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16 Maart Informatiedag en ALV 2019 in Avifauna
Een regenachtige dag; lekker binnen, in goed
gezelschap, buiten de vogels, een interessant
programma. Met 57 volwassenen en 17 kinderen hadden we een mooie opkomst; iedereen
een naamsticker op en dan koffie en taart.
Alweer voor de derde keer te gast bij Avifauna;
het voelt een beetje thuis! Bij binnenkomst
kregen alle deelnemers als geschenk een
dopper-fles ter promotie van NNN. Alle aanwezigen gaven hun goedkeuring aan het maken van foto’s die ook op de site van NNN kunnen
worden geplaatst. Als jij of je kind op een foto staat op de website en je wilt dat die verwijderd
wordt, laat het dan even weten, dan halen we `m eraf!
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ALV Algemene Leden Vergadering
Ronald heeft de jaarrekening gepresenteerd en ons snel door de cijfers genomen. De vereniging is
gezond. We sluiten 2018 af met een heel klein financieel ''overschot''. We hebben in 2018 geleerd
van de begroting van 2017 dat we strakker moeten begroten en bijtijds melden als we geld
overhouden. Een aangekondigde boete is teruggenomen, nadat Ronald een brief heeft gestuurd.
In 2018 telt NNN 87 leden en 42 donateurs; totaal 134 (in 2017 totaal 139).
Voorstel om 3.278,- toe te voegen aan de algemene reserve is aangenomen door de leden; geen
bezwaren. Kascontrole uitgevoerd door JustSyt; er zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
De jaarrekening en het gevoerde beleid wordt goedgekeurd door de leden en de ALV verleende
daarmee decharge aan het bestuur.
Ronald informeert de leden over de mogelijkheid om het lidmaatschapsgeld terug te vragen bij de
verzekering; als leden daarvoor iets nodig hebben vanuit NNN, mail dan even naar
info@nevusnetwerk.nl .
Vraag van NNN-lid Marjolein is of er een jaarprogramma 2019 is en of dit toekomstbestendig is
gezien de verwachting dat de subsidie-verstrekker meer eisen zal gaan stellen, gericht op impact
en bereik?
Bestuurslid Judith geeft aan dat de bestuurskracht die er is, zich nu met name richt op de organisatie van drie centrale jaarlijkse activiteiten; zwemmen, info-dag en familiedag. Daarnaast is van
belang dat we aansluiting zoeken en vinden bij de ontwikkelingen rond de expertisecentra, o.a.
door aanwezig te zijn bij de multi-disciplinaire spreekuren. We zien en spreken daar de betrokken

artsen, we maken kennis met aspirant leden (geven voorlichting over NNN) en houden contact
met NNN-ers. Niet benoemd bij ALV, maar ter aanvulling: we zijn als NNN actief betrokken in het
voucher-project „Mijn aandoening in de klas“. Hierover meer in deze nieuwsbrief.
Voorgaande is aanleiding om vanuit bestuur aan de leden te vragen:
1.	Wat vind je dat NNN (nog meer) moet/kan doen in 2019 en daarna? Welke wensen en ideeën
hebben de leden? Judith en Leontine zullen vanuit bestuur tijdens de infodag gevraagd en
ongevraagd advies vragen aan de leden dmv mini-interviewtjes, maar als je wat wilt melden,
doe dat dan! Ook na de info-dag hoort bestuur graag de wensen en ideeen van alle leden
2.	Als je je wilt inzetten voor NNN, meld je dan bij het bestuur, want we kunnen als vereniging
natuurlijk meer doen en organiseren als we meer menskracht hebben! Als je mee wilt besturen; graag: we vergaderen in 2019 op (11 januari; al geweest), 5 april, 14 juni, 20 september.
Het huidige bestuur bestaat uit een vader en twee moeders van een kind met een reuzenmoedervlek. Een bestuurslid die zelf een moedervlek heeft zou een waardevolle toevoeging
zijn. We zoeken ook maatjes die met Judith of Leontine of een ander maatje een multidisciplinair-spreekuur wil draaien in het Erasmus of AMC. De data van Erasmus zijn bekend:
24 mei (wie kan samen met Leontine?), 21 juni, 22 november. De data van AMC moeten nog
bekend gemaakt worden; bestuur zal deze data delen via website of een mailtje.
Voor een inhoudelijke terugblik op 2018 wordt verwezen naar de nieuwsbrief2018 die ook op de
website van NNN staat en die eerder aan alle leden is gemaild.
Niet vermeld op infodag, maar bij deze: Leontine is namens NNN aanwezig bij het afscheid op 28
juni 2019 van dr vd Horst, die met pensioen gaat een kort verslag hierover ook in deze nieuwsbrief.
Bestuur vraagt aan leden om zich schriftelijk te melden bij bestuur als er interesse is om namens
NNN naar een buitenlandse meeting of conferentie te gaan die van belang is voor NNN. In juni
2020 zal er bijvoorbeeld weer een conferentie in de VS plaatsvinden en Marjolein en dr. Suzanne
Pasmans melden dat er een belangrijke Europese conferentie komt in september 2019. Als je
je aanmeld, is het van belang dat je aangeeft waarom je namens NNN naar een buitenlandse
meeting wil gaan (motivatie) en hoe je verslaglegging eruit zal zien, want het maken van een
verslag voor de andere leden is in ieder geval een verplichting die het bestuur wil koppelen aan
het (geheel of gedeeltelijk) financieren van reis en verblijf. Bestuur neemt besluit of en welke
deelname aan buitenlandse conferentie(s) gefinancierd worden.
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Na de ALV is het tijd voor de lunch en is er tijd om wat bij te kletsen. Na de lunch begonnen we
met het informatieve gedeelte van de dag.
Drs. Hedy van Oers, psycholoog en onderzoeker bij het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam
UMC begint onze conferentie. Zij vertelt over de implementatie van KLIK. Een digitale vragenlijst
die moet worden ingevuld voorafgaande aan een bezoek aan de kinderpoli in het Amsterdam
UMC.
Op de informatiedag in 2016 heeft zij al eerder
verteld over deze methode, waarbij kinderen en
ouders vragenlijsten invullen over hoe het met
hen gaat. De antwoorden worden vervolgens
besproken met de behandelaar tijdens de
afspraak in het ziekenhuis. Sinds 2018 is KLIK
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een vast onderdeel van de zorg voor kinderen
met CMN in het Amsterdam UMC. Daarnaast
heeft zij andere interventies gepresenteerd, die

Drs. Hedy van Oers

zijn ontwikkeld door de Psychosociale Afdeling
van het Emma Kinderziekenhuis.
Yke van der meer is 20 jaar en heeft zelf een
reuzenmoedervlek. Ze is onze ervaringsdeskundige voor vandaag die haar verhaal verteld.
Een levensloop met ups en downs. Een verhaal waar iedereen zeker wat aan heeft. Deze
presentaties van onze eigen leden zijn altijd mooi
om naar te luisteren omdat er veel herkenning is
in deze verhalen. De verhalen worden eigenlijk
Yke van der meer

allemaal met veel humor verteld en bevatten ook
veel hilarische momenten.

Voor 2020 zoeken we nog iemand die ook zijn verhaal komt vertellen. Dit mag ook een
“ouder van, partner, broer / zus” zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal.
Denk je bij jezelf dat wil ik wel: neem dan contact op via mail: info@nevusnetwerk.nl.

Hierna komt Prof. Dr Suzanne Pasmans
zij is (kinder)dermatoloog / immunoloog en
werkzaam binnen het team kinderdermatologie
van het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze komt de richtlijnen
voor CMN met ons doornemen. Alles wat je
moet weten over CMN en de richtlijnen die er
gemaakt zijn voor artsen in het ziekenhuis en

Prof. Dr Suzanne Pasmans

de classificatie van CMN. Dit is al eerder verteld,
maar aangezien NNN weer veel nieuwe (jonge) leden heeft is dit toch weer goed om even onder
de aandacht te brengen.
Drs. Anne Fledderus heeft ons bijgepraat over
een door haar team ontwikkelde onderzoeksmethode Core Outcome Set (een COS). Een COS is
een nieuwe onderzoeksmethode waarin patiënten
samen met specialisten beslissen wat de belangrijkste uitkomstmaten zijn voor hun specifieke
aandoening. Deze set van uitkomsten (de COS)
Drs. Anne Fledderus

behoren vervolgens gemeten te worden in al het
toekomstig onderzoek en in de kliniek. Wanneer

iedereen (internationaal) dezelfde uitkomstmaten gaat meten, worden de uitkomstmaten consistent en kunnen deze vergeleken of gecombineerd worden. Bovendien worden uitkomstmaten die
belangrijk zijn voor patiënten meegenomen in toekomstig onderzoek omdat patiënten kunnen
meebeslissen welke uitkomstmaten er in de COS moeten komen.
Na al deze zeer interesante informatie is het tijd voor ontspanning. We gaan lekker wat drinken
met de nodige versnaperingen en ook is er de mogelijkheid om even het park in te gaan.
Ook is het nu tijd om lekker (verder) bij te praten en daar werd dan ook uitgebreid de tijd voor
genomen. Er is weer heel veel informatie verstrekt. Deze wordt dan ook na de sesies besproken
door iedereen. Om 5 uur konden we ons verplaatsen voor het buffet. Dit was deze keer een live
& cooking buffet waarbij er een kok heerlijke gerechten ter plekken bereiden. Wij als NNN zaten
hierbij apart van de andere gasten zodat we nog gezellig konden napraten over deze dag. Rond 7
uur ging iedereen weer richting huis en keken we terug op een geslaagde dag.

Aan het einde van deze nieuwsbrief vind u nog reacties van onze leden.
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Afscheid prof. Dr. Chantal van der Horst 28 juni
Een van de medisch-experts op het gebied van CMN, prof. Dr. Chantal van der Horst (plastisch
chirurg) ging met pensioen op 28 juni 2019. Hiervoor was NNN uitgenodigd. ‘s Morgens werd
er een speciaal symposium georganiseerd in het Amsterdam UMC. Hierbij hielden veel andere
professoren en artsen presentaties en toonden hun waardering voor Chantal waaronder Dr. M.A.
Middelkamp-Hup, dr. Lapid, prof. Dr. Hennekam en prof. Dr. Van Zuijlen.
Na het symposium hield Chantal haar eigen
afscheidstoespraak in de Aula van de Amsterdamse universiteit, een schitterende, oude
lokatie. Hier kwamen alle hoogleraren in toga
achter Chantal schrijdend de zaal binnen: een
zeer indrukwekkend geheel. Na de toespraak
van Chantal ging het gezelschap naar het
Amsterdam Museum waar zij haar afscheids-
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receptie hield.
Chantal gaat niet echt met pensioen. Ze zal
doorgaan met het opereren en ondersteunen
van kinderen in Afrika en India als vrijwilliger bij “dokters van de wereld” (zoals ze al
deed). Ook heeft ze de intentie om gewoon
nog bij het Multidisiplinair Spreekuur aanwezig te zijn: dit samen met haar opvolger dr.
Corstiaan Breugem.

