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Voorwoord
Mijn eerste opwelling bij het schrijven van dit voorwoord is: hou het maar
kort. Er staat wederom meer dan voldoende te lezen in deze Nieuwsflits
en daar moet u ook uw energie aan besteden. De bijdragen vanuit NF
Europa en dan vooral die van mevrouw Marie-Laure Armand over woede of
boosheid bij de confrontatie met NF1 is zeer waardevol. Ik ben haar dan ook
zeer dankbaar dat wij deze bijdrage integraal mochten plaatsen.
Madame Marie-Laure Armand, pour vous un très grand merci!
Nou dat was zo’n beetje mijn kennis van de Franse taal maar het komt uit
een welgemeend hart. Ook niet mis te verstaan is de bijdrage over missie
en doelstellingen van onze vereniging. Het bestuur hoopt dat u er mee in
kan stemmen maar ook kritische noten zijn meer dan welkom. Wij worden
verenigd door het samen op gaan voor de belangen van de NF-patiënt.
Rest mij u goede feestdagen toe te wensen, een fijne jaarwisseling en een
goede start in 2011.
Veel leesplezier,

december 2010
2

DE MISSIE VAN DE NFVN
vervolg op: DE STUURGROEP WEESGENEESMIDDELEN
vervolg op: NF EN EUROPA
De in de vorige twee bijdragen vermelde ontwikkelingen vormden
binnen het bestuur meer dan voldoende reden om zich te beraden over
onze visie op de toekomst. Tijd op een bezinning op wat de vereniging
is, tijd om de maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw te nemen,
tijd om te bezinnen op waarvoor de vereniging staat en uiteindelijk tijd
om onze missie en doelstellingen voor de komende jaren vast te stellen.
Ik neem u mee in dit proces en laat u de resultaten zien van wat door het
bestuur en de actieve vrijwilligers gezamenlijk al is doorlopen.

WAT IS DE NFVN?
De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is een vereniging
voor en door mensen die direct of indirect met neurofibromatose
(NF) te maken hebben. NF is een categoraal begrip en staat voor NF1,
NF2, Schwannomatose, de Legius variant en andere gelijksoortige
aandoeningen. De vereniging komt op voor de belangen van de NF-patiënt
en is actief betrokken bij maatschappelijke en medische ontwikkelingen
die betrekking hebben op deze aandoening.
Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, zo
ook de lotgenotencontactgroepen die vooral op regionaal niveau
functioneren. Voor de ruim 900 leden (in 2010) wordt vier maal per jaar
het verenigingsblad ‘Nieuwsflits’ uitgegeven en eenmaal per jaar een
Algemene Ledenvergadering gehouden. Enkele voorlichtingsfolders zijn
beschikbaar.Tevens heeft de NFVN een website met actuele informatie
over NF en verenigingszaken (www.neurofibromatose.nl).
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DE NFVN NU
Wij leven in turbulente tijden. Voor een ieder is de economische crisis in meer
of mindere mate realiteit. De overheid heeft zijn bezuinigingsmaatregelen
aangekondigd. Welke impact dit heeft voor de bekostiging van de
benodigde zorg is nog onduidelijk. Vragen die hierbij gesteld kunnen
worden zijn; wordt de basisverzekering tot een minimum teruggebracht en
blijft de bekostiging van aanvullende zorg betaalbaar voor iedereen? Eén
van de ontwikkelingen is dat er steeds meer eigen verantwoordelijkheid bij
het individu wordt neergelegd.
De NFVN heeft zich tot nu toe het meest toegelegd op patiënten- en
lotgenotencontact, Een wezenlijk deel van het bestaansrecht van een
patiëntenvereniging. Op zich zal daar niet zo gauw behoefte aan wijziging
op ontstaan. Lotgenotencontact is nog steeds essentieel. Daarnaast wordt
er nu veel meer van ons verwacht!
In een tijd van strikte bezuinigingen stelt de overheid geld aan ons als
vereniging ter beschikking. Daar staat ook wat tegenover. Wij moeten gaan
professionaliseren en naar buiten treden als een echte belangenvereniging.
Wij zijn een partij tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Onze
betrokkenheid is een vereiste.
De eerste alinea klinkt niet leuk in onze oren. Om ons heen zien wij overal
de afbraak van de bestaande faciliteiten. Wij zijn ook één van de groepen
die daar het eerst last van hebben, de chronisch zieke patiënt met een
levenslange zorgvraag. Toch levert de turbulentie en de individualisering
ons ook zeker kansen.
De zorgverleners worden gedwongen tot het bijsturen van hun beleid.
De kosten voor de zorg rijzen bij onaangepast doorgaan de pan uit. Een
langzaam en steeds harder doorklinkend geluid is de roep om concentratie
van zorg voor zeldzame aandoeningen en het ‘evidence based’ behandelen
(inzichtelijk maken van de zorg). Niet ieder universitair medisch centrum zal
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alle zorg blijven bieden, ook binnen deze centra woedt een discussie over
concentratie van zorg. Het is niet ondenkbeeldig dat wij met onze zeldzame
aandoening – NF – straks maar terecht kunnen bij een zeer beperkt aantal
ziekenhuizen.
Op het eerste gezicht wederom een beperking van de zorg. Maar juist
hier liggen de eerder bedoelde extra kansen. Lopen wij al jaren niet te
zoeken naar een plek waar expertise voor onze aandoening voorhanden
is. Willen wij juist niet beter geholpen worden met de problematiek op
medisch, sociaal/emotioneel, cognitief en maatschappelijk vlak die NF met
zich meebrengt? Dan zullen wij daar nu op in moeten springen. Dan is het
belangrijk dat wij als patiëntenvereniging met onze expertise daar waar
mogelijk betrokken zijn bij het tot stand komen van deze concentratie en
zorgen voor een uitbouw naar heuse expertisecentra.
Uitbouw van bestaande behandelcentra naar expertisecentra, voortzetting
van wetenschappelijk onderzoek naar de aard van de NF aandoening, alles is
broodnodig. En dan niet voor ieder wissewasje naar zo’n expertisecentrum,
het uitvoeren van logopedie, fysio-, ergotherapie, enzovoort moet lokaal/
regionaal blijven maar dan onder richtlijnen van het expertisecentrum.
Zorg en aandacht voor volwassenen, moet ik daar nog over beginnen?
Vereenzaming, isolement, arbeidsparticipatie, zo zelfstandig mogelijk
wonen, ook issues? Het mag duidelijk zijn, er wordt wat van ons verwacht
en daar willen wij aan werken! De eerste stap is de ontwikkeling van missie
of visie, wat willen wij precies en hoe willen wij dat doen.

