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Voorwoord
Beste NNN-leden,

D

aar is alweer het einde van 2018 in zicht en voor je het weet is er weer een jaar
voorbij. Onze jaarlijkse bijeenkomsten, de informatiedag in maart, de familiedag in
juni en de zwemdag in november, waren ook dit jaar weer een groot succes. Ook
hebben we dankzij het multidisciplinair spreekuur in het Amsterdam UMC en Erasmus MC veel nieuwe leden mogen verwekomen.
Dit jaar zijn Stefan Wilms, Michiel de Nood en Leontine Riethoff-Koot in juli naar Chicago
afgereisd om daar de 2-jaarlijkse internationale conferentie bij te wonen van Nevus Outreach,
de Amerikaanse moedervlekkenvereniging.
Ook zijn er onderzoeken gestart waar we jullie graag meer over vertellen. In samenwerking
met Amsterdam UMC en Erasmus MC.
Het is voor NNN best een lastig jaar geweest, we hebben te maken met een zwaar onderbezet
bestuur waardoor we niet alles kunnen oppakken wat we zouden willen. Maar wat we doen
hebben we weer met veel passie en plezier gedaan en we hopen dat iedereen net als wij kan
terugkijken op een geslaagd jaar.
We zijn dan ook blij met ieder zijn hulp waardoor we toch in staat waren om onze bijeenkomsten te organiseren. De geluiden achteraf waren zeer positief en iedereen die hierbij
aanwezig was heeft een zeer geslaagde dag gehad.
Voor 2019 hopen we dan ook dat alle leden weer graag naar de bijeenkomsten zullen
komen. Graag tot ziens in 2019 en de allerbeste wensen voor jullie maar ook voor iedereen
die je dierbaar is.
Namens het NNN bestuur,
Ronald, Leontine en Judith
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Informatiedag 2018
Drie keer per jaar worden alle NNN leden
uitgenodigd om bij elkaar te komen en elkaar te
ontmoeten. Dit om van elkaar te leren maar ook
om elkaar te steunen. Ieder jaar proberen we in
maart een informatiedag te houden: een dag vol
met informatie over CMN. Ervaringsverhalen en
tijd voor lotgenotencontact, zo ook het afgelopen
jaar.

Z

aterdag 24 maart 2018 was het weer
zover. Onze jaarlijkse informatiedag. We
hadden als mooie locatie weer gekozen
voor Avifauna in Alphen aan den Rijn. Deze
dag hadden we weer een mooi programma samengesteld. Er waren ruim 50 volwassenen en bijna 20
kinderen aanwezig op deze bijeenkomst.
programma:
10:30 inloop
11:00 Dr. A. Wolkerstorfer “Rol van Laser bij CMN”
12:00 Ervaringsdeskundige Martijn Konings
aan het woord
13:00 lunch
14:00 drs. Marije van Dalen, Psycholoog “Omgaan
met anders-zijn en bekeken worden”
15:00 Ervaringsdeskundige Michiel de Nood
aan het woord
15:45 Parkbezoek - Borrel
17:00 dinerbuffet
Even over 10 druppelden de eerste leden binnen
en zij werden verwelkomd met koffie en gebak.
Toen iedereen die zich had opgegeven binnen was
begonnen we mooi op tijd aan het programa. Als
eerste kwam Dr. A. Wolkerstorfer aan het word. Hij
is dermatoloog in het AMC met als aandachtsgebied pigmentaandoeningen en laserbehandelingen
van de huid. Hij is sinds 2005 verbonden aan de
Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentzieken
(SNIP) in het AMC en de afdeling dermatologie te
Amsterdam. Samen met een team van andere artsen
doet hij patiëntenzorg en verricht hij onderzoek
naar pigmentaandoeningen en nieuwe laserbehandelingen. Hij vertelde de leden welke soort lasers er
zijn en welke resultaten je kan verwachten. Ook de
nadelen werden besproken.

Na deze zeer interesante presentatie kwam Martijn
Konings onze ervaringsdeskundige aan het woord.
Martijn Konings is 20 jaar en heeft zelf een reuzenmoedervlek. Een levensloop met ups en downs
waar iedereen zeker wat aan heeft gehad. Ook zijn
verborgen talent kwam hierbij aan het licht. Martin
is een goed zanger en acteren kan hij ook al.
Inmiddels was het al weer tijd voor de lunch. In de
zaal naast die van de presentatie stond een heerlijke
lunch klaar.
Na de lunch was het tijd voor de presentatie van drs.
Marije van Dalen. Zij is wetenschappelijk onderzoeker en werkt aan het YP Face It programma. Dit
programma helpt jongeren met een zichtbare aandoening om sociale vaardigheden te ontwikkelen en
zelfvertrouwen te kweken. Zie: https://www.ypfaceit.
co.uk/index.aspx voor meer informatie.
Na de presentatie van Marije was het al weer
tijd voor de laatste. Onze eigen Michiel de Nood
vertelde zijn ervaringsverhaal. Michiel heeft zelf een
reuzenmoedervlek op zijn rug, schouders en nek.
Hij is 41 jaar, woont in Vlissingen en is vader van 3
kinderen. Tijdens zijn presentatie kon je uiteraard
vragen stellen. Ook zijn verhaal was een herkenning
voor velen.
(De verhalen van onze ervaringsdeskundige zijn ook
zeker interessant voor de wat oudere kinderen.)
Na al deze verhalen en presentiaties kon iedereen
alle informatie verwerken door even lekker door het
park te lopen of na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje.
Om 5 uur was het dinerbuffet klaar om aan te vallen
en konden we zeggen dat het een zeer geslaagde
dag was. n
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Familiedag 2018
De tweede activiteit dit jaar was onze Familiedag.
Deze dag kwamen we bij elkaar in Utrecht, bij
Fort aan de Klop. Een mooi oud fort midden in
Utrecht. Deze locatie was niet nieuw voor ons
omdat we hier al een paar jaar met veel plezier
komen.