Multidisiplinaire spreekuur Erasmus MC & Amsterdam MC
Al een paar jaar is NNN betrokken bij onze
expertisecentra het Erasmus MC en Amsterdam
MC lokatie AMC. Deze centra organiseren een
paar keer per jaar een Multidisciplinair spreekuur voor mensen met CMN in de categorie 4 en
5 uit de richtlijnen. Ik zeg hierbij speciaal mensen want het gaat hier niet alleen om eenpoli
voor kinderen maar ook zijn er is ook een poli
voor volwassen moedervlekdragers.
Ook dit jaar is NNN bij deze spreekuren aanwezig geweest. Het gaat hierbij meestal om de
kinderpoli. In Rotterdam zijn er dit jaar 4 kinderpoli geweest en ze zijn bezig om een poli voor
volwassenen te organiseren. De planning hiervoor is eind november (op het moment van schrijven
is deze nog niet zeker.)
Ook het AMC is dit jaar bezig met de poli. Zoals veel van haar patienten weten heeft professor
dokter van der Horst eind juni afscheid genomen en gaat zij genieten van haar pensioen, maar
voor deze speciale spreekuren zal ze proberen om toch nog steeds aanwezig te zijn. Dit jaar heeft
er in het AMC 4x zo’n speciaal spreekuur plaats gevonden. Iedereen, die uitgenodigd wordt voor
deze spreekuren, ontvangt vanuit het ziekenhuis bericht.
Wij als NNN zijn deze dagen aanwezig om nieuwe leden welkom te heten. Het wachten aangenamer te maken en om gezellig een praatje te maken met onze leden. en aspirantleden. Meestal
hebben we een lekkere versnapering mee waardoor de kinderen een beetje vergeten dat ze in het
ziekenhuis zijn.

Kom ons bestuur versterken!
Heb je misschien nog een beetje tijd over? Wij zijn op zoek
naar mensen die zich actief willen inzetten voor de NNN.
Lijkt het je leuk om wat extra’s te doen voor de vereniging?
De NNN kan niet zonder vrijwilligers, dus als jij ook een
steentje wilt bijdragen aan deze gezellige en bloeiende vereniging, mail dan naar info@nevusnetwerk.nl. Iemand van het
bestuur neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om te
kijken waar jouw interesses liggen en hoe je dit in kunt zetten binnen ons bestuur! Hopelijk tot snel :-)
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Kom helpen in het bestuur! NNN heeft u nu echt nodig!!!
Het bestuur van NNN bestaat nu nog uit 3 leden te weten Ronald, Judith en Leontine.
Graag stelt het huidige bestuur zich even kort aan u voor.

< Ronald Suhlmann
Vader van twee prachtige kinderen, een zoon en een dochter. Mijn zoon is
geboren met CMN.

< Leontine Riethoff-Koot
Moeder van twee kinderen waarvan de jongste (geboren 2006) met CMN op
zijn rug en billen. Na 10 dagen is hij gelijk behandeld door middel van Dermabrasie / Curretage. Na herstel hiervan is hij het traject in gegaan met Tissue
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Expansion. Er is twee keer een Expander geplaatst en twee keer huid getransporteerd. De vlek is niet weg maar wel vele malen kleiner. Hierna zijn we in contact gekomen met
NNN. Hier voelde we ons begrepen en zagen veel herkenning in de verhalen van andere ouders.
Toen er behoefte was aan versterking van het bestuur. Heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken
om mij aan te melden.
< Judith Taen
Mijn oudste dochter werd geboren in 2001. Ze heeft een reuzenmoedervlek
in haar gezicht. Toen ze vier dagen oud was, werden we doorverwezen naar
een specialist die ons kon vertellen wat het was en hij gaf ons een folder van
NNN mee. Om erachter te komen wat we konden en wilden doen, was een hele
zoektocht. De informatie en de contacten vanuit NNN doen ons goed; we gaan altijd graag naar
onze moedervlekkenclub!

Na een aantal jaren besturen, hebben Leontine (algemeen) en Ronald (financien) aangegeven medio 2020 te gaan stoppen. Judith kan het natuurlijk niet alleen; wie neemt het
stokje over?
Als je meer wilt weten of interesse hebt, stuur dan een mailtje naar info@nevusnetwerk.nl of bel met Judith 06 - 3022 3016 of Leontine 06-2883 2002.

VOORSTEL

Familiedag 29 juni met heerlijke temperatuur
Zaterdag 29 juni was het weer tijd voor onze familiedag. Deze zonovergoten dag waren er 61

NEVUS NETWERK NEDERLAND

leden van NNN aanwezig. We kwamen dit jaar bij ekaar in Hoeve Sparrendam te Hoevelaken. Op
het groene terrein van deze ruim tweeINeeuwen
oude boerderij
konden alle NNN-families van een
SAMENWERKING
MET:
ontspannen middag genieten.
We begonnen de dag rond half 10 met

Leontine Riethoff
zaterdag
29 gebak.
juni 2019
koffie
met
Waarna

we rond de klok van 11 van een

indrukwekkende roofvogelshow konden genieten. De valkenier liet ons niet alleen genieten van
zijn vogels maar wist ons ook heel veel leuke weetjes te vertellen over de dieren.
De valkenier toonde ons hoe middeleeuwse edelen roofvogels inzetten bij de jacht op klein wild.
Op groot open terrein kan de loer worden gedraaid voor een demonstratie met de snelste vogel
ter wereld, de slechtvalk!

VAN

vergadering

Zelf kregen we de gelegenheid een buizerd op de handschoen te laten neerstrijken. Andere vogels,
zoals de sneeuwuil (bekend van Harry Potter), konden
- tot - we van dichtbij bewonderen.
Na de show stond er een heerlijkeBEDRIJFSEVENT
lunch klaar en werd er weer volop gekletst met elkaar.
Toen iedereen de buikjes rond had, was het tijd voor wat actie. Expeditie Robinson, De expeditie
Robinson is een echte teamchallenge. Naast dat er veel ruimte was voor lol, werden we verdeeld
in teams en moesten we het tegen elkaar opnemen. We gingen

SPARRENDAM.NL | 088 – 000 15 45 | INFO@SPARRENDAM.NL

boogschieten, touwtrekken en bamboestieken. We moesten een
kattepult maken van boomstammen en er was een evenwichts/

kracht-uitdaging met paalhangen. Tot slot moest er vuur gemaakt
worden. Iedereen heeft erg zijn best gedaan en we hebben weer
veel gelachen met elkaar. Om 5 uur was het tijd voor het barbecuebuffet. Na het eten ging iedereen weer na veel verhalen met
elkaar gedeeld te hebben moe maar voldaan naar huis.
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Internationale conferentie Brussel
Op 11 en 12 september was er in Brussel een conferentie. Naar deze bijeenkomst zijn Janny
Prooij en haar docher Ester Prooij geweest. Zij hebben voor alle leden van NNN een mooi verslag
hiervan gemaakt.

Nieuwsbrief

International Conference Brussel 11/12 sept. 2019
verslag door Ester Prooij
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OVNDMRC@FDMCNMCDQC@F¬¬¬RDOSDLADQV@RGDSC@MYNUDQCD@DUTR MSDQM@SHNM@K
NMEDQDMBDH@ @BDANNJDMHMSDQMDSYHIMITKKHD@KK@MFDQDSHICNOCDGNNFSDFDGNTCDMKDDR
OK@SFDFNNHCLDSHMENQL@SHD GHDQNUDQ
DK@@RJNMHJMHDS@@MVDYHFYHIMNOVNDMRC@F¬¬RDOSDLADQHIMUDQRK@FY@KCTRLDSM@LD
F@@MNUDQCDSVDDCDC@FU@MCDBNMEDQDMSHDDADCNDKHMFU@MCDYDC@FHRUNNQ@KGDS
@@MGNQDMU@M@KKDQKDHADJDMCD@QSRDMDMGTMNMSVHJJDKHMFDM~UDQRBGHKKDMCDVDQDKCVHICD
O@SHfMSDMUDQDMHFHMFDM~HCDDfMDMNMSCDJJHMFDM JADMADMHDTVC
@LDMLDSddMU@MCDNNQROQNMJDKHIJDNOQHBGSDQRU@MDMMNFADK@MFQHIJDQ~LHIMLNDCDQ~
@MMXQNNHIF@@MVDNOVNDMRC@F@UNMCNOVDFM@@QGDSGNSDK~NLHMCDNBGSDMCKNODMCM@@Q
CDBNMEDQDMSHDSDF@@M@DDMK@RSHFDNORS@QSKNODMCU@M@EIDGNSDKM@@QCDBNMEDQDMSHD~NLM@
DDMG@KETTQSDNMSCDJJDMC@SIDOQDBHDRCD@MCDQDJ@MSU@MQTRRDKNOKNNOSGDSQTRRDKRD
LDSQNRXRSDDLKDQDMJDMMDMV@SGNTCDMVDSNBGU@MHMSDQMDSHMGDDKTQNO@~DMSNBGMNF
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019

1

FNDCNOSHIC@@MSDJNLDMAHIGDS@K@HRCDRB@CDLHDR~NMSLNDSDMVDDDQRS@QINKDHMU@M
DRRDKKK@MFDSHICHRYHIADYHFFDVDDRSNLLDSCDQDRSU@MCDRS@EU@M@DUTR MSDQM@SHNM@K
SVDDDBGSDVDQDKCC@FDMNOSDYDSSDMDSDDMVNQCDMVDUNNQFDRSDKC@@MUDQRBGHKKDMCD
O@SHfMSDM~NMCDQYNDJDQRDM@QSRDM JQ@@JUNNQ@KHMFDROQDJLDSDDMKDDESHICFDMNNSFNJHJ
SDMLHMRSDTHS S@KHfDUDQFDKHIJDMNMYDLDSDKJ@@Q~L@@QUNNQ@KCDADG@MCDKLDSGNCDM
@SNOU@KKDMCHRUNNQLHI~HRC@SHMG@@QYHDJDMGTHRHM S@KHfNODDMGDDK@MCDQDL@MHDQFDJDJDM
VNQCSM@@QADG@MCDKHMFDM@RU@M@EG@@Q¬³DI@@QLNBGSYHIHM@@MLDQJHMFJNLDMUNNQCD
VDKADJDMCDHRRTDWO@MCDQRGDSNOQDJJDMU@MCDGTHCLDSA@KKNMMDMHSNLC@SGDS@MCDQR
CDFQNDHU@MG@@QGTHCDMKHBG@@LYNTJTMMDMADODQJDM~V@SSNSFDUNKFYNTJTMMDMGDAADM
dat ze ‘scheef’ groeit. Zelf ben ik op ongeveeQ°§DM²§I@QHFDKDDESHICFDNODQDDQC@@MLHIM
CNNQLHCCDKU@MDDMDWBHRHD~V@@QYDRHLODKVDFDDMQDDOGTHCVDFG@KDMDMCDNUDQHFDCDKDM
aan elkaar ‘naaien’. Ons gesprek wordt onderbroken door de komst van de eerste spreker. 