MISSIE NFVN
De NFVN zet zich in om de belangen van patiënten met NF te dienen,
het ideaal streven is gericht op het genezen van NF en in ieder geval
op het verhogen van het welbevinden van de NF patiënt. De NFVN
wil goede medische zorg stimuleren en daarmee de leer-, werk- en
leefomstandigheden van NF-patiënten verbeteren. De NFVN zet zich
in op het laten wegnemen of verlichten van lichamelijke, sociale en
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maatschappelijke belemmeringen, die de zelfontplooiing en het
deelnemen aan de maatschappij van de NF-patiënten in de weg staan.
Daarnaast wil de NFVN de patiënten en de betrokken familieleden met
elkaar in contact brengen zodat ervaringen uitgewisseld en gedeeld
kunnen worden en dat zij daardoor elkaar onderling versterken.
Om dit te bereiken heeft de NFVN de volgende doelen opgesteld:

DOELSTELLINGEN NFVN
Op het terrein van zorg:
•
Het verkrijgen van een medicatie en/of therapie ter
(gedeeltelijke) behandeling van NF.
•
De best mogelijke en gefinancierde zorg.
•
Het verkrijgen en of het behoud van benodigd fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van NF.
Op het terrein van participatie:
•
Onderwijs (BO, SBO, VO) dat afgestemd is op de ontwikkelingsen leervermogens van de NF patiënt door rekening te houden
met diens beperkingen in cognitieve, sociale en motorische 		
vaardigheden.
•
Patiënten een zo volwaardig mogelijke plek in de maatschappij
geven.
•
Patiënten en familieleden op de hoogte brengen van alle
mogelijkheden die de hulpverlening te bieden heeft.
Op het terrein van onderling contact:
•
Leden van de NFVN voelen zich gesterkt en gesteund in het
samen zijn (lotgenotencontact) door herkenning en erkenning
van de specifieke NF problematiek en door het in persoonlijke
contacten ervaren niet alleen te staan.
•
Leden en belangstellenden worden goed geïnformeerd door het
verstrekken van actuele en inhoudelijke informatie over de aard
en gevolgen van NF.
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En als belangrijke succesvoorwaarden:
•
Bekendheid geven aan NF bij alle relevante doelgroepen.
•
Om zoveel mogelijk subsidie onafhankelijk te worden het
generen van eigen financiële bronnen en inkomsten.
•
Samenwerking met belangenorganisaties om meer invloed te
verkrijgen.
•
Continue professionalisering vrijwilligers.

DE MISSIE NFVN EN HET VERVOLG
De geformuleerde doelstellingen zijn uitdagend en behoren dat ook te
zijn. Het bereiken of behalen daarvan zal niet zondermeer binnen een
korte termijn realiseerbaar zijn. Uw bestuur gaat wel aan de slag met deze
doelstellingen en zal dit proberen te vertalen in een meerjarenplan. Stap
voor stap op weg naar het behalen van het beoogde resultaat.
Dit najaar zal uw bestuur een beleidsplan en een begroting voor 2011
vaststellen en dit voorleggen op de komende ledenvergadering op 16
april 2011 (de zaal is al geboekt dus noteer maar in de agenda!). U wordt
uitgenodigd dan aanwezig te zijn en uw bijdrage te leveren. Vanzelfsprekend
kunt u ook direct reageren, stuur uw reactie per mail of brief aan de
vereniging. Een missie en doelstellingen zijn al vooraf tot mislukken
gedoemd indien zij alleen gedragen worden door het bestuur. De missie
behoort van ons allen te zijn, door ons allen gedragen. Wij hebben uw steun
dan ook hard nodig! Ook voor het uitvoeren van de activiteiten zijn extra
handen en meedenken meer dan welkom. Ik nodig u hiertoe van harte uit
(info@neurofibromatose.nl).
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In herinnering aan Monique Schuijlenburg
Woensdag 17 november 2010 werd Monique begraven, na een prachtige
uitvaartdienst in de kerk van Laren. In 2002 meldde Monique zich aan
bij het bestuur van de NFVN om mee te helpen. Zij koos er voor om de
notulen te gaan verzorgen van de bestuursvergaderingen en de Algemene
Ledenvergadering. Zij heeft die taak altijd heel correct en zorgvuldig
uitgeoefend en daarmee het werk voor andere bestuursleden een stuk
makkelijker gemaakt.
In 2003 is Monique in het bestuur gekozen door de Ledenvergadering.
Toen Tally Vink eind 2005 het bestuur verliet was Monique haar
natuurlijke opvolgster als secretaris. Maar Monique durfde het niet aan
om de verantwoordelijkheid van secretaris op zich te nemen. Zij wilde
op de achtergrond blijven. Wel heeft zij toen de postbehandeling op zich
genomen.
In 2006 moest Monique enkele maanden stoppen omdat zij kampte met
een gezwel in haar hoofd. In 2007 kwam dit probleem weer terug en werd
haar aangezegd dat zij niet kon worden geholpen. Monique heeft toen haar
werk in het bestuur moeten stoppen en ook haar baan moeten opgeven.
Gelukkig heeft Monique nog twee jaar zonder al te grote problemen kunnen
leven, al was het dan in het vooruitzicht van een fatale afloop.
Monique heeft zich nooit beklaagd, maar heeft alles aanvaard zoals het
kwam. Wij hebben grote bewondering voor haar moed en haar geduld.
En wij zijn blijvend dankbaar voor de inzet waarmee Monique zich voor
de NFVN heeft dienstbaar gemaakt. Wij wensen haar moeder Cillia en haar
broer Jan-Willem sterkte met de leegte die Monique achterlaat.
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UIT HET LAND

Stichting Marco Zuid Nederland bestaat
12,5 jaar
Stichting Marco is 1 april 2000 overgenomen door de ouders van ~de
helaas veel te jong overleden~ Marco Housen uit Elsloo. Marco leed aan
NF1. Een van de belangrijkste taken van de stichting Marco is het vervullen
van (droom)wensen van jonge NF-patiëntjes.
Inmiddels is de Stichting, na de eerste oprichting van de stichting, 12,5 jaar
verder en heeft zij, naar wens van Marco, al velen wensen van jonge NFpatiënten kunnen verwezenlijken. Omdat het werkgebied steeds groter
werd, is op 10 maart 2005 de naam gewijzigd in Stichting Marco ZuidNederland.
De Stichting heeft ook in onze ogen belangrijk werk verricht in het
bekendheid geven aan NF en wij willen dit jubileum bij u nog eens onder
uw aandacht brengen. Het vervullen van de wensen van de kinderen vraagt
om een financiële bijdrage. Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u
naar: www.stichtingmarco.nl
Felicitaties met dit jubileum zijn hier op hun plaats!