Z

aterdag 9 juni was het weer tijd voor de
jaarlijkse familiedag van Nevus Netwerk
Nederland. Ook dit jaar vond deze dag
plaats op de prachtige locatie Fort aan
de Klop te Utrecht. Vanaf 11:00 uur druppelden de
eerste leden binnen en konden we genieten van een
goede kop koffie met een heerlijk gebakje. Voor deze
dag hadden zich rond de 50 leden aangemeld. Voor
de kleintjes was er limonade.
Meteen vanaf het begin zat de vertrouwde sfeer er
in. De kleintjes hadden elkaar al snel gevonden en
renden achter de loslopende kippen aan. Ouders
en overige leden konden tot aan de lunch gezellig
bijkletsen. Zoals altijd op bijeenkomsten van Nevus
Netwerk Nederland was de lunch erg goed verzorgd.
Na de lunch was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Hier hebben we met zijn allen
kunnen zien dat NNN een gezonde vereniging is.
De bestuursleden Leontine en Judith hebben wel

aangegeven dat ze versterking nodig hebben. Bij
deze wederom de oproep: Wie wil het bestuur van
NNN komen versterken?
Na de ledenvergadering was het tijd voor de
activiteiten. We hebben de hele middag met bokken gespeeld. Hoe leuk was dat! Er was een heuse
hindernisbaan voor de bokken waar we zo snel
mogelijk overheen moesten gaan. Ook moesten we
4 bokken in de aanhanger zien te krijgen zonder
daarbij je handen te gebruiken. Dat viel niet mee!
Het is leuk te zien dat er zoveel fanatiekelingen
onder onze leden zijn. Na alle inspanningen in de
warme zon (het was de hele dag prachtig weer!),
was het tijd voor een borrel met lekkere borrelhapjes en aansluitend een BBQ.
Wat NNN familiedagen zo mooi maakt is dat iedereen lekker zichzelf kan zijn. Er hangt de hele dag
een ontspannen sfeer. Er ontstaan serieuze gesprekken, hier en daar wordt een traantje weggepinkt,
mensen vinden steun bij elkaar, maar boven alles
wordt er vooral heel veel gelachen.
Iedereen bedankt voor de hele mooie dag! n
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Zwemdag 2018
En de laatste bijeenkomst dit jaar was het
zwemmen. Lekker genieten van het warme water
zonder aangestaard en nagekeken te worden.
Deze activiteit is vooral voor de kinderen een
aangename bezigheid.

O

nze laatste activiteit van dit jaar was
weer de traditionele zwemdag. Deze
dag waren er rond de 30 volwassenen
en 25 kinderen die zich heerlijk hebben
vermaakt tijdens de voor NNN vertrouwde zwemdag
in Roelofarendsveen.

Na een hele middag spartelen, spetteren en spelen
stond er ook hier weer een heelijk dinerbuffet klaar.
Deze keer verzorgd door Arjan Hilebrand en zijn
team. Onze vertrouwde Max is sinds dit jaar van zijn
welverdiende pensioen aan het genieten maar heeft
Arjan gelukkig tot in de puntjes ingelicht over hoe
wij graag ons buffet wensen. Zelfs het ijs toe was
goed doorgegeven en hierna ging iedereen voorzien
van een zakje snoep voor onderweg weer richting
huis.
Het was mooi om te zien dat er veel nieuwe gezichten bij waren deze keer. Ook hele kleine leden waren
gekomen om lekker in het water te spartelen. n
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Kort verslag ALV
De Algemene Ledenvergadering is tijdens de
familiedag gehouden; in de schuur van Fort
aan de Klop, tussen alle andere activiteiten in.
Leontine en Judith hebben een korte terugblik
gegeven op 2017; wat hebben we allemaal
gedaan? De nieuwsbrief 2017 geeft daarvan een
mooi overzicht (wat we hier niet zullen herhalen).