QDQNMHB@HMRKDQ–@DUTR MSDQM@SHNM@K

DMJHMCDQCDQL@SNKNNFTHSCD~CHDYHBG@KI@QDMENBTRSNOGDSNMCDQYNDJDMU@MCD
NNQY@JDM~CDFDUNKFDMDM@KKDRV@SDQAHIGNNQS
QDQNMHB@HMRKDQHRCDNOQHBGSDQDMUNNQYHSSDQ
van de internationale vereniging ‘Naevus
International’. H@@QGNNECCNDKGDSUDQADSDQDMU@M
CDKDUDMRU@MLDMRDMLDSDMCDFDMDMCHD
GDMRSDTMDM
Rond de jaren ’80 werd er opgemerkt dat er veel
K@MCDMYHIMCHDHMENQL@SHDUDQROQDHCDMNUDQ
DYDHMENQL@SHDHRDBGSDQSNSHMDWSQDLDM
UDQRBGHKKDMCCDMJ@@MNNQY@@J~FDUNKFDMDCDM
MHDSADRBGHJA@@QUNNQ@MCDQDK@MCDMHMCR«¬³
GDDESCQHMRKDQGDSHMHSH@SHDEFDMNLDMNLDDM
HMSDQM@SHNM@KDFQNDONOSDQHBGSDM~LDS@KRDDQRSDCNDKGDSUDQY@LDKDMU@MHMENQL@SHD
VDQDKCVHIC~CHSBNLAHMDQDMDMUDQROQDHCDMHSFDADTQSUNNQ@KCNNQGDSKDFFDMU@MBNMS@BSDM
KRHJNLLHIGDDMJHIJYHDHJC@MNNJO@SHfMSDMTHS S@KHf~O@SHfMSDMUDQSDFDMVNNQCHFDQRTHS
NKNLAH@~@QSRDMTHSDMMNFUDDKLDDQNS@@KJNLDMDQLDMRDMTHSSHDMUDQRBGHKKDMCD
K@MCDMU@MUHDQUDQRBGHKKDMCDBNMSHMDMSDM NDHMSDQM@SHNM@KDQDDMADRSTTQHR~GNDADSDQ
HMENQL@SHDUNNQYHDMHMFJ@MVNQCDMFDQDFDKC
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DRSQTBSTTQU@M@DUTR MSDQM@SHNM@KHR@KRUNKFS
NNQYHSSDQ



DHCDQORXBGNKNFHRBGSD@L 
DHCDQVDSDMRBG@OODKHIJ§SD@L
DHCDQBKHMHBHMDSVDQJ 

DHCDQO@SHfMSDMRTOONQS§SD@L
DHCDQBNLLTMHB@SHDSD@L 

QDQNMHB@HMRKDQ 
Qd@SQHBDCDDUHDQR
Q NRDO@KUDGX
Q @QODQQHBD
@QINKDHMU@MDRRDK
NCHGHSDGNTRD

Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019
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NNQ@KCDYDUDQRBGHKKDMCDM@SHNM@KHSDHSDMHRGDSLNFDKHIJNL@KKDADRBGHJA@QDHMENQL@SHDSD
UDQS@KDMM@@QHDCDQDADMNCHFCDS@@KNNQLDDQHMENQL@SHDGHDQNUDQJ@MIDGDSADRSDJHIJDMNO
CDVDARHSDU@M@DUTR MSDQM@SHNM@KGSSORVVVM@DUTRHMSDQM@SHNM@KBNLDYDRHSDHRDBGS
@@MSDQ@CDM~DQHRUDDKHMENQL@SHDADRBGHJA@@QNUDQ~DMNUDQHFDY@JDM


@QINKDHMU@MDRRDK
@QINKDHMADFHMSLDSDDMHMSQNCTBSHDNUDQG@@QYDKEDM
UDQSDKSV@@QNLYDADFNMMDMHRAHIDDQRS~C@@QM@
@DUTR MSDQM@SHNM@KLC@SCDLDDRSDMU@MITKKHD
@QINKDHM@KJDMMDM~VHKHJG@@QODQRNNMKHIJDUDQG@@KGHDQ
ATHSDMK@SDM
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@QINKDHMHRLDSM@LD@BSHDENO @BDANNJDF@@S
AHIUNNQADDKC@BSHDENOYNDJM@@QONRS’RNUDQJHMCDQDM
FDANQDMLDSDUDQRDNTCDQRU@MCDYDJHMCDQDM
OQNADDQSYDFNDCSDADFDKDHCDMM@@QADSQNTVA@QD
HMENQL@SHD
Als voorbeeld kwam de vraag uit India of deze ‘geboorteafwijking’ te maken kan hebben met
CDL@@MDBKHORSHICDMRCDYV@MFDQRBG@ODMLNDCDQTHSGDDESFDGNNQCC@SCDGTHCU@M
DDMVDK°«¸J@MRGDDESNLSDUDQ@MCDQDMHMLDK@MNNL~V@S@KSHICCNCDKHIJHR JGNNOC@S
@KRITKKHDCDYDNOLDQJHMFDMKDYDM~ITKKHDADFQHIODMGNNOHJC@SCHSM@STTQKHIJNMYHMHR DSHRCTR
DQFADK@MFQHIJUNNQNTCDQRNLITHRSDHMENQL@SHDSDNMSU@MFDM
@QINKDHMGDDES@KKDADGNDESDRCHDLDMRDMLDSGDAADMNMCDQUDQCDDKCHMCDUNKFDMCD
NMCDQVDQODM
§
§
§
§
§
§

DANNQSD
H@FMNRD
DG@MCDKHMFUNNQUDQVHICDQHMF
LDK@MNNL
@FDKHIJRKDUDMJHMCDQSHICUNKV@RRDMSHIC
@KKH@SHDUDYNQF

KRHJYNCDUDQRBGHKKDMCDNMCDQVDQODM@@MGNNQ~LDSC@@QAHICDUDQRBGHKKDMCDADGNDESDMNO
CDYDNMCDQVDQODM~LDQJHJC@SDQddMADGNDESDRSDDCRTHSROQHMFSHMENQL@SHDUNNQYHDMHMF
JJ@MLDYDKENNJYDJDQFNDCUNNQRSDKKDMC@SC@SGDSADK@MFQHIJRSDFDCDDKSDHRHDSRHR
UDQUDKDMCDQC@MNMYDJDQGDHCNEAD@MFRSHFDMCDEDHSDMCHDGDKDL@@KMHDSV@@QAKHIJDMSDYHIM
dMU@MCDL@MHDQDMNLGHDQNUDQLDDQADJDMCGDHCSDFDUDM@@MCDLDMRDMHJADMFDDME@M
van de woorden ‘patiënten’ of ‘lotgenoten’) met CMN is door LHCCDKU@MCDENSN§expositie ‘do
you C Me Now?’ naar N@DCDQK@MCSDG@KDM~L@@QCDYDNNJQNMCSDK@SDMQDHYDMNUDQCDGDKD
VDQDKC

@QINKDHMUDQSDKSNNJMNFV@SLDDQNUDQCDVDARHSDU@M@DUTR
MSDQM@SHNM@KDYDADU@SMTUDDKHMENQL@SHDNOCHSLNLDMSHM³
S@KDMHMMDMJNQSVNQCDMCHS¬°S@KDMQHRL@HKBNMS@BSUH@@QSRDM
LNFDKHIJLDSDWODQSRQNMCCDVDQDKCKJI@@QNQF@MHRDQDMYHIDDM
BNMEDQDMSHDCHSI@@QCTRHMQTWDKKDRNLNOFDC@MDJDMMHRHM
NMCDQYNDJDMTHSSDVHRRDKDM
MCD@EADDKCHMFGHDQM@@RSHRCTHCDKHIJSDYHDMC@S@DUTR
MSDQM@SHNM@KVDKCDFDKHIJHLO@BSGDDESNOCDVDQDKCHIUNNQA@@S
excuses voor de slechte kwaliteit van foto’s. Deze heb ik tussen
GDSSXODMCNNQRMDKLDSLHIMG@KEA@JJDMSDKDENNMFDL@@JS
@MGDSDHMCDU@MCDOQDRDMS@SHDAQDDJSCQDQNMHB@HMRKDQMNFDUDMSIDRHMDGDDESDDMO@@Q
NOLDQJHMFDM
DK@MFQHIJHRC@SLDMRDMLDSVDSDMC@SADG@MCDKHMFDMU@MCNNQGDSFDCDDKSDKHIJ
VDFG@KDMU@MOHFLDMSBDKKDMCDJ@MRNOLDK@MNNL MHDSUDQJKDHMS
Ook wil zij graag af van de naam ‘NCM’MDTQNBTS@MDLDK@MNRDNNQDDMHDCDQCHDGHDQMHDS
LDDADJDMCHR~GHDQCDTHSKDFHM HODM @MMDJDS@@KNMSRS@@SV@MMDDQGDSFDMC@SYNQFS
UNNQCDNMFDQDLCDOHFLDMSCDKHMFCTRCHDLNDCDQUKDJNOIDKHBG@@LNNJBDKKDMF@@SRSNOODM
HMIDGDQRDMUKHDRNCQ@GHDQOHFLDMSBDKKDMJNLDMHRADG@MCDKHMFDQFLNDHKHIJDYD@@MCNDMHMF
MNDLDMVDLC@SYNVDKLDK@MNNL@KRF@@SNLNMFDVDMRSDBDKKDMU@MTHSID
V@SDDMDKKDMCDLNDSCHSFDUDMUNNQCXRKDBSDMVHKCQHMRKDQUDQRBGHK@@MAQDMFDMSTRRDMCD
SDQLLDK@MNNLDMLNDCDQUKDJNOCDGDQRDMUKHDYDMHSVNQCSMTCNNQDKJ@@QFDG@@KCCNNQ
@KKDRSDMNDLDM DSL@@JSMHDSTHSVDKJDM@@LNEVDKJVNNQC~L@@QLNDS
UDQCVHIMDM