UIT HET LAND
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Berichtje uit de regiogroep Noord Nederland
( Friesland Groningen Drenthe Overijssel)

Voor onze groep zitten er voor dit jaar de bijeenkomsten er weer op.
We zijn dit jaar weer 3 keer bijeen geweest. Tussen twee bijeenkomsten
in kregen we het verdrietige bericht dat Wil de Rozario ons op 8
september ontvallen is. Hij is 64 jaar geworden. Hermien en ik zijn
naar de uitvaart plechtigheid geweest. Wij zullen hem in de groep
heel erg missen. Wil en Marjorie waren een van de leden die het langst
bij onze groep waren. Volgend jaar hoopt Marjorie er weer bij te zijn.
Ook hebben wij weer
een nieuw lid kunnen
verwelkomen.
Op zaterdag 16 oktober
zijn we “uit“ geweest.
Normaal komen we
samen op een woensdagavond in Meppel. Maar
deze keer had ik een
Picknick arrangement bij
Museum De Koloniehof in Frederiksoord georganiseerd. Onder het genot
van een kopje koffie met wat lekkers erbij kregen we uitleg over ontstaan
van de ontginningskoloniën Fredriksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord.
Daarna met de gids door het museum met de nodige uitleg. En tot besluit
een bescheiden picknick. Ik kan iedereen aanraden om daar eens een kijkje
te nemen. Tijdens de picknick was er tijd om weer even bij te praten. Al met
al een geslaagde dag, die zeker volgend jaar vervolg krijgt.
Onze eerst volgende bijeenkomst zal op 16 maart volgend jaar zijn op ons
vertrouwde plekje in Meppel. Heeft u belangstelling voor onze groep, laat
het dan weten.
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UIT HET LAND

Verslag van bijeenkomst regio zuid/west
Op 9 oktober 2010 was het weer tijd om bij elkaar te komen. Er waren 15
personen aanwezig onder wie Ton en Janneke Akkermans. Helaas waren
enkele leden verhinderd, hetzij door ziekte of werk. Na de eerste koffie
kreeg Ton het woord. Hij vertelde wat de missie van de NFVN is. Er zijn
hiervoor verschillende doelen opgesteld, onder meer op het terrein van
zorg, van onderling contact en van participatie (zorgen dat NF patiënten

een zo volwaardig mogelijke plek in de maatschappij krijgen).
Hierover werd nog een tijdje met alle aanwezigen door gepraat, en er
werden vanuit de groep nog wat aanvullingen voorgedragen. Ton zou
hiermee aan de slag gaan. Daarna kwamen de broodjes op tafel, en werd
begonnen met het gebruikelijke programma, waarin iedereen zijn of haar
verhaal kon doen. Er was ook één nieuw lid aanwezig, die vertelde dat er
onlangs bij haar zoontje van bijna drie NF is geconstateerd. Gelukkig zijn
de artsen er op tijd bij, en er werden verschillende tips gegeven waarop te
letten.

UIT HET LAND
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Twee andere leden zijn bezig met een laserbehandeling, dit verloopt voor
beiden succesvol. Een ander lid heeft last van de rug, maar omdat er een
pin in zit is een operatie moeilijk. Een jonger iemand vertelde maagklachten
te hebben maar dit komt waarschijnlijk door een koemelk allergie. Ook zijn
zus heeft hier last van.
Ook is er hoopvol nieuws, al is het allemaal nog erg pril. De glivec waar
momenteel mee geëxperimenteerd wordt, werkt positief op de plexiforme
fibromen (bij één patiënt). Dat wil zeggen dat verschillende plexiforme
fibromen kleiner zijn geworden. Het is nog veel te vroeg voor een
Hallelujastemming, maar er is in ieder geval hoop. Voorlopig gaat het
experiment door, en houden we iedereen op de hoogte.
Zo rond de klok van twee is er afgesloten. Er is nog een groepsfoto gemaakt
door Janneke. De volgende bijeenkomst zal zijn op 29 januari, wederom in
Oud Gastel. En op 20 november gaan we met de hele groep een uitstapje
maken, naar de vlindertuin/tropical zoo in Kwadendamme.
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UIT HET LAND

Jongelui op stap
Los van de vereniging bedachten 7 jongelui om een weekend weg te gaan.
Zij gingen met zijn allen naar Boornzwaag, waarbij ze verbleven in een
boerderij. Vrijdagmiddag kwamen we aan, we werden verwelkomd met
koffie en thee. ´s Avond aten we friet en gezellig bij gepraat bij de Finse
haard met wat drinken en Oranje koek (Friese lekkernij).
Zaterdagochtend zaten we om 9.45
aan het ontbijt. Brenda, Diede, Adriana
gingen boodschappen doen in Sint Nyk
voor de gourmet. De anderen, Joske,
Janneke, Evelien en Gonneke, gingen
naar Langweer toe. ´s Middags gingen
we met z´n allen naar een antiquariaat,
waar Evelien wel wilde blijven wonen.
Helaas had ze pech ze mocht niet.
Voor de avondmaaltijd moest er nog veel gesneden worden, dit deden we
gezellig met zijn allen. Daarna gingen we gourmetten wat erg lekker was.
Zondagmorgen voor een aantal mensen vroeg op voor de kerkdienst, de
anderen konden lekker uitslapen en kregen van Joske thee op bed. Om
11.30 gingen we brunchen. Brenda verzorgde voor iedereen een ei naar
wens. Gonneke verzorgde verse croissant uit blik.
´s Middags werden er meerdere spelletjes gespeeld. Om het weekend af
te sluiten gingen we met zijn allen naar de pizzeria. Wij hopen dat meer
mensen dit voorbeeld volgen, om buiten de vereniging samen iets te
organiseren.