R

onald kon niet aanwezig zijn, maar had
ten behoeve van de ALV alle financiële
zaken netjes op een rij gezet en we hebben dit in het ALV samen doorgenomen;
de highlights:
Totaal leden en donateurs is van 133 in 2016 naar
139 in 2017 gegaan, een kleine stijging!
Begroting en werkelijk gemaakte kosten liepen in
2017 nogal uiteen; er was een overschot van ruim
19.000,- wat natuurlijk terug overgemaakt zal
worden aan de subsidie-verlener. De begroting voor
2017 was ruim opgesteld; een aantal voorgenomen
activiteiten (zoals een nieuwe website en andere

activiteiten in het kader van informatievoorziening)
zijn niet doorgegaan, mede vanwege de geringe bestuurscapaciteit. De begroting voor 2018 is daarop
iets naar beneden bijgesteld. In 2018 zal daarentegen sprake zijn van deelname aan de internationale conferentie in de VS. De subsidie voor 2018 is
toegekend, vanaf 2019 zal er e.e.a. gaan veranderen
in de subsidie-toekenning.
Voorstel van bestuur om overschot van 2017 a
3.047,- op te nemen in de algemene reserve wordt
in meerderheid van stemmen aangenomen.
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een
financieel gezonde vereniging. De kascommissie,
uitgevoerd door de Sesamacademie, zal na de zomer
de financiele stukken controleren en na hun goedkeuring zal de presentatie en informatie zoals deze
op de ALV is gepresenteerd aan alle leden worden
gemaild. n

Delphi-studie over CMN
Het Erasmus MC en Amsterdam UMC onderzoeken
samen aan welke steun en begeleiding
nevuspatiënten de meeste behoefte hebben. Door
nevusdragers en direct-betrokkenen zoals ouders
online vragenlijsten te laten invullen, willen de
onderzoekers achterhalen wat er bovenaan de
prioriteitenlijstjes staat van onder meer de NNNachterban.

V

eel leden hebben in oktober mails
gehad van Welling Oei met de vraag
om aan het online researchproject, een
Delphi-studie, mee te doen. Volgens Wikipedia is deze onderzoeksvorm genoemd naar het
orakel van Delphi. “Het is een onderzoeksmethode
waarbij de meningen van een groot aantal experts
wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp
waar geen consensus over bestaat.”

De officiële naam van deze nevusstudie is OCOMEN,
wat staat voor “Outcome measures in Congenital
Naevi”. Drijvende krachten op de achtergrond zijn
medici, onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers vanuit de hele wereld. Het onderzoek beperkt
zich dan ook niet tot Nederland. De uitkomsten
moeten helpen om de behandelingen van reuzenmoedervlekken te verbeteren, zorg en nazorg te
bieden waar behoefte aan is en onderwerpen aan te
dragen voor wetenschappelijk onderzoek.
Met de resultaten van het OCOMEN-onderzoek
wordt een wetenschappelijk artikel geschreven voor
publicatie in een medisch vakblad. n
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Nevus Outreach conferentie 2018
De Amerikaanse patiëntenorganisatie Nevus
Outreach houdt elke twee jaar een grote
landelijke bijeenkomst, die bezoekers uit de hele
wereld trekt.

H

et bijzondere aan deze conferenties is de
schaal waarop alles plaatsvindt: tientallen kinderen met reuzenmoedervlekken,
vele tieners en jongvolwassenen en een
behoorlijk grote groep volwassenen, vergezeld van
familieleden, treffen elkaar vier dagen lang voor
nieuws, persoonlijke contacten, medisch advies en
de mogelijkheid om samen te zijn met bekenden
en vreemden aan wie je niets uit hoeft te leggen
(maar die wel in je geïnteresseerd zijn: Waar kom je
vandaan? Waar zit jouw moedervlek? Hoe ziet jouw
dagelijks leven eruit?).
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Vanuit Nederlands perspectief is de grootte indrukwekkend: zoveel mensen waarmee je al snel een klik
hebt, zoveel presentaties en bijeenkomsten, zoveel
indrukken en ervaringen. En de aantallen maken het
mogelijk om voor allerlei groepen eigen sessies te

houden: voor meisjes of jongens met nevi, volwassenen met nevi, broertjes en zusjes, vaders, moeders,
grootouders, mensen met NCM, bezoekers voor wie
het de eerste conferentie is – iedereen kan terecht in
een gespreksronde die precies in zijn of haar straatje
past.
Aan de andere kant besef je in de VS maar al te
goed dat Nederland op wereldschaal heel klein is
en dat je daardoor bij NNN met gemak enkele keren
per jaar lotgenoten kunt treffen. Klein, maar fijn,
dus.
Vanwege de unieke kans om inspiratie op te doen,
te netwerken, onderzoeksnieuws te horen en mensen in levenden lijve te treffen waarvan de naam
regelmatig opduikt in een van de nevusgerelateerde
Facebook-groepen, probeert Nevus Netwerk Nederland er een gewoonte van te maken om de Nevus
Outreach International Conference & Reunion te
bezoeken. De 2018-editie was van 4 tot en met 7 juli
dichtbij Chicago.

Internationale conferentie en
ontmoeting Chicago 2018
Op maandag 2 juli vlogen Stefan Wilms, Michiel
de Nood en Leontine Riethoff-Koot naar Chicago
voor de tweejaarlijkse internationale conferentie
van Nevus Outreach.
De bijeenkomst zal van woensdag 4 tot zondag 7
juli worden gehouden en wij zijn erbij voor NNN.

