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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 kinde-

ren 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 aan-

wezigen 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! 

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 organi-

satie 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 
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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 bestu-

ren; 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 reuzen-

moedervlek. 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 multi-

disciplinair-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 nieuws-

brief. 

 

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 

een vast onderdeel van de zorg voor kinderen 

met CMN in het Amsterdam UMC. Daarnaast 

heeft zij andere interventies gepresenteerd, die 

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 ervaringsdeskun-

dige voor vandaag die haar verhaal verteld.  

Een levensloop met ups en downs. Een ver-

haal 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 

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. 

Yke van der meer

Drs. Hedy van Oers
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Hierna komt Prof. Dr Suzanne Pasmans 

zij is (kinder)dermatoloog / immunoloog en 

werkzaam binnen het team kinderdermatologie 

van het Sophia Kinderziekenhuis van het Eras-

mus 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 

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 onderzoeksme-

thode Core Outcome Set (een COS). Een COS is 

een nieuwe onderzoeksmethode waarin patiënten 

samen met specialisten beslissen wat de belang-

rijkste uitkomstmaten zijn voor hun specifieke 

aandoening. Deze set van uitkomsten (de COS) 

behoren vervolgens gemeten te worden in al het 

toekomstig onderzoek en in de kliniek. Wanneer 

iedereen (internationaal) dezelfde uitkomstmaten gaat meten, worden de uitkomstmaten consis-

tent 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.

Prof. Dr Suzanne Pasmans

Drs. Anne Fledderus
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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 Amster-

damse 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-

receptie hield.

Chantal gaat niet echt met pensioen. Ze zal 

doorgaan met het opereren en ondersteunen 

van kinderen in Afrika en India als vrijwil-

liger bij “dokters van de wereld” (zoals ze al 

deed). Ook heeft ze de intentie om gewoon 

nog bij het Multidisiplinair Spreekuur aanwe-

zig te zijn: dit samen met haar opvolger dr. 

Corstiaan Breugem.
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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 spreek-

uur voor mensen met CMN in de categorie 4 en 

5 uit de richtlijnen. Ik zeg hierbij speciaal men-

sen 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 aange-

namer 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 vereni-
ging, 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 zet-
ten 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 Derma-

brasie / Curretage. Na herstel hiervan is hij het traject in gegaan met Tissue 

Expansion. Er is twee keer een Expander geplaatst en twee keer huid getrans-

porteerd. 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) aange-

geven 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@nevusnet-

werk.nl of bel met Judith 06 - 3022 3016 of Leontine 06-2883 2002. 
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Familiedag 29 juni met heerlijke temperatuur

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

leden van NNN aanwezig. We kwamen dit jaar bij ekaar in Hoeve Sparrendam te Hoevelaken. Op 

het groene terrein van deze ruim twee eeuwen oude boerderij konden alle NNN-families van een 

ontspannen middag genieten.  

We begonnen de dag rond half 10 met koffie met gebak. 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!

Zelf kregen we de gelegenheid een buizerd op de handschoen te laten neerstrijken. Andere vogels, 

zoals de sneeuwuil (bekend van Harry Potter), konden we van dichtbij bewonderen.

Na de show stond er een heerlijke 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 

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 barbe-

cuebuffet. Na het eten ging iedereen weer na veel verhalen met 

elkaar gedeeld te hebben moe maar voldaan naar huis. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORSTEL  
NEVUS NETWERK NEDERLAND 

 
IN SAMENWERKING MET: 

 
Leontine Riethoff  

zaterdag 29 juni 2019 
 
 
 

  

V A N  

vergadering 
- tot - 

BEDRIJFSEVENT  

SPARRENDAM.NL   |   088 – 000 15 45   |   INFO@SPARRENDAM.NL 
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1 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

International Conference Brussel 11/12 sept. 2019 
verslag door Ester Prooij 

 
 

     

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. 
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2 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

dat ze ‘scheef’ groeit. Zelf ben ik op ongevee

aan elkaar ‘naaien’. Ons gesprek wordt onderbroken door de komst van de eerste spreker. 

–

van de internationale vereniging ‘Naevus 
International’. H

Rond de jaren ’80 werd er opgemerkt dat er veel 
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3 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

’

Als voorbeeld kwam de vraag uit India of deze ‘geboorteafwijking’ te maken kan hebben met 

 
 
 
 
 
 

van de woorden ‘patiënten’ of ‘lotgenoten’) met CMN is door expositie ‘do 
you C Me Now?’ naar 
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4 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

excuses voor de slechte kwaliteit van foto’s. Deze heb ik tussen 

Ook wil zij graag af van de naam ‘NCM’

–

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 
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5 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

Alle mensen op de foto’s z
naar voren gekomen na de vraag ‘wie 
wil er model staan?’. Om deze reden 

er dus ‘toevallig’ geen mensen 

neergezet als begeleiding bij de foto’s.

foto’s en bar

het maken van foto’s heb ik even zijn naam over geslagen (klein 

expositie onderzocht. Voorafgaand aan de expositie had zo’n 51% 
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6 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

‘zichtbare verschillen’. Bovendien liet de expositie het grootste gedeelte van de mensen 

mensen met een ‘normale’ huid. 

–

Gekeken werd hoe de ‘quality of life’ (

’nen (CMN’s?) van kleur kunnen 
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7 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

–

om je ‘afvalhuid’ te mogen hebben. Op deze
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8 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

voortgekomen uit ‘normale’ huid. Door dit onderzoek is er bijvoorbeeld al een 

’
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9 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

syndromen herkennen en dus risico’s voorkomen. 