UIT HET LAND
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Groet uit regio West
Hallo allemaal!
Hierbij weer even een berichtje uit regio West. We zijn in september weer
bij elkaar geweest na een lange vakantieperiode. Het is altijd fijn om elkaar
weer te ontmoeten en elkaars belevenissen, leuk of minder leuk, goed of
niet goed, vrolijk of verdrietig, aan te horen en er op in te haken. Ook nu
weer varieerde het en het was goed om dat te kunnen delen.
Heeft u ook behoefte aan een lotgenotencontactgroep bij u in de buurt?
Laat het ons weten, misschien kunnen wij u helpen om zo’n groep op te
starten!
Met hartelijke groet,
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UIT HET LAND

Opleidingsdagen
Op 1 en 2 oktober zijn de vrijwilligers en het bestuur onder de
professionele leiding van Hans de Jong (Odyssee) voor de tweede keer
dit jaar bijeengekomen om te werken aan de verdere ontwikkeling van
begeleidings- en communicatieve vaardigheden voor het regie voeren bij
lotgenotencontact. Dit keer stonden de twee dagen vooral in het teken van
de vaststelling van missie en doelstellingen binnen de vereniging en het
uitdragen daarvan binnen de regiogroepen.

Het resultaat vindt u uitgebreid terug in deze Nieuwsflits.
Voor volgend jaar heeft het bestuur wederom extra subsidie aangevraagd
die speciaal bestemd is voor dit soort opleidingsdagen. Wij hopen op een
positief resultaat maar zullen dat moeten afwachten.

UIT HET LAND
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Mariël ter Linde: psychische kant van NF1 is
onderbelicht
Mariël ter Linde (38) en haar twee geadopteerde kinderen, Sara van
tien en Herney van acht, wonen in Oldenzaal. Ze is hier onlangs naar
toe verhuisd, na een hectische periode. Samen met haar vriend Jan is
zij vorig jaar een café begonnen. Door privéomstandigheden hebben ze
het café al weer in april moeten sluit. “Het is tijd voor mezelf”, klinkt het
nuchter nu ze geen werk heeft.
Als kind kwam bij Mariël NF1 aan het licht
door de symptomen op haar onderarm. Ze
was nog maar een paar maanden toen haar
ouders bij artsen hiernaar informeerden
omdat Mariël veel huilde. “Toen ik 2,5 was is de
ziekte van Von Recklinghausen vastgesteld.
Daardoor is mijn linker onderarm extreem
dik en vergroeid. Hij is twee keer zo dik als
mijn rechterarm. Ik heb er nooit moeite mee
gehad dat ik NF1 heb. Als kind werd ik er ook
niet mee gepest. Pas later, in de puberteit,
vond ik het wel eens vervelend. Maar ik heb mijn arm nooit verstopt als ik
uitging. Ik heb ooit wel een rol verband gekocht om mijn arm te verbergen.
Maar die zit geloof ik nog in de verpakking. Je kan tenslotte niet iedere week
een gebroken arm hebben”, verduidelijkt Mariël.

Sara en Herney
Na een opleiding voor activiteitenbegeleidster heeft Mariël ruim 15 jaar
gewerkt met verstandelijke gehandicapte jongeren en volwassenen en
dementerende ouderen. Hiermee is ze gestopt toen ze na een scheiding
alleen voor haar kinderen moest zorgen. “Ik heb twee bijzondere kinderen.
Sara, de oudste, hebben mijn ex en ik in 2002 in Colombia opgehaald. Twee
jaar later kwam Herney. Zij komen allebei uit een ander gezin.

december 2010
16

INTERVIEW

Nu hebben ze de achternaam van zowel mijn ex-man als van mij. Dat is in
Latijns Amerika een gewoonte. Kinderen krijgen daar de achternaam van
zowel vader als moeder.”
De wens om kinderen te adopteren heeft Mariël heel bewust genomen.
De kans dat door de hormoonverandering tijdens de zwangerschap de
fibromen gingen groeien, vond ze te groot. “Dat mijn kinderen mogelijk
NF1 zouden krijgen als ik zelf zwanger was geworden, speelde zeker ook
een rol. Maar het feit dat bij mij mogelijk gezwelgroei zou toenemen en
de gevolgen daarvan -kan ik door gezwelgroei nog wel goed voor mijn
kind/kinderen zorgen wanneer ik beperkt raak in mijn functioneren- gaf de
doorslag. Het adoptietraject ging erg snel. Ruim twee jaar na aanmelding
kon ik het eerste kind al ophalen.” Ze vertelt dat allebei de kinderen een
hechtingsstoornis hebben en speciaal onderwijs volgen. Vier dagen per
week volgen ze na schooltijd dagbehandeling op een Pedagogisch centrum
vanwege hun hechtingsstoornis en de gevolgen.

Kenmerken van borderline
Vanaf haar kinderjaren kent Mariël de NFVN. Toen ze achttien was heeft
ze een tijd in het bestuur van de vereniging gezeten. “Door mijn ouders
ben ik betrokken geraakt bij de vereniging. Ik volg de NFVN al sinds de
oprichting. Nu pas merk ik hoe weinig informatie er over de psychische
symptomen van NF1 bekend is”. Haar vriend Jan legt uit hoeveel moeite het
kost om achter de informatie te komen. Van een kennis in het Academisch
ziekenhuis Groningen kwamen ze achter de psychische symptomen die
met NF kunnen samenhangen. Die leken erg veel overeenkomst te hebben
met borderline. “Er is een waslijst aan symptomen die we nu pas kennen:
momenten die lijken dat je zwaar overspannen bent. Die zich afwisselen
met goede momenten. Op minder goede momenten bijvoorbeeld soms
wel tien of twintig dingen tegelijk doen en niets afmaken. Niet kunnen
coördineren of je kunnen concentreren. Afsluiten voor de buitenwereld en
moeilijk contacten leggen. Toen we hierover ooit een vraag op het forum
van de NFVN-site stelden, kwam er geen enkele reactie. We kunnen ons
toch niet voorstellen dat wij de enigen zijn die hier tegenaan lopen”.