N

et als twee jaar geleden is de bijeenkomst weer in Chicago. We hebben nog
één dag voordat de conferentie begint
en iedereen bereidt zich op zijn eigen
manier voor. Michiel en ik (Leontine) gebruiken onze
tijd om naar het centrum van Chicago te gaan en
daar wat bezienswaardigheden te bekijken.
Dit jaar is de conferentie wel iets anders wat indeling betreft. Dit jaar moet je kiezen welke presentatie je wil bijwonen omdat er verschillende tegelijk
lopen. Dus ik zal verslag doen van hetgeen ikzelf
heb bezocht.

Woensdag 4 juli
Op woensdag is de opening van de conferentie.
Iedereen die aangekomen is moet zich registreren,
zodat de organisatie weet dat je er bent. De mensen
die voor het eerst naar een conferentie komen
krijgen een blauwe streep op hun naamkaart zodat
ze herkenbaar zijn voor de leden die zo’n conferentie al eerder hebben meegemaakt. Hierdoor kunnen
ze indien nodig geholpen worden als er dingen niet
duidelijk zijn. Best een handig systeem, al zeg ik het
zelf. Ook omdat het hotel erg groot is en je dus niet
zeker weet of iemand daar is voor de conferentie of
om een andere reden. De naambordjes zijn dus echt
handig als herkenning in dit geval.
Ook dit jaar ontvangt Rita Pink, een naam
die iedereen die op Facebook zit en lid is van
Nevus Outreach zeker zal herkennen, alle
aankomende gasten. Rita is echt het gezicht
van Nevus Outreach en een van de oudste
leden van de organisatie.
Rita Pink

Na veel bekende gezichten te hebben ver-

welkomd, begint
dan ’s middags de
conferentie. Na het
welkomstwoord
krijgt Libny Molano
(volwassene met
CMN) uit Colombia
het woord en geeft
een mooie speech,
getiteld “You’re a
Masterpiece”.
Een verhaal over
Libny Molano
haarzelf en de strijd
die ze heeft geleverd
met de spiegel. Een verhaal waarin je eerst moet
leren van jezelf te houden voordat je verder kunt.
Een mooi begin van de conferentie.
De strijd om van jezelf te houden
We zijn allemaal uniek en ieder met zijn eigen kwaliteiten. De spiegel die ons laat zien
dat we allemaal anders zijn. Te leren begrijpen dat we allemaal een unieke creatie zijn
en we elkaar niet in de weg moeten lopen
of vooroordelen hebben. Jezelf leren zien
zoals de ander jou ziet en leren te accepteren.
Wie we zien in de spiegel is een “masterpiece”. We zijn allemaal uniek, maar we moeten allemaal onze eigen weg bewandelen.
Maak er iets goeds van. We moeten onze
strijd en prestaties koesteren, zonder je te
laten beïnvloeden door de ander. Integendeel, we moeten elkaar helpen, van elkaar
leren en vechten, niet om er beter dan de
ander van te worden, maar om het doel te
bereiken waarvoor we zijn gemaakt.
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De spiegel was jarenlang mijn vijand en is
dat af en toe nog steeds. Ik ga ervoor om
elke dag de strijd aan te gaan en deze te
winnen. En om van mezelf te houden.
Haar tip voor iedereen is: hou eerst van
jezelf voordat je anderen liefhebt. “I am a
masterpiece”

Na deze presentatie is er voor iedereen ijs! Dit ijs
schijnt echt beroemd te zijn bij alle conferentiebezoekers en iedereen gaat dan ook volop genieten.
Na het ijs eten is iedereen vrij om te doen wat ze
willen. Ik ga lekker buiten voor het hotel zitten om
met anderen na te praten over de dag. De conferentie is begonnen en we zijn erbij!

Fun fact
Nevus Outreach (VS), Caring Matters Now (GB) en Nevus Netwerk Nederland behoren
tot de oudste patiëntenorganisaties voor nevusdragers. Ze stammen alle drie uit
1997. De oudste is overigens The Nevus Network uit de VS, opgericht in 1983.

Donderdag 5 juli 2018
Deze dag begint met een ervaringsverhaal van
Leo Gordon, een jongen van 14 jaar. Hij vertelt zijn
levensverhaal:

12

From Banana to Bar Mitswa
Leo was geel bij zijn geboorte, vandaar de vergelijking met een banaan. Leo Gordon is van Joodse
afkomst. Wanneer een joodse jongen de leeftijd van
dertien jaar bereikt, wordt hij
bar mitswa. Vanaf dat moment
wordt hij verantwoordelijk
tegenover God. Dit is te vergelijken met het dopen in het
katholieke geloof. Zijn verhaal
is zoiets als wat wij kennen van
Leo Gordon
onze informatiebijeenkomsten,
waar ook “ervaringsdeskundigen” aan het woord komen. Het is een verhaal
over zijn schooltijd, problemen met klasgenoten en
oplossingen bij sport. Uiteindelijk hoe hij een gelukkige jongen is geworden.
Anne Houseal
Hierna komt er een moeder aan het woord, Anne
Houseal. Ze is lid van het bestuur van Nevus Outreach. Ook zij vertelt haar ervaringsverhaal over het
hebben van een dochter met een nevus. Een verhaal
met ups en downs en veel dat herkenbaar is.
Na deze verhalen worden we welkom geheten door
Nevus Outreach. Er is een mogelijkheid om artsen
te consulteren die aanwezig zijn op de conferentie.
Daarvoor kun je gratis een afspraak met een van de