@MG@MBD–@QHMF@SSDQRNV


@QHMF@SSDQRNVHRCDMFDKRDO@SHfMSDMUDQDMHFHMFDUNNQYHSSDQGHDQU@M NCHGHSDGNTRD
SDUDMRKDHCDQBNLLTMHB@SHDSD@LHM@DUTR MSDQM@SHNM@KJNMMHDS@@MVDYHFYHIM~CTRMDDLS
ODMMHMFLDDRSDQ @MCDY@@JV@@Q

DCQHDOHIKDQRU@MCDUDQDMHFHMFYHIMRSDTM~NMCDQYNDJDMADVTRSVNQCHMF@QHMF@SSDQRNV
NMSU@MFSUDDKRSDTMNOA@RHRU@MBG@QHSXDGNNQKHIJV@SHMJNLRSDMJNLDMCTRTHSCNM@SHDRU@M
ODQRNMDM~ADCQHIUDMNEFQNDODM DSGNNECCNDKU@M@QHMF@SSDQRNVHRGDSUDQGNFDMU@MCD
bewustwording van CMN op globale schaal. Op basis van dit doel hebben zij de expositie ‘How
do you C Me Now?’ gemaakt. In deze ondertussen veelbesproken expositie zijn ®«CDDKMDLDQR
FDENSNFQ@EDDQCDENSNFQ@@EHRADM@CDQCCNNQ@QHMF@SSDQRNV HIV@RSNDU@KKHFNOC@S
LNLDMS@KADYHFNLDDMENSNRDQHDSDL@JDMNUDQROQNDSDM~V@@QAHIddMU@MCDKDCDMU@M
@QHMF@SSDQRNV@KRLNCDKRSNMC
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Alle mensen op de foto’s zHIMUQHIVHKKHF
naar voren gekomen na de vraag ‘wie
wil er model staan?’. Om deze reden
YHSSDMer dus ‘toevallig’ geen mensen
LDSCNMJDQDGTHCAHI
DLDCH@HRGDKDL@@KKXQHRBG
FDVNQCDMNUDQCDDWONRHSHD~JX
DVR~G@MMDK°~@CHN°~MNDL
L@@QNODQDKCVHICQ@@JSDCDLDCH@
NNJFDjMSDQDRRDDQC@MTHSRK@MCSNS
@@MLDQHJ@HRCDDWONRHSHDHMGDS
MHDTVRFDVDDRSNJHMDCDQK@MC~
L@@QGDK@@RRS@@MVHIMHDSNOCD
ONVDQONHMSU@M @MDQADSDQOTMSID

14

DDWONRHSHDV@RFDGNTCDMHMCD @KKDQXHICDMRCD¬«§C@@FRDDWGHAHSHDYHIMDQQTHL³«««
ADYNDJDQRFDVDDRS~V@SNNJMNFDDMR®MHDTVDKDCDMGDDESNOFDKDUDQCUNNQ@QHMF@SSDQR
NVHICDMRCDC@FDMU@MCDDWONRHSHDYHIMDQUQHIVHKKHFDQRTHSCDUDQDMHFHMFLDS
neergezet als begeleiding bij de foto’s.HIJTMMDM@KRFDDM@MCDQTHSKDFFDUDMDMUDQSDKKDMNUDQ

@MUDQSDKSDDMUDQG@@KNUDQDDMLDUQNTV~CHDNOCDNBGSDMCU@MCDNODMHMF@K@@MGDS
V@BGSDMV@RUNNQCDCDTQDMHIGDSNODMDMU@MCDCDTQDMRS@OSDYDM@@QAHMMDM~Y@FDDMO@@Q
foto’s en barRSDHMGTHKDMTHSHICDMRCDNODMHMFV@QDMM@LDKHIJNNJ@KKDLNCDKKDM@@MVDYHF
DLDUQNTVG@CDDMK@MFDI@RLDSGNFDJQ@@FHIKHDSCDYDJQ@@FDMHFRYHMRY@JJDMDMUDQSDKCD
@@MCDLNCDKKDMC@SYDGDSYNJM@OUNMCU@MHDCDQDDMDKEGDDESYDM@LDKHIJNNJDDM~
L@@QRBG@@LSYHBGDQCHDOUNNQNFMNNHSG@CYDGDL@@MHDL@MCK@SDMYHDMKRJHMCHRYD
UDQK@SDMDM@BGSDQFDK@SDM DDESMNFMNNHSADFDKDHCHMFFDG@CNE@QSRDMFDYHDMNNQGDSDDQRS
HMG@@QKDUDMG@CYDGDQJDMMHMF~DQJDMMHMFDMFDDMRBG@@LSD
DK@@RHRCHSMHDSGDSDMHFDUDQG@@KKJDC@FJV@LDMDQMHDTVDLDMRDMLDSRNNQSFDKHIJD
UDQG@KDM
HSHR~CDMJHJ~NNJDDMU@MCDCNDKDMNLCDDWONRHSHDM@@QDCDQK@MCG@KDMDFQNDOU@M
@DUTR KNA@KHRGHDQHMR@LDMVDQJHMFLDSG@QCLDDADYHFNJHMDCDQK@MCLNDSLDDQ
ADJDMCGDHCJNLDM~LDDQ@BBDOS@SHD~L@@QNNJUNNQ@KLDDQGDQJDMMHMFCNNQLHRRBGHDMMNF
UDKD@MCDQDMLDS~@MCDQDMCHDGHDQMNFMNNHSU@MG@CCDMFDGNNQCDMYHBGUNNQGDSDDQRS
JTMMDMOK@@SRDM
KRK@@SRSDFDCDDKSDNUDQCDDWONRHSHDJV@LDQDDMINMFDQDROQDJDQ~
CHDDQFRMDKDMY@BGSROQ@JTRRDMGDSNORBGQHIUDMU@MHMENQL@SHDDM
het maken van foto’s heb ik even zijn naam over geslagen (klein
CDS@HKNNQCDFDjMSDQDRRDDQCDMNMCDQNMRGDAHJGDLVDKUNNQ
ITKKHDNOCDENSNFDYDSDJDQCDLNDHSDV@@QCNLDUDMSDJHIJDM
MHDCDQFDU@KGDDESGHI@KKDQKDHC@S@DMRS@SHRSHDJDMNUDQDMCD
expositie onderzocht. Voorafgaand aan de expositie had zo’n 51%
U@M@KKDADYNDJDQRVDKU@MFDGNNQCDSM@LDCDFDFDUDMR
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U@MLDMRDMM\CDDWONRHSHDV@QDMUNNQLHIDQFHMSDQDRR@MSQHIVDK@KKDADYNDJDQRGDAADM
@@MFDFDUDMNLM@CDDWONRHSHDLDDQQDRODBS~ADFQHODM@BBDOS@SHDSDGDAADMUNNQLDMRDM
LDS‘zichtbare verschillen’. Bovendien liet de expositie het grootste gedeelte van de mensen
YHBGYDKEADSDQUNDKDMHMGTMDHFDMGTHCDDQYDKEUDQYDJDQCDMUDQSQNTVCHSFDKCSNNJUNNQ
mensen met een ‘normale’ huid. 

Q@@M@R@NKTANSGT–QDBDMSDKHIJDNMSVHJJDKHMFDMAHI
DJDMCD@QSRTHSCDQ @QODQQHBDJNMGDK@@RMHDS@@MVDYHFYHIM~CTRMDDLSCQ
NKTANSGTGDSNUDQHIHRGHDQLDSM@LDNLSDUDQSDKKDMNUDQ@KKDQDBDMSDKHIJDNMSVHJJDKHMFDMDM
NMSCDJJHMFDMQNMCDYDNMCDQYNDJDMF@@M
MHDS@KKDDMNUDQGDSLDCHRBGD@RODBSU@M~L@@Q
NNJYDJDQGDSORXBGNRNBH@KDDEEDBS
@MDDMU@MCDYDNMCDQYNDJDMGDAADMVDQDKCVHIC
®°JHMCDQDMLDDFDC@@M DJ@MCTRVDKYDFFDM
C@SCDFQNDOFQNNSFDMNDFV@RNLGDSNMCDQYNDJ
THSSDUNDQDM
Gekeken werd hoe de ‘quality of life’ (GHDQM@HR
NMCDQJHMCDQDMOU@KKDMCV@RC@SLDSM@LDLDDQNTCDQRYHBGYNQFDML@@JSDMNLGDSRNBH@KD
VDKYHIMU@MGDSJHMCHMCDQDMLDSOQNAKDLDMQNMCCDGDAADMDDMK@FDQDRBNQDNO
HDQAHILNDSIDCDMJDM@@MYHDJDMGTHRADYNDJDM~NODQ@SHDR~KHBG@LDKHIJDADODQJHMFDMQ
NKTANSGTYDSYHBGNMCDQ@MCDQDHMNL@@MCDYDFQNDOJHMCDQDMLDDQYNQFDM@@MC@BGSSD
FDUDM
UDQGDSLDCHRBGD@RODBSUDQSDKCDYHIGDSUNKFDMCD