INTERVIEW
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Jan vult het verhaal van Mariël uit bezorgdheid en boosheid aan. Als zij dit
eerder hadden geweten, dan waren ze niet aan het café begonnen. Met
hun verhaal hopen ze dat de vereniging hier meer oog voor zal hebben.
“Niemand heeft ons gewaarschuwd voor de gevolgen. Daarom willen we
iets losmaken en zorgen dat de psychische kant van NF meer in de openheid
komt. Misschien kan de vereniging er op de komende jaarvergadering
aandacht aan besteden.” Mariël en Jan willen graag dat niet alleen de NF1patienten maar ook de partners die in een soortgelijke situatie zitten, zich
aangesproken voelen om contact op te nemen. Gesteund door Jan wil Mariël
zich meer gaan inzetten voor patiënten die dezelfde ervaring hebben.

Operatie
Mariël overweegt om zich volgend jaar aan haar arm te laten opereren. De
laatste keer gebeurde dat 15 jaar geleden. Haar onderarm is nu dikker dan
die was voor de laatste operatie van toen. “Dat is best wel spannend en eng.
De functies zijn nu goed: ik kan alles met mijn arm. Hoe dat zal zijn na een
serie operaties, is onzeker. Is het risico te groot, dan doe ik het niet. Alleen
voor het cosmetische resultaat hoeft het niet”.
Reageren naar Mariël:
marieltl1972@hotmail.com
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NF Europa Conferentie
Van donderdag 9 tot en met zondag
12 september vond in het trollendorp
Soria Moria de NF Europa conferentie
plaats. Uw bestuur was daar ook
vertegenwoordigd. U treft hier een
tweetal interessante artikelen aan.

Boosheid in relatie tot NF1
Vertaling van een voordracht op de NF-conferentie te Oslo 2010 door: Marie
Laure Armand, klinisch psychologe in Parijs. Aan deze vertaling kunnen geen
rechten worden ontleend. Vertaald door I. Caubo.

Inleiding
Iedereen kent boosheid. Boosheid is een emotie die voorkomt wanneer
we gefrustreerd zijn of overstuur, wanneer we ons aangevallen voelen of
woedend zijn. Het gevoel hieronder is haat. Het doel van haat is vernieling.
Die gevoelens zijn over het geheel genomen niet welkom en we zijn
opgevoed om ze niet te uiten en zelfs te onderdrukken.
Ik werk als psychologe in een verwijscentrum voor NF1 in Parijs,
hoofdzakelijk met volwassenen. Toen ik 3 jaar geleden begon, wetende
dat mensen met NF lijden aan de zichtbare symptomen, verwachte
ik geconfronteerd te worden met verdriet en boosheid. Verdriet,
ontmoediging, radeloosheid en depressie kwam ik volop tegen, boosheid
werd echter zelden geuit. Ik vroeg me af waarom. Ik wil met jullie enkele
gedachten hierover delen.

ARTIKELSERVICE
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Tijdens deze presentatie zal ik praten over boosheid, hoe het een plaats
in de levens van volwassenen met NF1 inneemt. Ik zal ingaan op een
paar situaties en pretendeer niet volledig te zijn. Ik zal met een paar
voorbeelden proberen boosheid anders te laten zien, welke verschillende
rollen het kan spelen en wat de zin ervan is.
We zullen zien dat boosheid soms een val is waarin mensen opgesloten
zitten. Soms is aan het ontbreken van boosheid een groot verdriet
verbonden. En soms is boosheid nodig voor een veranderingsproces en
wordt het als middel gebruikt.
Omdat NF1 een genetische oorsprong heeft, kan het niet genezen
worden. Je blijft je levenlang drager. NF1 wordt buiten jouw schuld aan je
opgedrongen. Je wordt drager door een mutatie in de genen.
Deze opgelegde ziekte wekt gevoelens op van oneerlijkheid. Dit worden
soms opstandige gevoelens, meestal duren zij niet lang. Misschien voelen
mensen aan dat dit soort boosheid zinloos is. Het zal niets veranderen, het
put uit. Het gebruikt tevergeefs alle energie van iemand. Mensen voelen
zich hier tegenover machteloos.

Opgesloten in boosheid
Toch sluiten enkele mensen zich op in een slachtofferrol. Die rol beperkt
de mogelijkheden om eigen invulling aan hun leven te geven. Het houdt
hen op in een boze en eindeloze eis op genezing; onmogelijk om waar te
maken. Het is een pijnlijke manier van zelfbescherming. Door het steeds
naar buiten brengen van hun eigen hulpeloosheid over hun ziekte worden
de mensen in hun omgeving machteloos. Zij voelen zich niet in staat om
adequaat te helpen. Deze houding is waarschijnlijk om iedereen op een
afstand te houden en versterkt de eenzaamheid. Het is een vicieuze cirkel.
Een manier om hier uit te komen kan worden gerealiseerd door de boosheid
te socialiseren. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een vereniging en de
energie die gebaseerd is op boosheid te gebruiken om de samenleving te
veranderen en te zorgen dat er meer zorg voor NF komt. Op die manier is een
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doel voor de boosheid gevonden en mag je resultaten verwachten. Nuttig
voelen en een deel van een groep zijn, kan de zelfwaardering vergroten en
het gevoel van eenzaamheid verkleinen.
Ik ontmoette twee vrouwen die opgesloten zaten in boosheid. Zij waren
beiden afgewezen door hun moeder. Zij voelden dat ze nooit waren
geaccepteerd vanwege hun NF1. Zij waren haatdragend richting hun
moeder. Er wordt gezegd dat men bedrogen kan worden door liefde, maar
dat men nooit verraden wordt door haat. Zo bekeken, was haat misschien
hun enige manier om zich emotioneel en voor altijd verbonden te voelen
met hun moeder. Een wanhopig gevecht tegen verlatenheid.

Boosheid en oorzaak
Ook al is NF1 het resultaat van een genetische overdracht, op de vraag
‘waarom ik’ is geen passend antwoord. Soms denken mensen dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor hun genetische conditie, al weten ze niet
waarom. Zij voelen zich schuldig. De functie van dit schuldgevoel is om
begrip te vinden. Het is een poging om een overmachtsituatie de baas te
worden. Daarom moet dit gevoel gerespecteerd worden. Echter, het kan
pijnlijke consequenties hebben: het kan iemands eigenwaarde verlagen
en zelfs leiden tot zelfhaat. In dat geval verandert haat een gevoel
van machteloosheid in een gevoel van almachtigheid en dan overal
verantwoordelijk voor zijn.
Aan de andere kant, wanneer iemand lijdt en dit lijden kan worden
toegeschreven aan een geïdentificeerde en externe oorzaak, dan is het een
opluchting. Deze oorzaak kan verbonden worden aan de ouders, maar ook
aan een gebeurtenis zoals ‘mijn moeder was teleurgesteld toen ze zwanger
was van mij’. Het helpt het verdriet te verwijderen omdat de schuld een
externe oorzaak heeft. De natuurlijke reactie hierop is haat. In dat geval, is
haat verdriet naar buiten geuit als boosheid.
Ouders zijn bezorgd dat hun kind met NF hen hiervoor iets zal verwijten.