specialisten.
Na een korte pauze is er een brainstormsessie over
de toekomst van Nevus Outreach. Centraal staat de
vraag: “Wat is er belangrijk voor de leden?” Dit kunnen we ook gebruiken voor NNN. Veel aanwezigen
gaven aan dat persoonlijk contact de belangrijkste
reden was voor het bijwonen van de conferentie. Ik
denk dat dit ook voor NNN en onze leden een van
de belangrijkste aspecten is. Op de tweede plaats
kwam natuurlijk de medische informatie die ook erg
belangrijk werd bevonden.
Harper Price “The Basics and More!”
De volgende sessie is van
Harper Price: “The Basics
and More!”
Dr. Harper Price is een
dermatoloog uit Phoenix,
Harper Price
Arizona en zij werkt daar
voor het Phoenix Children’s
Hospital. Ze geldt als expert op het gebied van CMN.
Zij vertelt ons alles wat we moeten weten over
CMN.
’s Middags zijn er de beroemde Real Life issues voor
vaders, moeders, kinderen t/m 12, tieners van 13 tot
17 jaar en broers en/of zussen. Dit zijn altijd zeer
emotionele ervaringen, omdat er zoveel herkenning
in de verhalen zit en er allemaal emoties loskomen.
Gelukkig is deze avond de traditionele pizza party
bij het zwembad, dus genoeg tijd om weer een
beetje bij te komen van alle verhalen en ervaringen.

Vrijdag 6 juli 2018

Matthew Rogers

Cortlyn van Deutsch

Deze ochtend begint de dag met twee jonge sportievelingen, Matthew Rogers en Cortlyn Van Deutsch,
die vertellen over het hebben van CMN en het
beoefenen van sport. In veel delen van de VS is de
temperatuur ’s zomers natuurlijk wat hoger dan bij
ons, maar toch hebben ze een aantal goede tips.
• Veel drinken tijdens het sporten. Neem dus altijd
een fles mee.
• Smeer je altijd goed in met een zonnecrème met
hoge beschermingsfactor.
• Mocht het erg warm zijn neem dan een natte
handdoek om je af te koelen.
• Draag extra lagen kleding voor bescherming van
je huid.
• Draag compressiekleding onder je sportkleding.
Verder hadden ze het ook over pesten en pestgedrag. Hun tip was: pesters zijn geen vrienden. Of je
nu wel of geen CMN hebt, je kiest mensen die je
leuk vindt als vrienden. Het belangrijkste is: wees
jezelf. Je hebt uiteindelijk maar twee vrienden nodig.
Na deze presentatie van de sporters komt dr.
Yasmin Khakoo aan het woord.
Dr. Yasmin Khakoo
Dr. Yasmin Khakoo is kinderneuroloog in New York en
aldaar verbonden aan het
Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. Ze is al meer
dan twintig jaar werkzaam
Dr. Y. Khakoo
als kinderneuroloog.
Dr. Khakoo vertelt over de
nieuwe ideeën die er zijn over NCM, neurologische
complicaties en behandeling. Zij vertelt dat de
melanocyten het probleem zijn in de hersenen, niet

de moedervlek. Moedervlekken op de hersenen zijn
geen NCM; er is een verschil.
Volgens hun studie heeft 12% van alle patiënten
met “Large CMN” ook NCM en 4,5% van deze
groep heeft alleen maar symptomen. Als je dus NCM
hebt, hoeft dit geen complicaties te geven.
Bij een nevus kan het zijn dat de melanocyten gaan
groeien. Dit kan in de huid, maar ook in de oren,
ogen, huid, het haar en de hersenen voorkomen.
Hier zijn ze in de VS nog onderzoek naar aan het
doen. We zullen hier zeker nog meer van gaan
horen.
Soms hebben deze patiënten met NCM kleine aanvallen die zo klein zijn dat je ze niet herkent. Dit kan
zijn even wegkijken of even niet reageren (spaceout). Deze mini-aanvallen zijn alleen te zien met een
ECG van het hoofd.
Als de melanocyten groeien in je hoofd, krijg je
blokkades in het hersenvocht. Hierdoor ontstaan
deze aanvallen.
Er is een hoger risico op deze complicatie:
• CMN groter dan 20 cm op volwassen leeftijd
• Meer dan 20 satellieten
• Als de locatie van de nevus op de middenlijn van
het lichaam zit
Ook kan iemand last hebben van:
• Hoofdpijn
• Rugpijn
• Een uitpuilende fontanel
• Niet met de ogen omhoog kunnen kijken en in
plaats daarvan het hoofd meebewegen
• Dubbel zien en daarom één oog sluiten en bij het
kijken van oog wisselen
• Op de tenen lopen
• Weke benen
• Gedragsverandering, bijvoorbeeld in de vorm van
boos zijn
Niet alle NCM is te zien op een MRI. Het komt vaker
voor dan we nu denken, maar toch blijft het uiterst
zeldzaam.
Als je NCM hebt mag je geen medicijnen
(steroïden) nemen die gebruikt worden bij
auto-immuunziekten.
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Dr. Bruce Bauer
Later vandaag staat “de” dr. Bruce Bauer op het
programma. Dr. Bauer is plastisch chirurg voor
kinderen in het NorthShore
universitaire ziekenhuis
in Chicago met als specialismen gespleten lip en
gehemelte, craniofaciale
misvormingen, aangeboren
en verworven oorvervorDr. B. Bauer
mingen en de reconstructie
van moedervlekken, zowel vasculair als gepigmenteerd. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor
de behandeling van reuzenmoedervlekken en het
oprekken van de huid ten behoeve van huidreconstructies. Er is waarschijnlijk geen arts ter wereld die
zoveel ervaring heeft in de chirurgische aanpak van
reuzenmoedervlekken.
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Dr. Bruce Bauer kijkt eerst naar de plussen en de
minnen. Door zijn ervaring kan hij goed inschatten
of een operatie een verbetering zal zijn voor de patiënt. Je moet je altijd realiseren dat je bij een operatie een litteken ervoor terug zal krijgen. Hij probeert
altijd zoveel mogelijk vooraf alles te bespreken.
Belangrijke afwegingen: wat is acceptabel en wat is
de goede balans daarin?