@SVDSDMVD





MVDQJDKHIJGDHC
§DK@MNNLQHRHBNHRUDDKK@FDQC@MUNNQGDDM

§ODQ@SHDRVNQCDMMNFRSDDCR
FDC@BGSÄ°¸





U@@JTHSFDUNDQC
§DK@MNNLJNLSU@@JUNNQATHSDMCDGTHC 

§DSM@LDUNNQDRSGDSHRBGD
§ODQ@SHDRYHIMMHDSK@MFDQCDADG@MCDKHMFV@@Q

QDCDMDM
UNNQFDJNYDMVNQCS~HM@EVDYHFGDHCU@MJ@MJDQ

§ODQ@SHDRVNQCDMNNJTHSFDUNDQC








VDFDMRYNQFDMNLGDS








ETMBSHNMDQDMCDLNSNQHDJ

DKDMU@MITKKHDYTKKDM@KU@@JFDGNNQCGDAADMC@SNMYD’nen (CMN’s?) van kleur kunnen
UDQ@MCDQDMUDQGDS@KFDLDDMVNQCDMYDDDMRSTJKHBGSDQ@KRIDUDQFDKHIJSLDSCDJKDTQUK@JM@
CDFDANNQSD
NJGHDQVHRSNMYDCNJSDQLDSCDLNDHKHIJD@BGSDQM@@LUDDKNUDQSDUDQSDKKDMHSNMCDQYNDJDM
HRFDAKDJDMC@SCDK@@SRSDLDSHMFM@@QCDJKDTQU@MDDMDDMRSDQJD@RRNBH@SHDGDDESLDSCD
DHFDMGTHCRJKDTQDYDDHFDMGTHCRJKDTQGDDESSDL@JDMLDSGDS¬§FDMDSMHBHSDHS~FDMDSHB@
NDUDQCDQIDHMIDKDUDMADMSK@SDMVDGDSFDDMNTCDQCNLMNDLDMCDRSDLDDQCDYD
QHBGSHMFIDDHFDMGTHCRJKDTQF@@SNFDDMNOU@KKDMCEDHSNMCDQLDMRDMCHDYHBGHCDMSHEHBDQDM
@KRAK@MJ~Y@KCDRMDKKDQKHBGSDQVNQCDM
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DQCDQG@CNMYDCNJSDQM@@QLHIMHCDDADRSVDK
A@@MAQDJDMCDHMENQL@SHDNUDQNODQ@SHDR
DGDDESDDMENSNFDSNNMCU@MJHMCDQDMDMCDNODQ@SHDRCHD
YHIGDAADMNMCDQF@@MHIJHMCDQDMV@@QAHINOINMFDKDDESHIC
FDSQ@BGSHRCDLNDCDQUKDJSDK@SDMUDQCVHIMDMCNNQ
NODQ@SHDRYHDMVDC@SHMCDKNNOU@MCDSHICSNBGU@@JGDS
OHFLDMSSDQTFJNLS@@Q~NNJCDLNDCDQUKDJJDMGTHCCHD
MHDSHR@@MFDS@RSCNNQNODQ@SHDRY@KM@@QDDMYDKECDJKDTQSND
ADVDFDMHSADSDJDMSVDDQRHLODKFDYDFC~C@SNEIDMNT
VDKNEMHDSNODQDDQS~THSDHMCDKHIJY@KCDGDKDGTHCM@@Q
CDYDKECDJKDTQF@@M
HDCD@EADDKCHMFGHDQM@@RSJHMCIDHRU@MKHBGSCNMJDQ
M@@QNUDQGDS@KFDLDDMLHCCDKL@SHFFDF@@M
@SADSQDESADG@MCDKDMLDSK@RDQSDBGMHDJ~GHDQNUDQJNMNNJNMYDCNJSDQFDDMCTHCDKHIJGDHC
FDUDMDUDQSDKCDNMRC@SCDQDRTKS@SDMVDKKHBGSHMDDQRSDHMRS@MSHDDDMONRHSHDEADDKCKHIJDMSD
GDAADMBGSDQVDSDMVDMHDSV@SGDSNOK@MFDSDQLHIMCNDS@@MF@@MCDL@KHFM@MSHDU@MCD
ADG@MCDKCDGTHC
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Q NRDO@KUDGX–DQRBGHKKDMCDRNNQSDMNMCDQYNDJDM
Q@KUDGXHRCDKDHCDQU@MGDSVDSDMRBG@OODKHIJDSD@LU@M@DUTR MSDQM@SHNM@KHIMCNDKDM
YHIM
¬NLLTMHB@SHDSTRRDMCDUDQRBGHKKDMCDNMCDQYNDJRRSTCHDRDM
UNNQSF@MFM@@QCDFDLDDMRBG@OU@MNTCDQR~E@LHKHDRDM
OQNEDRRHNM@KR
 CDMSHEHBDQDMU@MNMCDQYNDJRFQNDODMCHDVDQJDMLDS
QYHIMCQHDRNNQSDMNMCDQYNDJ@RHBGNDVDQJSHDSRHMCDM@STTQ ~
Q@MRK@SHNM@KGNDJTMMDMVDCHDA@RHBRSNDO@RRDMHMNMSVHJJDKHMFNE
NOKNRRHMFDM DMKHMHB@KMDDLCDFDUNMCDMNOKNRRHMFDM~DMK@SDMVDYDTHSOQNADQDMHM
BKHMHRBGDSDRSDM
TJTMIDUNNQIDNMCDQYNDJVDKQDCDKHIJFDL@JJDKHIJ@@MAHNKNFHRBGDBDKKDMJNLDM@KR@QSR
C@MHIUNNQADDKCU@MO@SHfMSDMNEU@MCHDQDMYN@KRLTHYDM~JHOODMNEYDAQ@UHRRDMBGSDQ~GDS
HRADK@MFQHIJNLVDDERDKLNMRSDQRSDGDAADMSDK~IDGDASDDMNODQ@SHD@@MIDV@@QAHIID
DDMRSTJGTHCK@@SVDFRMHICDM@MUQ@@FSGDSYHDJDMGTHRV@@QCQ@KUDGXVDQJSAHIUNNQADDKC
om je ‘afvalhuid’ te mogen hebben. Op dezeL@MHDQGDAADMYDFNDCDUDQRD§BDKKDMTHS
VDDERDK~YNMCDQC@SDQHMFQHIODMCDNODQ@SHDR@@MSDO@RJNLDMLDS@KRDMJDKCNDKSD
NMCDQYNDJDM
@SVDSDMVDNMCDQSTRRDMU@M
§DGDQJNLRSFDCDDKSDKHIJ
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§TS@SHDRCHDQDKDU@MSYHIMUNNQGDSNMSRS@@MU@M
§MCDQDQNKRODKDMCDFDMDMVDSDMVDMNFL@@QVDHMHFU@M
@SVDSDMVDMHDS
§DQJK@QHMFSTRRDMCDUDQRBGHKKDMCDSXODMRXMCQNNL~EDMNSXOD
§UDQJK@QHMFU@MCDDUNKTSHDL@KHFM@MSHD~OQNKHEDQ@SHD
HDQM@@RSYHDIDCD@EADDKCHMFCHDCQ@KUDGX
FDAQTHJSGDDESNLCDDKRTHSSDKDFFDMGNDDDMBDKCD
VDF@EKDFSNLSDCDKDMV@@QAHIGDSLNFDKHIJHRC@SGDS
DDMLDK@MNNLF@@SVNQCDM
DDMYNQFDM~NNJ@KRCD@EADDKCHMFCTHCDKHIJHR~HRGHI
MNFRSDDCRMHDSSDKDYDMUNNQKDJDM@KRVHI

NDVDKCQ@KUDGXGDDKDQFYHIMADRSCNDSNLGDS
GDKDOTAKHDJADRS@@MCDTHSNMFDUDDQ®«L@MNODDM
HDSV@SJHMCDQKHIJDL@@QYDJDQCTHCDKHIJDL@MHDQSNDSDROQDJDMDMTHSKDFSDFDUDM~AKHIESGDS
UDQG@@KQNMCNLCDNNQROQNMFDMLTS@SHDDQFHMFDVHJJDKCNSYNUDQADFQHIOHJDQU@MC@SGDS
@KNLADJDMCD§FDMDDMADO@@KCDLTS@SHDFDDES~V@SUDQNNQY@@JSHSDQ@@QCYHIMDQ
UDDKUDQRBGHKKDMCDRNNQSDMDMJ@@MCHJSD~RSQTBSTTQ~MNCTKH
Q@KUDGXCDMJSC@SCDYDUDQRBGHKKDMCDRNNQSDMJNLDMCNNQDDMUDQRBGHKKDMCDLTS@SHD
HMGDSYDKECDFDM HIOQNADDQSNNJDQFTHSSDYNDJDMGNDGDSYHSLDSGDSFDMNSXOD@BGSDQDDM
LDK@MNNL NDLDDQVDM@LDKHIJGHDQU@MSDVDSDMJNLDM~GNDLDDQVDDDM
ADG@MCDKLDSGNCDRODBHEHDJFDMNDFJTMMDML@JDMNLSNDSDO@RRDMNOCHDSTLNQ
OCHSLNLDMSVNQCSDQCTRCNNQUDDKK@ANQ@SNQH@NMCDQYNDJFDC@@MM@@QLDK@MNLDM~
voortgekomen uit ‘normale’ huid. Door dit onderzoek is er bijvoorbeeld al een ADGNNQKHIJFNDC
LDCHBHIMNMSVHJJDKCUNNQLDK@MNNLNMSRS@@MTHSDDMADO@@KCDLTS@SHDU@MGDS§FDM
HSHRGDDKFTMRSHFUNNQNMR’DQR~@@MFDYHDMCDNNQROQNMFU@MHMCHSYDKECDFDMKHFS
DSVDKNOCHSADSDJDMS@ARNKTTSMNFMHDSC@SDQDDMLDCHBHIMHRSDFDMNESDQUNNQJNLHMFU@M