UIT HET LAND
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Soms gebeurt dit, dan meestal rond de tienerjaren, maar meestal niet. Vaak
wordt het gevoel niet geuit of om hun eigen ouders te beschermen niet eens
gevoeld, vooral tijdens de kindertijd. Ieder kind wil voor zijn ontwikkeling,
een beeld handhaven van goede en liefhebbende ouders. Als ouders hem
bewust of onbewust kwetsen zal een kind in plaats van hen haten denken
dat hij dit verdient. Dat hij er verantwoordelijk voor is; dat hij als persoon
niet goed genoeg is.

Boosheid en zelfbeeld
Veel auteurs denken dat het vermogen om gewelddadig te zijn een dieper
instinct is. Dit is gekoppeld aan zelfbescherming en om aan agressie het
hoofd te kunnen bieden.
In dit perspectief is het uiten van boosheid het ontwikkelen van een
zelfbeeld. Zoals tijdens de opvoedperiode wanneer een kind van twee jaar
oud ‘Nee!’ tegen alles zegt, terwijl hij tot dat moment zo’n engeltje was.
‘Nee’ betekent hier ‘ik ben anders, ik besta zelf, ik heb het nodig om erkend
te worden als iemand anders dan diegene die je wilt dat ik ben’, en nog
steeds geliefd te worden.
Voor sommige mensen met NF1, wordt ‘het anders zijn’ ervaren als
gestigmatiseerd worden. Daarom is het makkelijk te begrijpen hoe moeilijk
het is om anders te zijn door NEE te zeggen, door assertief te zijn. Een klein
beetje agressiviteit is nodig om op te staan tegen iets of iemand, waar wij
een hekel aan hebben. De moeilijkheid komt voort uit het nodig hebben
geaccepteerd te worden door anderen en door de angst om niet geliefd te
zijn.
Ik denk aan een jonge vrouw met NF1, die niet wilde uiten wat ze dacht.
Zij is bang om mensen te kwetsen als zij het niet met hen eens is. Ze is erg
aardig voor anderen, zorgt altijd voor anderen voordat en vaak in plaats
van te zorgen voor zichzelf. Alsof ze om liefde en aandacht van anderen te
verdienen, zij haar eigen behoeften moest negeren.
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Dit zorgde ervoor dat haar ware zelf verdween. De prijs van zo’n houding is
behoorlijk hoog; zij voelt zich waardeloos, ze is depressief. Gedurende haar
kindertijd, was haar oudere broer behoorlijk ziek. Hij had ernstige astma.
Zij realiseerde zich dat ze altijd dacht dat ze minder belangrijk was dan hij.
Werken met haar aan het uiten van boosheid hielp haar om zich bewust te
worden van haar houding. Dit stond haar toe/maakte haar mogelijk om haar
‘zijn’ te veranderen. Zij realiseerde zich ook dat zij nooit iets van anderen
vroeg, omdat een negatief antwoord van hen een persoonlijke afwijzing
zou zijn. Zij begon dingen te vragen van mensen, om te ervaren hoe ze zou
omgaan met negatieve antwoorden zonder zich afgewezen te voelen. In
deze casus laat het ontbreken van boosheid haar behoefte aan geliefd te
worden zien, ten koste van haar eigen persoonlijkheid.