met zich meebrengt.
Hij benadrukt dat het heel belangrijk is dat áls je besluit tot het verwijderen van CMN, je zoekt naar een
plastisch chirurg met ervaring in het verwijderen 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 locatie
ervan, de mogelijkheden van (eigen) donorweefsel,
wat de leeftijd van de patiënt is en het vermogen
van de ouders om het proces te begeleiden. Na
afloop wordt geëvalueerd naar effectiviteit met
eerdere vergelijkbare ervaringen. Er wordt naast het
cosmetische resultaat ook altijd naar het functionele
resultaat gekeken. Nog altijd leert hij van de ingrepen. “Een goede inschatting komt voort uit ervaring;
ervaring komt door een slechte inschatting.”
Adult with nevus speed chat
Vanmiddag staat er nog een speed chat op het
programma. Dit betekend dat we vragen kunnen
stellen aan volwassen CMN-dragers. Als je ergens
mee zit of hoe je iets het beste voor je kind kunt
oplossen, kun je hen om advies vragen. Een mooie
gelegenheid omdat er op deze bijeenkomst heel veel
mensen met CMN zijn en er altijd wel dingen zijn
waar zij al ervaring mee hebben. Verder is het ook
gewoon leuk om gezellig te kletsen en de tijd vliegt
dan ook voorbij.

In zijn presentatie laat hij eerst een meisje met een
kleine moedervlek op haar wang zien. Ze is erg
ongelukkig en verbergt haar gezicht met haar haren.
Met een relatief kleine ingreep is haar
moedervlek verwijderd. Een half jaar later
zag dr. Bruce Bauer haar terug. Ze kwam
met een glimlach zijn kliniek binnen. Ze
droeg haar haren uit het gezicht en ze
was gelukkig met haar uiterlijk. Toch weet
hij dat het niet altijd zo gaat, daarom is
chirurgie niet altijd de beste oplossing. Er
zijn ook gevaren met zo’n ingreep. Hij ziet
de voordelen van plastische chirurgie en
met zijn jarenlange ervaring heeft hij een
groot inlevingsvermogen ontwikkeld voor
de medische en psychologische gevolgen
Adult with nevus speed chat
die het hebben van een reuzenmoedervlek

Zaterdag 7 juli 2018
Vandaag is al weer de laatste dag van de conferentie.
Dr. Kinsler via Skype
We beginnen vandaag met
de presentatie van Veronica
Kinsler via een Spype-verbinding met Londen. Dr. Kinsler
is een internationale expert
Dr. V. Kinsler
op het gebied van huidaandoeningen bij kinderen en
wordt uitgenodigd om over de hele wereld op dit
gebied te spreken. Ze heeft met name expertise op
het gebied van nevi, moedervlekken, problemen met
pigmentatie, zeldzame of niet gediagnosticeerde
huidziekten en genetische huidziekten. Ook kwam
ze naar Nederland om te praten op onze informatiedag een aantal jaar geleden.
Vandaag geeft ze een update over haar onderzoek
naar NRAS en BRAS. Ook heeft ze wat interessante
weetjes, zoals dat een moedervlek vaak ontstaat
als cirkel. Denk bijvoorbeeld aan een vlek op de rug