Elke cel in ons lichaam zal ooit in zijn ‘leven’ wat 

wordt de nieuwe term ‘esthetische handicap’ geïntroduceerd. Het probleem is niet het hebben 
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10 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

–

‘

’

– –
–



20

11 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

–

Een probleem bij neurologische complicaties is dat er melanocitaire cellen (‘pigmentcellen’) los 
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12 
Verslag conferentie Naevus International Brussel, 12 september 2019 

• eizures). Dit kunnen spasmes zijn, maar ook een zogenaamde ‘absence’ 

• 

• 

• 
• 

spontane geposeerde foto’s slaan we die in dit verslag maar even over. We nemen kort afscheid 

 
Voor vragen over dit verslag kunt u contact op nemen via mail: info@nevusnetwerk.nl. o.v.v. conferentie 

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 novem-

ber 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 

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. 
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www.Weetwatikheb.nl - Mijn aandoening in de klas
 

Wat betekent het hebben van een aandoening voor een kind? Een aandoening heeft een duide-

lijke 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 sport-

vereniging.  https://www.weetwatikheb.nl/

Enorm grote vlekken 

Iedereen weet wat moedervlekken zijn. En elk kind kan ze 

aanwijzen op zijn lichaam. Toch kan het voor klasgenootjes 

of voor jou als leerkracht best even wennen zijn als je 

voor de eerste keer zo’n reuzenmoedervlek ziet. Ze kunnen 

enorm groot zijn en soms zelfs een of meerdere delen 

van het lichaam beslaan. Of een kind heeft verspreid over 

zijn hele lijf verscheidene moedervlekken. De huid van 

een moedervlek is vaak verdikt en voelt wat stug aan. De 

kleur kan verschillen, van paars tot licht- of donkerbruin 

tot zwart. Ook kan er haar op groeien. Het is goed om te 

weten dat moedervlekken niet vies en besmettelijk zijn. 

Je kunt ze gewoon aanraken.

Jeuk
Als een kind operaties heeft onder-

gaan, kunnen de littekens die 

daardoor zijn ontstaan zorgen voor 

jeuk en pijn. Dat is niet alleen 

vervelend, het kost ook veel energie. 

Het is fijn dat je als leerkracht begrip 

hebt als een kind af en toe krabt, 

minder geconcentreerd of 

vermoeid is. Krabt een kind te veel, 

dan mag je daar gerust op wijzen. 

Door het krabben kan de huid 

namelijk opengaan en gaan bloeden. 

Zelf vertellen
Het is handig dat klasgenootjes en leerkrachten op de hoogte zijn dat een kind een reuzen-

moedervlek heeft en dat ze snappen wat er aan de hand is. Overleg met de ouders wie het 

zal vertellen: jij als leerkracht, de ouders of het kind. Vanaf groep 4 is een kind over het 

algemeen goed in staat zelf uit te leggen wat een reuzenmoedervlek is, eventueel in de vorm 

van een spreekbeurt. Op de site weetwatikheb.nl/reuzenmoedervlekken 

vind je praktische hulpmiddelen, zoals een voorbeeldopbouw van een spreekbeurt en een 

informatief filmpje.

Aangeboren afwijking

De medische term voor reuzenmoedervlekken is CMN (Congenitale Melanocytaire Nevi). Het 

is een zeldzame aandoening. Circa tien kinderen per jaar worden ermee geboren. 

Reuzenmoedervlekken verdwijnen nooit en groeien met het lichaam mee. Sommige vlekken 

kunnen na de geboorte worden verkleind of lichter worden gemaakt door operaties of 

laserbehandelingen. Het komt ook vaak voor dat reuzen-

moedervlekken niet te verwijderen of te behandelen zijn. 

Dit hangt af van de grootte en de plek van de moedervlek.

Gevoelige huid
De huid van en rondom de reuzenmoedervlek kan dun 

en gevoelig zijn en sneller kapotgaan dan een normale 

huid. Als bij gym of (buiten)spelen een kind zich stoot 

of valt, dan bestaat de kans dat een wond ontstaat 

die hevig bloedt. In zo’n geval is een pleister vaak niet 

afdoende en kun je de bedrijfshulpverlener (bhv’er) 

vragen een verband aan te leggen.

Omgaan met CMN

Kinderen met reuzenmoedervlekken zoeken 

allemaal hun weg om op een goede manier 

met hun aandoening om te gaan. Daar 

kun je als leerkracht bij helpen door het 

bespreekbaar te maken. Begrip zal de kans 

op plagen of pesten verkleinen. Toch blijft het 

belangrijk hierop alert te zijn. 

Oververhitting
In reuzenmoedervlekken zitten geen 

zweetklieren, waardoor kinderen 

warmte niet goed kwijt kunnen. Het 

is handig om als leerkracht met 

ouder(s)/verzorger(s) te overleggen wat 

signalen van oververhitting kunnen zijn en 

hoe je hiermee kunt omgaan. Ook kan de 

reuzenmoedervlek broeierig worden. 

Bijvoorbeeld als je een vlek op je billen 

hebt en erop zit. Sommige kinderen zitten 

daarom graag op een kussentje. 

 Weet wat 
ik heb.

Nevus Netwerk Nederland 

www.nevusnetwerk.nl 

info@nevusnetwerk.nl Kijk voor meer informatie over reuzenmoedervlekken 

en over hoe je een kind met deze aandoening kunt 

ondersteunen op: 

weetwatikheb.nl/reuzenmoedervlekken

Reuzenmoedervlekken

CMN is een zeldzame afwijking waar-

door op het lichaam een of meerdere 

reuzenmoedervlekken ontstaan.
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Dit ben ik
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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 

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 erva-

ringen 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?!” 
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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 ervaringsver-

haal 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 “reu-

zenmoedervlek”, 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 be-

langrijkst; 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 

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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