Boosheid en beperkingen
Sommige mensen met NF1 laten nooit hun boosheid zien, omdat ze ervan
overtuigd zijn dat het destructief is als zij dit doen. Geuite boosheid zou
verschrikkelijk en erg schadelijk zijn.
Wij zijn vaak bang dat wanneer we onze beperkingen onder ogen zouden
zien, wij onszelf kleiner en zwakker opstellen dan we zouden willen zijn.
De kloof tussen onze ideale zelf en wat we werkelijk zijn kan ons misleiden.
Onze beperkingen accepteren, idealistische verwachtingen opgeven, zijn
manieren om eerlijk naar onszelf te zijn.
Er is een jongeman van 19 jaar oud. Hij heeft spontane NF1, wat betekent
dat geen van zijn ouders deze genetische conditie heeft. Hij is lichtelijk
mentaal en fysiek gehandicapt. Hij is erg groot en wordt snel moe. Hij klaagt
over zijn traagheid, onhandigheid en zijn gebrek aan soepelheid. Het laat
hem voelen dat hij anders is dan anderen. Hij voelt zich minder. Hij denkt
ook dat hij te aardig is en zou graag wat harder zijn. Zijn eigenwaarde is
behoorlijk laag en hij heeft geen zelfvertrouwen. Hij is eenzaam, verlangt
naar vrienden. Hij heeft een liefdevolle en ondersteunende familie.
Zij proberen hem op hun manier te beschermen.
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Toen zijn NF gecompliceerder werd, werd hij depressief. Hij begon te
denken over wat hem depressief maakte. Wij onderzochten wat NF1
betekende in zijn leven en wat zijn verwachtingen waren. Over zijn NF1 zei
hij: “Wanneer ik naar mijzelf kijk in een spiegel, zie ik de ziekte en ik wil
het doden”. Alsof hij zelf de ziekte was. Hier is de haat van NF1 haat van
zichzelf geworden. Vanwege deze verwarring is het risico op suïcide hoog.
Zijn verwachtingen bleken enorm te zijn. Zij bestonden uit: sterk worden,
hard zijn, zelfvertrouwen hebben, veel vrienden hebben, een goede baan
en de vrouw van zijn dromen ontmoeten.
Het hebben van utopische verwachtingen is een behoorlijk efficiente
manier om ongelukkig te zijn. Hij realiseerde zich dat en hij was in staat zijn
verwachtingen te verlagen. Hij stond zichzelf toe stapje voor stapje te zetten
in plaats van versteend te zijn door de angst van mislukking. Voor hem
betekende NF1: het hebben van beperkingen. Hem werd altijd verteld dat
hij onhandig en langzaam was. ‘Doe voorzichtig’ en ‘Pas op’ zijn woorden die
hij iedere keer hoort wanneer hij iets probeert. ‘Doe voorzichtig’ betekent
voor hem ‘Jij kunt het niet’. Elke mislukking bevestigde zijn wanhopigheid.
Hij gaf het proberen op, overtuigd dat het zinloos was. Het is behoorlijk
moeilijk om zelfvertrouwen te krijgen wanneer je denkt dat niemand jou
vertrouwt.
De extra beperkingen als gevolg van NF1 en de over-beschermende houding
van zijn ouders verwarden hem en haalden hem naar beneden. Nieuwe
gevoelens ontstonden: boosheid en haat. Hij was niet meer depressief.
Ook al wist hij dat zijn vader geen NF1 had, kon hij niet voorkomen om te
denken: “Ik verafschuw mijn vader, omdat hij schuld is dat ik NF1 heb”. Door
de niet-veroordelende houding van de psycholoog te ervaren, werd hij
aangemoedigd om dat gevoel en de relevantie daarvan te onderzoeken.
Dit leidde tot een verandering in zijn houding. Bijvoorbeeld in plaats van te
denken: “Mijn vader is te hard voor mij, hij begrijpt me niet”, begon hij te
denken: “Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik mijn vader teleurstelde
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omdat ik niet goed in sport ben”. Hij werd zich ervan bewust dat hij zijn
vader nooit vroeg om hem te helpen, om hem te leren de klussen in huis
te doen. Zijn wrok liet zien hoe graag hij wilde dat zijn vader trots op hem
was, hoe belangrijk zijn vader voor hem is. Hier is de haat de uiting van
het verdriet vanwege een gefrustreerde liefde. Sterker, deze haat is zowel
de uiting van de verwarring over zijn beperkingen als de oplossing om er
overheen te komen.
Dit gevoel was een mogelijkheid om de beperkingen, hun oorzaken
en gevolgen te onderzoeken, een manier om zijn beperkingen en
mogelijkheden te accepteren. Door duidelijk vast te stellen wat door NF1
kwam en wat volgens hem door zijn vader kwam, kreeg hij de mogelijkheid
te bedenken wat hij hieraan ging doen. Voorheen was hij afhankelijk van
externe beschrijvingen van zichzelf. Zijn wrok maakte het hem onmogelijk
een lijn te trekken tussen wat van buitenaf kwam en wat van hemzelf
kwam.
Zijn zelfbeeld werd weer opgebouwd. Hij begon poezie te schrijven
en wilde dat ik het hardop voorlas. Hij wilde niet dat zijn spelfouten
werden gecorrigeerd omdat hij zei: “Zij zijn de reflectie van mijn
Neurofibromatose”.
In deze casus leidde het ontstaan van een gevoel van boosheid, de
mogelijkheid om gehoord te worden en eraan te werken, hem tot het
bewustworden en accepteren van zijn beperkingen. Het veranderde zijn
verwachtingen en maakten het hem mogelijk om zijn creativiteit te uiten.
Het veranderde ook zijn zelfbeeld; hij was niet langer alleen een ziek
persoon, maar een persoon met een ziekte.
Een andere man vertelde mij dat hij tijdens zijn tienerjaren in woede
uitbarstte en alles in zijn huis kapot maakte. Deze boosheid ging samen
met een afwijzing van artsen en medicijnen.
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Hij wilde niets meer te maken hebben met medische zorg voor NF1. Dit
duurde bijna 10 jaar. Ondertussen veranderde hij zijn boosheid in een
passie om te slagen in zijn professionele leven. Het was erg moeilijk omdat
hij leerstoornissen had, maar hij hield vol. In deze casus was de boosheid
een fase in het proces om los te komen van zijn status als ziek persoon.
Ervaring met boosheid kan duidelijkheid geven over de liefde die er in
verborgen zit, in het blootleggen van de pijn en van de frustratie. Het
in contact komen met onze boosheid leidt tot het verlaten van een
geïdealiseerd beeld van onszelf. Bewust worden van onze idealen maakt
het ons mogelijk om ons bestaan meer realistisch en met voldoening te
beleven. Boosheid kan een fase zijn in het proces van zelfbevestiging.

Conclusie:
Mijn doel was om te laten zien hoe boosheid in relatie tot NF1 niet altijd
het destructieve gevoel is, zoals we dat gewoonlijk zien. Een overdaad aan
boosheid kan een val zijn wanneer men er in opgesloten zit. Een gebrek aan
boosheid kan leiden tot een depressie. Boosheid uiten is soms een middel
om iemand om te kunnen laten gaan met de beperkingen, alsook om vrij
van verwarring en dichterbij iemands eigen behoefte te komen.
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Verslag van het Europese Neurofibromatose
congres in Oslo
Ouder worden met Neurofibromatose 1
Professor Banu Anlar uit Turkije vertelde over ouder worden met NF1.
Ouder worden is iets waar iedereen mee te maken krijgt, met bijvoorbeeld
vergeetachtigheid en dementie tot gevolg. Hoe dat bij mensen met NF1
is, weten we niet. Eerst legde professor Anlar uit dat veel wetenschappers
en dokters ervan uit gaan dat mensen vergeetachtigheid en dementie
kunnen uitstellen als ze veel reserve hersencapaciteit hebben opgebouwd.
Bijvoorbeeld: als je heel veel nadenkt in het dagelijks leven, je hebt een
hoge opleiding en doet veel “hersengymnastiek”, dan is het waarschijnlijk
dat je pas later vergeetachtig wordt. De meningen onder wetenschappers
verschillen of dit komt doordat de hersencellen, die normaal gesproken
langzaam afsterven, bij mensen met veel “reserve” langer blijven leven of
dat dit komt doordat ze efficiënter gebruik kunnen maken van de cellen
die nog over zijn. Bij mensen met een grote reserve, verloopt de dementie
of vergeetachtigheid, als die eenmaal is begonnen, sneller dan bij mensen
met een kleine reserve.
Erasmus MC delegatie in Oslo
Veel mensen met NF1 hebben
problemen met leren. Het zou
daarom kunnen dat mensen met NF1
minder reserve hebben en sneller
vergeetachtig worden of dementie
ontwikkelen. Dit is de reden dat
professor Anlar een enquête heeft
gehouden, waarin oudere NF1patienten en hun familie gevraagd
werd naar tekenen van dementie en
vergeetachtigheid. Hieruit kunnen
geen conclusies worden getrokken, maar er was een aanwijzing dat NF1patienten misschien eerder tekenen van dementie hebben.
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Meer onderzoek is dus nodig. Dit is het startschot voor meer aandacht voor
veroudering bij patiënten met Neurofibromatose type 1.