en in de nek, die vaak ook over de schouders naar
voren gaat. In feite is dit een gepigmenteerde cirkel
die over het bovenlijf is gedrapeerd.
Niet heel belangrijk, maar wel opvallend om te ontdekken dat dit in sommige gevallen inderdaad klopt.
Uiteraard zullen er ook weer uitzonderingen zijn.
Verder heeft ze het over het lichter worden van de
moedervlek. Er zijn gevallen waarbij de CMN een
lichtere tint heeft gekregen. Ze vertelt er wel bij dat
dit afhankelijk is van de eigen huidskleur. Als je een
lichte huid hebt, zal de CMN ook licht worden. Ook
vertelt ze dat er na opereren vaak repigmentatie
optreedt, waardoor de CMN toch weer terug komt.
Verder is er nog een onderzoeker die denkt dat er
een relatie bestaat tussen het hebben van CMN en
obstipatie in de familie. Geen idee wat hier van waar
is, maar het wordt genoemd.
Ook vertellen ze dat melanocyten normaal ook voorkomen in de huid. Nevuscellen zijn de gemuteerde
variant van deze cellen. En die komen normaal niet
voor.

4 redenen om naar de Nevus Outreach-conferentie te gaan
•
•
•
•

Meer lotgenoten dan waar dan ook
Amerikaans-georiënteerd, met een internationaal randje
Leden uit de Nevus Outreach Facebook-groepen in het echt ontmoeten
Ideaal in combinatie met een vakantie in de VS/Canada (de conferentie is altijd
in de eerste week van juli in de even jaren)

2 redenen om niet te gaan
• Alles is in het Engels
• Te ver reizen; reis- en verblijfkosten
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Dr. Randi Silver
Tot slot komt Dr. Randi
Silver met haar bevindingen uit haar onderzoek
naar mestcellen. Dit is voor
mij een zeer interessant
onderwerp omdat mijn
Dr. R. Silver
zoon (CMN-eigenaar) erg
veel last heeft van Jeuk. Dr.
Silver heeft in haar laboratorium ontdekt dat de jeuk
ontstaat door de mestcellen. Deze mestcellen zitten
in littekenhuid en (al bij de geboorte) ook in de
moedervlekhuid. Deze mestcellen kunnen meer actief worden, waardoor er bij sommige CMN-dragers
jeuk ontstaat door het vrijkomen van serotonine en
histamine. Dit is een soort afvalstof gemaakt door
de mestcellen. Deze histamine veroorzaakt de jeuk.
Net als een muggenbult.
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Histamine is dus de sleutel tot de jeuk. Zo bestaat er
ook een histaminearm dieet wat ook goede resultaten geeft. Alleen dan moet je heel streng zijn voor
jezelf. En dit dieet is bijna niet vol te houden voor
een kind in ons geval.
Er bestaat ook een medicijn, Ketotifen geheten.
Dit stabiliseert de mestcellen. Dit medicijn zit in

oogdruppels die bijvoorbeeld gebruikt worden
tegen allergie. Verder is deze stof ook in pilvorm te
verkrijgen. Terug in Nederland heb ik gelijk contact gezocht met dermatoloog dr. Middelkamp in
het Amsterdam UMC. Deze arts heeft via de mail
contact gezocht met dr. Radi Silver uit Amerika en
samen hebben ze gekeken welke dosis van dit medicijn er nodig is om bij CMN van de jeuk af te komen.
Het komt er dus nu op neer dat onze zoon als een
soort proefpersoon begonnen is met dit middel en
hij heeft er tot nu toe baat bij. Voor de mensen met
jeuk is er dus een lichtpuntje.
Teveel mestcellen zorgen ook voor de aanmaak van
lelijke littekens. Door mestcellen na bijvoorbeeld
een operatie te verwijderen ontstaat een mooier
litteken. In Duitsland zijn ze ook bezig met een groot
onderzoek van en naar mestcellen. Deze ontwikkeling hou ik graag goed in de gaten en ik hoop jullie
in de toekomst hier meer over te vertellen.
Na deze presentatie is het wat betreft de conferentie
en sprekers klaar. Er zijn nog wat mogelijkheden om
vragen aan de experts en ervaringsdeskundige te
stellen. Het was weer een grote ervaring om bij deze
conferentie erbij te mogen zijn. En ik kan het echt
iedereen aanraden. Mocht je tijd en geld hebben, is
het dat 100% waard. n

Herdenkingsdienst
Tijdens een korte avondbijeenkomst zijn
nevuspatiënten herdacht die overleden zijn,
zowel degenen die een fatale nevusontwikkeling
kenden als nevusdragers die om een andere reden
niet meer onder ons zijn, bijvoorbeeld vanwege
een verkeersongeval. Deze ‘memorial service’ had
dit jaar voor het eerst plaats.

E

erst werd een video vertoond met van
elke overledene – meest kinderen, enkele
jongvolwassenen – een vijftal foto’s en
het geboorte- en sterftejaar. Daarna werd
de bijeenkomst vervolgd in de binnentuin van het

hotel, waar de aanwezigen de namen oplazen van
de overledenen en er tegelijkertijd kaarsjes voor hen
werden aangestoken. Ook werd het lied ‘Somewhere
over the rainbow’ gezongen.
Gedurende de conferentie was een fotocollage te
zien, aangevuld met herinneringsstenen die door de
conferentiekinderen waren beschilderd.
Op de website van Naevus Global (naevusglobal.
org) is ook een In Memoriam-sectie te vinden. n
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Interessante videolinks
Watch it
Nevus Outreach presentation 2018 by Dr Heather Etchevers
https://youtu.be/E_SMKWIQQxc
Nevus… I own it (trailer)
https://vimeo.com/28029529

Verslag Michiel de Nood
Deze zomer was ik in de gelukkige omstandigheid
om deel te mogen nemen aan de 2 jaarlijkse
conferentie van Nevus Outreach die ditmaal
in Chicago werd gehouden. Met een gezonde
spanning en enthausiasme ariveerde ik samen
met Leontien en Stefan in het hotel.