DQCDQGDDESCQ@KUDGXMNFUDDKUDQSDKCNUDQATKSIDRDMFDYVDKKDSIDRHMDDK
UNNQJNLDMCYHIMYNFDM@@LCDOQNKHEDQ@SHDUDMNCTKH MMNQL@KDLDMRDMS@@KHRCHSDDM
FNDC@@QCHFATKSIDLDS§BDKKDMHSHR@ARNKTTSFDDMLDK@MNNLDMJNLSQDCDKHIJU@@JUNNQ
HM§GTHC
DSLNDHKHIJDHRDBGSDQNLU@RSSDRSDKKDMV@MMDDQDDMMNCTKHATKSIDADMHFMDFNDC@@QCHFHRNE
L@KHFMDJV@@C@@QCHFHIDWSQDLDFDU@KKDMY@KIDYDKERYHDMC@SUDQRBGHKKDMCDK@ANQ@SNQH@
UDQRBGHKKDMCDTHSRK@FDMFDUDMNUDQCDYDKECDMNCTKH
DK@MFQHIJHRCTRDBGSC@SGDSNMCDQYNDJMNFUNNQSVNQCSFDYDS@DUTR MSDQM@SHNM@KYDSYHBG
C@MNNJYDJDQHMNL@QSRDMDMENMCRDMYNUDQSDJQHIFDM
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Q D@SGDQSBGDUDQR~G §LNY@jJKHMJRSTRRDMBNMFDMHS@KDLDK@MNBXS@HQDM@DUHDM
@MCDQD@@MCNDMHMFDM
NNQC@SVDRSDDCRLDDQJDMMHRJQHIFDMU@MCDLNKDBTK@HQDAHNKNFHD~LDS
M@LD§DM §FDM~JTMMDMVDRSDDCRADSDQSXODM§
syndromen herkennen en dus risico’s voorkomen. GDDES
FDODQRNM@KHRDDQCDLDCHRBGDGTKOMNCHF~NLC@SDQYNUDDKUDQRBGHKKDMCD
U@QH@MSDMU@MYHIMLCDYDQDCDMLNDSDMVDCTRDDQRSYNUDDK
LNFDKHIJU@MCDA@RHRVDSDM
Elke cel in ons lichaam zal ooit in zijn ‘leven’ wat U@MDDMU@MYHIMATTQBDKKDM@@MMDLDMDM
UDQ@MCDQDMHSMNDLDMVDLTS@SHDRKRCDYDLTS@SHD@K@@MVDYHFHRHMGDSADUQTBGSDDHSIDHM
CDA@@QLNDCDQ~YTKKDM@KKDBDKKDMHMGDSMHDTVDLDMRIDGHDQLDDSDL@JDMJQHIFDMKRCDYD
LTS@SHDO@RHMDDMK@SDQRS@CHTLFDADTQS~CTRMHDSAHIADUQTBGSHMF~L@@QO@RAHICDDLAQXNE@RD~
C@MYTKKDMMHDS@KKDBDKKDMHMGDSKHBG@@LSDL@JDMJQHIFDMLDSCDYDLTS@SHD@SHRGNDDDM
NMSRS@@S

18

DMBDKHRRHLODKFDYDFCDDMGNNO
BXSNOK@RL@~NLQHMFCCNNQDDMLDLAQ@@M
MCHSLDLAQ@@MYHSDDMOQNSDjMDQDBDOSNQ~
CHDRHFM@KDMU@MATHSDM@EJ@MNMSU@MFDM
LHSNFDMDM
DYDLHSNFDMDM@BSHUDQDMCDBDKKDM~CHD
C@MF@@MVDQJDM@SQDCDKHIJMHDTVHR~HR
CDNMSCDJJHMFC@SGDS §FDM
FD@BSHUDDQCGNNQSSDVNQCDMCNNQCD§
RSHLTKTRNQL@@KFDROQNJDMF@@SCHS
GDKDL@@KFNDCDM@BSHUDDQSGDS §FDM
YHIMNMCDQC@MDMBDKKDMDDML@KHF
THRDQDDMLTS@SHDHMCHS §FDM ±«« HDQAHIAKHIES RSDDCR@BSHU@SHDRSTQDM
M@@QYHIMNMCDQC@MDM~V@@QCNNQGDS§FDMCTRDHFDMKHIJNOGNKRK@@SDMDDMSNS@@KDHFDM
OK@MSQDJSHSHMFDVHJJDKCDUDQG@@KYNQFSDQUNNQC@SIDCTRVDKGDS§DMGDS§FDMDQES~
L@@QMHDSCDLTS@SHDDLTS@SHDHRCTRMHJR@MCDQRC@MDDMUDQJDDQCD@BSHU@SHDU@MCDBDKKDM
CHDIDVDKJ@MDQUDMNQSL@@QCTHCDKHIJ~IDJ@MMHDSCNNQFDUDM@@MIDM@JNLDKHMFDM
UDQCDADG@QHMFNOFDDESCQSBGDUDQRNNJDDMUDQJK@QHMFKRDDMCHBGSADG@@QC
HR~ADSDJDMSCHSC@SCDLTS@SHDUQHIUQNDFHMCDDLAQXNE@RDHRNMSRS@@MDBDKKDMCHD
UDQ@MSVNNQCDKHIJYHIMUNNQCDG@@QFQNDHQD@FDQDMNOCDLTS@SHDHIGDQJDMMDMDDMRSTJID
V@@QYHIMNQL@@KFDROQNJDMNOGNQDMSDQD@FDQDMDBDKKDMUNNQCDG@@QENKKHJDKRQD@FDQDMCTR
NOCD§GTHC~DMUNDFDMYHBGGHDQ@@MSND

Qd@SQHBDCDDUHDQR§@SHDMSSGDQ@ODTSHBDCTB@SHNMOQNFQ@L
RYDKEDDMGTHR@QSR~L@@QNNJDHFDM@@QU@MDDMHSL@@JSCDYDKDYHMFAHIYNMCDQ
HMSDQDRR@MS~NLC@SCDHMENQL@SHDU@MAHMMDMDMU@MATHSDMCQDDUHDQRYDKEJNLS M Q@MJQHIJ
wordt de nieuwe term ‘esthetische handicap’ geïntroduceerd. Het probleem is niet het hebben
U@MDDM~L@@QGND@MCDQDMYHDM
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DSGDAADMU@MDDMJ@MIDHMDDMUHBHDTYDROHQ@@KAQDMFDMLDMRDMJHIJDMM@@QLD~RS@QDM
M@@QLD@@QGDAIDDLNSHDRCNNQVNDCD~UDQCQHDSDCDYDDLNSHDR
KDUDQDMCXRETMBSHNMDKDFDC@BGSDMNONNQC@SDQU@QHMFDMYHBGNOCNDMJ@MID
IDF@@MSDQTFSQDJJDM~NMCDQC@MHFVNQCDM~NEITHRS@FQDRRHDEDYDRNNQSDM
FDCQ@FHMFDMFDUDMUDQUNKFDMRVDDQDLNSHDR~DMCDBHQJDKHRBNLOKDDS
DYDBHQJDKLNDSVNQCDMCNNQAQNJDMAHIJHMCDQDMDQD@BSHDRTHSCD
NLFDUHMFJTMIDM@TVDKHIJRADjMUKNDCDM~IDJ@MVDKIDDHFDMQD@BSHD
UDQ@MCDQDMQDDUHDQRUHMCSC@S@KKDJHMCDQDMLDSCDCNNQG@@Q
NMSVNQODMRSQ@SDFHDfMLNDSDMFDAQTHJDMHMRNBH@KDRHST@SHDR~SDQUNNQJNLHMF
U@MORXBGNKNFHRBGDOQNAKDLDM
SQ@SDFHD¬SDOR
§DKE§S@KJ

§NMDNEUNHBD
§XDBNMS@BS 
§NRSTQD

§LHKD













SQ@SDFHDWOK@HM–D@RRTQD§HRSQ@BS
SDK~IDVNQCS@@MFDROQNJDMHMCDO@TYDNOCDUKDJJDM
HMIDFDYHBGS DYNTC@MJTMMDMTHSKDFFDM‘FDDMYNQFDM~
GDSHRDDMLNDCDQUKDJ~GDSHRMHDSADRLDSSDKHIJ~DMYDYHIM
@KKDDMDDMRSTJFQNSDQC@MINTVLNDCDQUKDJJDM’

SQ@SDFHD® NDQD@FDDQID@KRHDL@MCNMADKDDECDUQ@FDMRSDKSADKDDES@EAQDJDMU@MDDM
FDROQDJ 
QDDUHDQRYDFSC@SCDYDRSQ@SDFHDfMDMNQLRHLODKNUDQJNLDMDMSDKDQDMYHIMBGSDQKHFSCD
LNDHKHIJGDHCAHIGDSHMOQ@JSHIJAQDMFDMDQU@M M Q@MJQHIJGDAADMYDDDMSD@LNOFDYDS~LDS
CNBSNQDM~BGHQTQFDM~ORXBGNKNFDM~FDMDSHBH~UDQOKDDFRSDQRDMO@SHfMSDMHIAHDCDMDDM
OQNFQ@LL@@@MUNNQJHMCDQDMSTRRDM±–¬¬I@@QNMCDQUDQCDDKCHMCDKDDESHICRFQNDODM±–³DM
´–¬¬HIUNKFDMDDM@@MS@KRDRRHDR~U@M®TTQK@MFEG@MJDKHIJU@MCDFQNDOJHMCDQDMHRCHSDDM
FDLHWSDFQNDO~NEFDRBGDHCDM
DJHMCDQDMF@@MNOQDHRLDSDDMGDSDKTBGSA@KKNMM@STTQKHIJMHDSHMGDSDBGS~FDDMYNQFDM HDQ
GDAADMYD¯RSNOR~DMCTRUHDQSQ@HMHMFDMHSDHMCDKHIJGDAADMYDDDMRNNQSDHMC§@RRDRRLDMSNL
SDJHIJDMV@SDQFDKDDQCHRHMCDBTQRTR
Q@HMHMF¬KDDQSGDSJHMCGDSUDQRBGHKSTRRDMM@STTQKHIJDDMMDF@SHDUDMHDTVRFHDQHFGDHC
Q@HMHMFKDDQSGDSJHMCDMRSQ@SDFHD¬DM@@M
Q@HMHMF®KDDQSGDSJHMCCDDLNSHDRDMQD@BSHDRU@MIDNLFDUHMFGDQJDMMDM
Q@HMHMF¯KDDQSGDSJHMCNLF@@MLDSUDQRBGHKKDMCDK@RSHFDRHST@SHDR
NNQGDSADFHMMDMLDSGDSOQNFQ@LL@LNDSDQDBGSDQDDQRSDDMDCTB@SHDUDCH@FMNRDVNQCDM
FDRSDKC DSHRM@LDKHIJDQFU@MADK@MFNLSDADFQHIODMNEDDMJHMCLDSDDMLNQENKNFHRBG
UDQRBGHKHDSR@@MYHIMTHSDQKHIJNNJDBGSOQNAKDLDMDQU@@QSHMGDSC@FDKHIJRDKDUDMNMHDS~LNDS
IDCDJHMCDQDMNNJFDDMOQNAKDDL@@MOQ@SDMCNNQYDM@@QDDMOQNFQ@LL@SDRSTQDM
DSDBGMHDJDMYHIMTHSFDVDQJSHMDDMRSQHOANDJC@SF@@SNUDQDDMLDHRIDMM@HMGDSBHQBTR
MCDQCDDKU@MCDSQ@HMHMFHRGDSKDYDMU@MCHSANDJR@LDMLDSCDNTCDQRDANDJDMYHIMSD
UDQJQHIFDMAHIL@YNM
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DSGDKDUDQG@@KU@MCQDDUHDQRQNDOSUDDKDMSGNTRH@RLDNOHMCDFQNDOQHMRKDQJNLS
VDDQM@@QUNQDMDMRSDKSUNNQC@SDHFDMKHIJDKJDA@RHRRBGNNKLDSCDYDLDSGNCD@@MCDRK@FYNT
LNDSDMF@@MKJJHMCJNLSSDMRKNSSDVDKDDMAHIYNMCDQTHSDQKHIJSDFDM@MF~JNQS~JKDHM~CHJO
CHSLNLDMSYHIMYDCQTJADYHFLDSGDSUDQS@KDMHMLDDQCDQDS@KDMNNQKNODQHRM@STTQKHIJGDS
MFDKRTHSDMGDSRS@MC@@QCUDQS@KDMLNDSNNJVNQCDMFDJDJDMM@@QCQTJJDQHIDM~BNOXQHFGS
QDBGSDMDC DSJNRSCTRMNFVDKV@SUNDSDMHMCD@@QCDUNNQC@SVHIHMDCDQK@MCNNJU@MCHS
ANDJYTKKDMLNFDMFDMHDSDM

