat hij het 
moeilijk vond om in te schatten tot hoever de 
huid van de expander de CMN kon vervangen. 
Hiervoor heeft hij een techniek bedacht die het 
resultaat kon voorspellen.

kinderen dit zo makkelijk laten gebeu-
ren. n

H
ij maakt voortaan voor-
afgaand aan het traject 
3D-foto’s en zet deze om 
in een gipsmodelletje. Hij 
noemt dit het ‘base model’ 

(het basismodel). Hierop worden de 
moedervlek(ken) getekend. Daarna laat 
hij de computer een berekening maken 
hoe de patiënt er mét gevulde expan-

ders uit zou zien, ingetekend op de basis foto. Ook 
daar wordt een gipsen mal van gemaakt, genaamd 
het ‘expanded model’. Op deze gipsen mal brengt 
hij een siliconenlaag aan. Die stelt de huid voor 
en ziet eruit als een dun elastisch velletje. Op het 
siliconenvelletje wordt de CMN getekend. Dit ‘vel’ 
wordt van het gipsen ‘expanded model’ afgehaald 
en over de andere mal (‘base model’) heen getrok-
ken. Je hebt dan een mal met lege ‘bubbels’ (waar 

de expanders gezeten hebben). Hiermee gaat hij de 
operatie voorbereiden. Hij oefent hoe hij de huid 
over de moedervlek heen trekt. Zijn ervaring is dat 
het siliconenvelletje niet uitgerekt moet worden om 
een realistische weergave te krijgen van het resul-
taat. Eventueel past hij de positie en grootte van de 
expanders aan en maakt opnieuw een ‘expanded 
model’.
Enkele dia’s die laten zien hoe zijn gipsen model 
werkt zie jeonderaan op deze pagina.
 
Hij is enthousiast over de techniek. Operaties kun-
nen op deze wijze beter gepland worden en door 
vooraf te oefenen op het model kan de operatietijd 
zelf verkort worden. Zijn operaties verlopen 30 
tot 60 minuten sneller.  Daarnaast kan hij aan de 
(ouders van de) patiënt een realistisch beeld geven 
van wat te verwachten is van de operatie. Hij kan ze 
beter betrekken bij besluitvorming rond het plaatsen 
van de expanders (en welke soort), hij kan ze beter 
voorbereiden op wat er te wachten staat en wat te 
verwachten valt van het uiteindelijke resultaat.
Dr. Sitzman hoopt in de toekomst de techniek nog 
te kunnen verbeteren. Hij denkt betere scanners te 
kunnen ontwikkelen, zodat de 3D-fotografie thuis 
gedaan kan worden. Dat zou in Amerika met de 
grote afstanden wel handig zijn! Hij hoopt het sili-
conenvel nog verder te ontwikkelen zodat het nog 
meer gelijkenis heeft met de huid. Daarnaast zou hij 

Dr. Sitzman