D
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Daar werden we gelijk welkom geheten
door Rita Pink. Voor mij was het heel
bijzonder om na diverse contacten via
Facebook nu echt kennis te maken met
Rita. Zij heeft veel connecties gelegd en is een
gedreven beheerder van diverse Facebook groepen.
Langzamerhand druppelen er meer mensen binnen
in het hotel. Hoewel het mijn eerste Nevus Outreach
conferentie is heb ik natuurlijk (via NNN) al vaker
mensen ontmoet met CMN. Er zijn echter een flink
aantal personen die tijdens de conferentie voor het
eerst contact hebben met andere nevus families.
Het is goed om te zien hoe zij (net als ons) bijna
automatisch door de anderen worden opgenomen in
de “Nevus familie”.
Er worden tijdens de conferentie veel verschillende
bijeenkomsten georganiseerd. Ik probeer vooral
deel te nemen aan de contactbijeenkomsten. Voor

Nevus volwassenen

alle verschillende groepen wordt geprobeerd om ervaringsuitwisselingen mogelijk te maken. Met bijna
380 deelnemers aan de conferentie is er bij elk van
de groepen een aardige opkomst te verwachten. Als
eerst ga ik naar een bijeenkomst van volwassenen
met een nevus. Er zijn hierbij ongeveer 35 personen
aanwezig. Iedereen verteld kort zijn ervaringen over
het leven met een Nevus. Hoewel er vanwege de
beperkte tijd niet gelijk hele uitgebreide gesprekken
gehouden worden leer je de andere nevus volwassenen wel direct (her)kennen waardoor je gedurende
de rest van de conferentie heel makkelijk contact
met elkaar maakt. Ook ’s avonds na de conferentiedagen zoeken de mensen elkaar weer op. Op
creatieve manieren worden daarbij mogelijkheden
gezocht om gezellig samen wat te drinken zonder
de (hoofd)prijs van de hotelbar te moeten betalen.
Wat opviel was dat bij de meeste volwassen met
een nevus de gesprekken eigenlijk vrij snel over
andere onderwerpen gingen omdat de nevus vaak
wel in een stabiele situatie was zodat er weinig
te bespreken was dan ervaringen uit het verleden
uitwisselen.

Escape room winnaars
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De ouders van jonge kinderen met een nevus
waren erg geïnteresseerd in de ervaringen van
volwassenen met een nevus zoals ik. Tijdens de
paneldiscussie en de speed chat tussen de nevus
volwassenen en ouders was hier speciaal gelegenheid voor maar ook tussen de presentaties door en
tijdens de lunch en diners heb ik geprobeerd om zo
veel mogelijk verschillende mensen te spreken.

organiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Er was opvang voor de kinderen zodat de ouders
de presentaties bij konden wonen maar daarnaast
waren er ook sportieve activiteiten en andere uitjes.
Ik ben bijvoorbeeld met de volwassenen met een
nevus naar een Escape room geweest waar we
gezamenlijk diverse raadsels moesten oplossen om
uiteindelijk de kamer te kunnen verlaten.

Tijdens de groepsbijeenkomst voor jongens en mannen met een nevus konden tieners vragen stellen
aan de volwassenen. Een goede manier om als
“mannen onder elkaar” over nevus zaken te kunnen
praten. Er was ook een vergelijkbare bijeenkomst
voor meiden en vrouwen.

Omdat er in Amerika geen subsidies worden
gegeven voor patiëntenorganisaties zoals Nevus
Outreach werd er op verschillende manieren geld
ingewonnen voor de organisatie. Er was een veiling
en een loterij waar iedereen items voor beschikbaar kon stellen. Zo kon het gebeuren dat een van
Marjoleins schilderijen weer met mij terug ging naar
Nederland.

Naast de diverse sprekers en groepssessies was er
ook de mogelijkheid voor individuele afspraken met
dermatologen, plastisch chirurgen, psychologen en
andere deskundigen. Ik heb van de gelegenheid
gebruik gemaakt om eens een andere dermatoloog
met ervaring op het gebied van CMN naar mijn
nevus te laten kijken.
De conferentie bestond niet alleen uit informatieve
presentaties. Er werden ook allerlei activiteiten ge-

Al met al was het een hele fijne ervaring om de
conferentie mee te mogen maken, mensen te ontmoeten met wie ik daarvoor enkel via sociale media
contact had en daarnaast zoveel nieuwe contacten
te leggen. Ik ben NNN dan ook erg dankbaar dat ik
de conferentie heb kunnen bijwonen. n
Michiel de Nood
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