Q@RLHMG@JNN–DTQNKNFHRBGDBNMCHSHDRFD@RRNBHDDQCLDSFQNSDBNMFDMHS@KDLDK@MNBHS@HQD
MDUH
DEHMHSHDDDMYDKCY@@LMDTQNBTS@@MRXMCQNNLFDCDEHMHDDQCCNNQCD@@MVDYHFGDHCU@MFQNSD
DMNELDDQCDQDBNMFDMHS@KDBTS@MDMDUHDMLDK@MNBXSDMHMGDSBDMSQ@KDYDMTVRSDKRDK
MUDQFDKHIJHMFLDSCDUNQHFDROQDJDQHRCHSVDDQDDMEKHMJOHSSHFUDQG@@K JGNNOC@SHJ@KKDR
GDKCDQ~CTHCDKHIJDMJKNOODMCNUDQJ@MJQHIFDMUNNQITKKHD
DQRSDDMRSTJIDFDRBGHDCDMHR

20


DFDLHCCDKCDKDDESHICV@@QAHINMSCDJSVDQCV@R®I@@QDFDMVNNQCHFJ@M~CNNQFDAQTHJ
U@M §RB@MR~@KUDDQDDQCDQVNQCDMNMSCDJSDDRS@KUNNQNEQNMCGDSSVDDCD
KDUDMRI@@QJNLDMCDDDQRSDJDMLDQJDMSDUNNQRBGHIMHSYHIMC@MLDSM@LDDOHKDOSHRBGD
@@MU@KKDMHI@TSNORHDU@MGDK@@RNUDQKDCDMO@SHfMSDMJTMMDMCNMJDQDUKDJJDMHMCDGDQRDMDM
VNQCDM@@MFDSQNEEDMHSYHIMDDMRNNQSLNDCDQUKDJJDMNOGDSGDQRDMUKHDR DSQ@QDHRC@SCDYD
MHDS@KSHICSDYHDMYHIMFDVDDRSNODDM §RB@M~V@@QCNNQCDYDSDBGMHDJOTTQUNNQRODKKDMCHR
MNMCDQYNDJDMM@@QCDUDQGNTCHMFSTRRDMGDS@@MS@KR@SDKKHDS§MDUHDMYHIMDDM@@MS@K
NOU@KKDMCDY@JDMFDUNMCDMDLDDRSDJ@MRNOGDSJQHIFDMU@MMDTQNKNFHRBGDBNLOKHB@SHDRYHIM
LDMRDMLDSDDMFQNSDDMNE«NELDDQR@SDKKHDS§UKDJJDMDYDJ@MRHRNUDQCTHCDKHIJUDDK
FQNSDQC@MCDJ@MRC@SHDL@MCLDSDDMJKDHMDDMÄ«R@SDKKHDSDMMDTQNKNFHRBGD
BNLOKHB@SHDRJQHIFS
Een probleem bij neurologische complicaties is dat er melanocitaire cellen (‘pigmentcellen’) los
F@@MQNMCCV@KDMHMGDSGDQRDMUNBGSHSJ@MDQUNNQYNQFDMC@SGDSUNBGSNLCDGDQRDMDMDM
QTFFDMLDQFMHDSFNDCLDDQJ@MUKNDHDMDMCNNQKNODMKRCHSYHBGUNNQCNDSVNQCSLDDRS@KDDM
RGTMSFDOK@@SRSKRDQROQ@JDHRU@MDDMLDK@MNNLNOCDGDQRDMUKHDYDMAQDMFSCHSVDKV@S
FDU@QDMLDSYHBGLDD~YN@KRGDSNOANTVDMU@MUNBGSDMSTLNQDMHMCDNMCDQATHJNBGSGDS
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OK@@SRDMU@MDDMRGTMSMHDSFNDCGDKODM~J@MDQNNJLDSDDMQ@CHN@BSHDUDSGDQ@OHDVNQCDM
FDVDQJS@MLNDSDMDQNNJRS@LBDKKDMTHSGDSDHFDMQTFFDMLDQFVNQCDMFDG@@KCDYD
SGDQ@OHDHRM@LDKHIJYNHMU@RHDE~C@SCDAKNDCV@@QCDRDMNQLJTMMDMC@KDM DJ@MIDYDKEC@M@KR
GDSV@QDDDMSQ@MRETRHDFDUDM~CNNQDHFDMRS@LBDKKDMSDFDAQTHJDMBGQHJMHDSLDSDDM~CHSYHIM
VDKTHSYNMCDQKHIJDBNLOKHB@SHDR
@SYHIMCDOTMSDMV@@QID@KRNTCDQNOLNDSKDSSDM 
•
•

•

•
•

@@MU@KKDMReizures). Dit kunnen spasmes zijn, maar ook een zogenaamde ‘absence’
V@@QAHIGDSKHIJS@KRNEIDDQF@@MGDSC@FCQNLDMADMS
UDQLHMCDQCFDGNNQ~UDQLHMCDQCDROQ@@J DSJ@M
M@LDKHIJYNYHIMC@SDQLDK@MNBHS@HQDBDKKDMNOCD
@TCHSHDUDYDMTVDMYHIMSDQDBGSFDJNLDM MIDNNFJ@MID
NNJOHFLDMSUKDJJDMSDFDMJNLDM
UDQSQ@FHMFHMGDSYHMCDKHIJVNQCDMNLRYHSSDMDQBDKKDM
CHDCDQTFFDMLDQFYDMTVDMADJMDKKDMKRCHSYNHRJ@M
GDSYHIMC@SCDAK@@RLHMCDQFNDCVDQJS
RO@RLDMHMCDADMDM~SDMDMKNODM
U@@JGNNQIDHMCDLDCHRBGDVDQDKCC@SYNCQ@IDUNNQID°DKDUDMRI@@QJDMLDQJDMU@M
K@@SYHDM~C@SCHSAHIM@@KSHICDDMCNNCRUNMMHR~NEEKHMJDKHICDMRVDFHRDJDQLDS@KKD
NMSVHJJDKHMFDMSDFDMVNNQCHFGNDESCHSGDKDL@@KMHDSYNSDYHIM@STTQKHIJHR
DQMRSHFNNJ@KLNFDMVDGDSMTDHFDMKHIJFDDMLDDQMNDLDMDMFDU@@QKHIJ
BGSDQHRGDSFDKTJJHFSDFDMVNNQCHFU@@JFNDCSDADG@MCDKDM

QG@JNNUDQSDKSC@SID~MDSYN@KRCQDDUHDQR@KUDQSDKCGDDES~NNJUDDKLNDSKDSSDMNOCD
ORXBGNRNBH@KDFDUNKFDMHIQ@@CC@@QAHINNJ@@MNLDKJJHMCAHICDFDANNQSDM@@RSDDMUQNDFD
 MDTQNORXBGNKNFHRBGSDSDRSDMKRCDYD RBGNNMHR~DMGDSJHMC@RXLOSNL@SHRBG~GNDUDM
DQFDDMYNQFDMSDVNQCDMFDL@@JSKHIE@KSHICNOKDSSDMC~L@@QMHDSSDMNMQDBGSDADYNQFC
HDQAHIYHIMVD@KVDDQ@@MFDJNLDMAHICDK@@SRSDROQDJDQU@MCDC@FDMCD@ERKTHSHMFHSDQ@@QC
LNDSDMVDDUDMLDSYHIM@KKDMNOCDENSNLC@SHJ@KKDRADG@KUDENSNFDMHDJADMAHICDLHMCDQ
spontane geposeerde foto’s slaan we die in dit verslag maar even over. We nemen kort afscheid
U@M@KKDADYNDJDQR~DMCDKDMRNLRMNFV@SFDFDUDMRTHS JADMFDRKNNOSUDQK@CDMLDS
HMENQL@SHDDMBNMS@BSDMOM@@QCDK@MFDQDHRM@@QGTHR~VDFDMRGDS@KSHICFQNSDEHKDDM
@RE@KSOQNAKDDLHMDKFHf
JGNNOC@SCHSDDMUDQRK@FHRV@@QITKKHDHDSR@@MGDAADM JGDAFDOQNADDQCYNUDDKLNFDKHIJ
HMENQL@SHDHMADFQHIOA@QDS@@KMDDQSDYDSSDMHSHRRNLRADRSK@RSHF~@@MFDYHDM@KKDKDYHMFDMNNJ
MNFDDMRHMGDSMFDKRVNQCDMFDFDUDM Q@@FGNNQHJGDSC@MNNJU@MITKKHD@KRDQMNFLDDQ
UQ@FDMYHIM~NEDQCHMFDMDHFDMKHIJGDKDL@@KMHDSJKNOODM JADMSDMRKNSSDNNJL@@QDDMSNDU@KKHF
THSFDJNYDMLDMRLDSV@SDDMFDKTJ~DMFDDMLDCHRBGNMCDQYNDJDQ HDQNMCDQLHIM
BNMS@BSFDFDUDMR
RSDQQNNHI
DRSDQOQNNHI¡FL@HKBNL
Voor vragen over dit verslag kunt u contact op nemen via mail: info@nevusnetwerk.nl. o.v.v. conferentie
«±¬³°¬®³

Brussel 2019. Wij zullen de vraag doorsturen naar Ester.
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NNN-zwemdag 3 november 2019 Roelofarendsveen
Onze leden van NNN waren zondag 3 november mooi op tijd aanwezig in het zwembad de
Tweesprong voor de jaarlijkse duik. Zoals al
een paar jaar nu hadden we ook dit jaar onze
jaarlijkse zwemdag weer in het zuidhollandse
Roelofarendsveen om heerlijk wat baantjes te
trekken, te klauteren op het waterspeelgoed
en lol te maken met elkaar.
Ook de leden die geen zin hadden in een nat pak konden heerlijk bij Arjan in het restaurant zitten
en ervaringen uit wisselen met een natje en een droogje. Zo hadden we een lekker gebakje bij
de koffie en konden we na het zwemmen genieten van een heerlijk uitgebreid buffet. Arjan had
gezorgt voor meerder soorten heerlijke salades en 3
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soorten vlees. Stokbrood en lekkere snacks.
We kijken weer terug op een goed geslaagde dag en
ook hier hebben we onze leden gevraagd om hulp in
het bestuur. Nu er 2 van de 3 bestuursleden hebben
aangegeven om te stoppen MOET er echt hulp bijkomen.
We rekenen dan ook op jullie.

www.Weetwatikheb.nl - Mijn aandoening in de klas
Wat betekent het hebben van een aandoening voor een kind? Een aandoening heeft een duidelijke invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kennis van en begrip ervoor,
kunnen voor de leerkracht een goede ondersteuning zijn. Daarom zijn wij als NNN meegegaan
in dit project “Weet wat ik heb”. Dit is een website met informatie voor kinderen, ouders en
leerkrachten over een bepaalde aandoening. In ons geval CMN. Er zijn leermodus ontwikkeld
waaronder een powerpoint en een folder die je kan printen. Ook is er een leuk animatiefilmpje
gemaakt dat ook op school-tv te zien is. Ook worden er handvatten gegeven om zelf een mooie
spreekbeurt te maken. Dit project liep al enige tijd, maar is nu afgerond.
Neem eens een kijkje op de site. Heel handig om zelf ook te gebruiken voor school of sportvereniging. https://www.weetwatikheb.nl/
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Reacties van leden op de infodag; wat zeggen de leden?
Gerwin (19): “Ik ben hier voor het eerst op deze infodag. In november was mijn kennismaking
met NNN op de zwemdag en ik vond dat best leuk. Je hoeft je niet te schamen, dat wordt wel
duidelijk op zo’n zwemdag!”
Odette: “Zou het niet een mooi idee zijn als alle NNN-leden hun arts of dermatoloog meevragen
naar de NNN-infodag? En wat was het een mooi ervarings-verhaal van Yke! Misschien is het goed
als we ook het ervaringsverhaal van ouders horen; zij hebben een enorme invloed op hoe het
kind er zelf mee omgaat. En ik hoor altijd graag meer op de infodag over onderwerpen die met de
psychologische kant te maken hebben”.
Stefan: “dr Pasmans benadrukte in haar presentatie heel sterk het belang van de inbreng van
patiënten. Hoe hard dat nodig is voor goede zorg. Ik had dat nog nooit zo sterk gehoord van een

24

dokter: “Zeg t gewoon!”. Ik ben het daar helemaal mee eens. Zeg wat je nodig hebt en hoe of
wat je wil van dokters/artsen. Mijn dochter Hilde van 10 jaar heeft gezegd tegen de mensen van
het multi-disciplinair team dat ze niet meer komt als er constant mensen in en uit lopen tijdens
haar afspraak. En: maximaal twee mensen tegelijk. Goed hé!”.
Familie van Ivy; vader, moeder, opa en oma: “De informatie in de lezingen van de artsen was wel
erg droog, technisch en zwaar. Het zou al schelen als er meer plaatjes zijn bij de presentaties,
en meer voorbeelden. Als je bijvoorbeeld niet betrokken bent bij Klik of bij het onderzoek wat
besproken werd, wat heb je er dan aan als NNN-er?” Judith vraagt of het zou schelen als we deze
vraag na een presentatie ook zouden bespreken, dus meer ruimte voor nabespreking: welke ervaringen hebben de aanwezige NNN-ers, wat hebben we aan deze info als NNN-ers, wat kunnen we
ermee? Dat wordt positief ontvangen.
Lex en Marjolein:” De subsidie-eisen veranderen en NNN voldoet dan niet meer in de huidige
vorm” Wat mist volgens Marjolein? “Met name de blik op het buitenland en een jaarprogramma
dat gericht is op impact en bereik”. Reactie Judith: als de subsidie-eisen veranderen, zullen we
ons als vereniging (bestuur en leden) moeten beraden wat dit vraagt. Willen en kunnen we als
vereniging die kant op ontwikkelen? Zo ja; prima, en als we dat niet willen of kunnen, zal NNN
mogelijk op zoek moeten naar andere financieringsstromen….
Dr Anne: “Fijn om hier te zijn. Ik heb een tip voor NNN: er is nu een hele mooie tentoonstelling
in Londen, met prachtige foto’s van mensen met CMN. Ik heb het gezien via facebook, maar hoe
goed zou het zijn als we deze tentoonstelling naar Nederland weten te halen?!”

Ester: “Ik herken heel veel in het ervaringsverhaal van Yke. Van de andere presentaties vind ik die
over het internationale onderzoekswerk interessant. Ik heb meegedaan aan dat onderzoek, mijn
moeder Janny ook. Ik zou best voor of namens NNN iets meer willen doen in die (inter)nationale
onderzoeken en ontwikkelingen. Dat sluit ook aan op mijn studie.”
Yke: “Ik vond het heel leuk om te doen, mijn ervaringsverhaal vertellen. Ik breng denk ik een
hoopvol verhaal, maar het is natuurlijk goed om ook eventuele problemen te bespreken. Ik vond
het aangrijpend om te zien dat ouders ontroerd raken van mijn verhaal. Ik vind het waardevol om
mijn verhaal te delen en ik help graag andere mensen. Je kunt me gerust vragen, als ik iets voor
anderen kan doen, bijvoorbeeld als buddy of misschien bij een spreekuur van het Erasmus?”
Moeder Veerle geeft aan dat het ervarings-verhaal van ouders ook belangrijk is om te vertellen,
niet gericht op operaties en behandelingen, maar wel op: hoe ga je er zelf mee om, hoe maak je
keuzes en met name gericht op: Hoe begeleid je je kind?
Elfi (moeder Jack): “Ik ben gesloopt…. Het ervaringsverhaal van Yke vond ik heel mooi.
Andere sprekers: Klik had ik al gezien en gehoord een vorige keer en het onderzoeksverhaal vond
ik echt veel te wetenschappelijk. Het verhaal van Pasmans over de richtlijn was wel ok; ik ga een
volgende keer bij het spreekuur wel even navragen of zij die classificatie gebruiken bij Jack!”
Kitty (moeder van Mike (8 jaar)): “De info over Klik van Hedy van Oers vond ik interessant,
maar dr Pasmans maakt weer een eigen systeem; wie doet wat?... Het persoonlijke verhaal van
Yke vond ik mooi om te zien; hoe ze positief in het leven staat en hoe ze omgaat met bezorgde
ouders. Met mijn Mike gaat het heel goed. Hij heeft nu nog geen behoefte om mee te komen naar
de NNN. Voor mij is zo’n infodag wel belangrijk; ik word dan toch even met de neus op de feiten
gedrukt; het is geen kattepis! Als ik iets kan doen, bijvoorbeeld als buddy voor ouders; ik kan
gebeld worden!”
Michiel: “Ik vind het leuk om iedereen weer te zien op deze dag. Ik zou een volgende keer wel
meer willen horen over nieuwste ontwikkelingen. Ik wil ook best anderen helpen, bijvoorbeeld als
buddy of door een spreekuur van Erasmus of AMC mee te draaien. Een tip voor NNN? We zouden
als NNN standaard aan nieuwe leden een buddy kunnen koppelen als ze dat willen natuurlijk en
ook als mensen bijvoorbeeld voor het eerst naar een informatiedag komen. Speeddates zijn leuk
voor nieuwe mensen, maar ook voor leden die al langer meelopen”.
Ron: “Ik vond de infodag dit jaar interessant; goed georganiseerd hoor. Er was wat herhaling hier
en daar in het programma, maar dat vind ik wel fijn. De kinderopvang werkt prima voor ons!”
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Anita: “Tip voor het programma van de volgende infodag: Meer met elkaar praten!”
Kim: “Interessante dag; vooral de ervaringen van anderen hoor ik altijd graag. Het ervaringsverhaal van Yke vond ik mooi”
Joop: “Lekker eten! Mijn tip aan het bestuur is om sprekers altijd een reiskostenvergoeding te
geven”.
Mark en Elfi, Jan en Nancy geven mee dat als je nu zoekt op internet met zoekterm “reuzenmoedervlek”, dat er veel neurologische info volgt, terwijl de info van de expertisecentra en
natuurlijk ook van NNN veel beter vindbaar zou moeten zijn…
Jan: “Voor mij is ook op een infodag eigenlijk het onderling contact tussen de leden het belangrijkst; elkaar spreken, gezellig en super goed verzorgd. Het verhaal van Yke vond ik zo knap
hoe ze er zo los instaat. Als ouder ben ik toch ook weleens bang dat mijn kind later gepest zou
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kunnen worden….Sprekers die cijfers presenteren zouden zich beter moeten realiseren dat dat
toch weer een hoop onrust geeft; de cijfers zijn vaak net iets afwijkend en als het gaat om risico
op kanker bijvoorbeeld, kan dat confronterend zijn. Het verhaal over het onderzoek was mij echt
te langdradig”.
Mark: “Een volgende infodag mag er van mij meer verteld worden over nieuwe ontwikkelingen,
bijvoorbeeld over de mogelijkheid om na curetage de wond dicht te laseren”
Nancy: “Ik vind empowerment heel belangrijk. Kunnen we daar als NNN (weer) meer aandacht
aan geven? Bijvoorbeeld over persoonlijk leiderschap en het houden van eigen regie”.
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