Vermoeidheid en pijn
NF is een chronische aandoening. Dit betekent dat je er het hele leven lang
mee te maken hebt. NF is natuurlijk niet de enige chronische aandoening.
Vigdis Hegna Myrvang uit Noorwegen vertelde van welke dingen veel
mensen met een chronische aandoening last hebben.
De volgende problemen waren volgens haar onderzoek vaak aanwezig:
Dokters aarzelen of weigeren om de patiënten door te sturen naar
een specialistisch centrum.
Vaak wordt aangegeven dat patiënten meer pijn en vermoeidheid
ervaren dan niet-chronisch zieken.
Mensen met een chronische ziekte stoppen eerder met werken.
Werk is erg belangrijk voor mensen, voornamelijk voor hun 		
zelfbeeld.
Ze voelen zich sneller oud.
Het kost vaak veel moeite om een normaal leven te leiden.
De uitdagingen die dr. Myrvang omschreef voor de zorg rondom chronische
aandoeningen:
Meer kennis bij zorgverleners ontwikkelen.
De patiënt als geheel zien; overweeg naast medische factoren ook
sociale factoren en psychologische aspecten van de aandoening.
Ten slotte: luister goed naar mensen met NF, zij kennen de aandoening als
geen ander.

Spraak en klanken bij NF1
Lotta Alivuotila, een Finse onderzoekster, heeft bij NF1 patiënten onderzocht
hoe goed zij onderscheid kunnen maken tussen verschillende klanken en
hoe zij in staat zijn om deze klanken te imiteren. Het bleek dat patiënten met
NF1 meer moeite hebben met het onderscheid maken tussen verschillende
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klanken dan de controle-personen. Ook was er meer moeite met het op
juiste wijze nazeggen van een klank. Dit kan misschien verklaren waarom
NF1 patiënten spraakproblemen kunnen hebben, of problemen met het
begrijpen wat anderen bedoelen. Het begrijpen van de intonatie van een
zin is namelijk erg belangrijk voor het begrijpen hoe iemand iets bedoelt.

De invloed van NF op het welbevinden;
het risico van een depressie
Uit de ervaringen, die in de afgelopen 30 jaar zijn opgedaan, blijkt dat de
meeste NF-patiënten verlies van veiligheid en aantasting van de persoon
voelen. Dit komt vooral omdat de NF-aandoeningen op de eerste plaats het
zelfbeeld aantasten. Veel patiënten blijken psychologische problemen te
hebben, zoals een ernstige depressie, het ontkennen van de ziekte, angst,
vermijdingsgedrag, paniekaanvallen en ontberingverschijnselen.
Een bekende uitspraak van Michel de Montaigne, een Franse filosoof die
leefde van 1533 tot 1592, is: ”de mens lijdt het meest door de angst voor het
lijden dat hij vreest.” Deze onzekerheid over de toekomst kan de kwaliteit
van leven aantasten. In het verleden raakten families geïsoleerd, omdat hun
levensverwachting was verkort en zij de ziekte als een geheim binnen de
familie bewaarden.
Ook in deze tijd kun je jezelf de vraag stellen: “Hoe kun je deze erfelijke
aandoening overleven?” Voor de dokter bestaat de vraag: hoe de patiënt
niet alleen met de lichamelijke, maar ook met de psychische gevolgen te
laten omgaan. Gedurende de laatste dertig jaar is er veel in de relatie tussen
de patiënt en arts veranderd. Patiënten zijn ‘volwassen’ geworden. Ze zijn nu
gelijkwaardige partners van de dokter, al zijn ze niet gelijk in kennis. Samen
en op gelijke voet met de dokter wordt over de behandeling overlegd.
Over de belangrijke beslissingen delen ze samen de verantwoordelijkheid.

VRAAG HET ONZE MEDISCH ADVISEUR
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Echter om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is bij beide partijen
uitgebreide kennis nodig. Daarom moeten de medische en genetische
adviseurs de kennis over de ziekte, de vaststaande feiten en de ervaringen,
overdragen.
Het beste advies aan een NF-patiënt, of drager van de aanleg voor de
ziekte, is: verwerf inzicht in de aard van je ziekte, probeer alle informatie te
verkrijgen die je kunt vinden, d.w.z. betrouwbare gegevens.
Verzamel kennis en raak vertrouwd met de ziekte, zoek naar deskundigen.
Voor als je kinderen hebt: zorg dat je aan de leeftijd aangepaste voorlichting
krijgt. Samenvattend zou je kunnen zeggen: “Zoek een goede dokter”.

Bij NF is er een extra risico voor een depressie.
De oorzaken van een depressie hebben vaak met het ziektebeeld NF te
maken. Er kunnen medische problemen bij jezelf, je kinderen of in de naaste
familie zijn. Deze dreiging kan langdurige slapeloosheid veroorzaken. Ook
stressvolle gebeurtenissen zoals een operatie, verlies van een familielid of
partner, lichamelijke klachten bv. chronische pijn of sociale isolatie kunnen
voor een depressie verantwoordelijk zijn.

Hoe herken je een depressie?
Van een periode van depressie is sprake als er dagelijks en dan gedurende
enkele weken de volgende symptomen aanwezig zijn: er is de gehele dag
en bijna dagelijks een neergedrukte stemming, er is minder belangstelling
of plezier in de omgeving. Vaak is er verandering van lichaamsgewicht. Dit
kan verlies of toename in gewicht zijn. Er is altijd een verandering van de
eetlust.
Slaapstoornissen komen veel voor, slapeloosheid of juist de gehele dag
slapen. Soms is er opwinding of juist een geremde gemoedstoestand.
Moeheid is een kenmerk. Er is te weinig energie om normale taken uit
te voeren. Veelal bestaat er een verminderd gevoel van eigenwaarde of
een overdreven en onjuist schuldgevoel. Er is een verminderd denk- en
concentratievermogen, vaak is er besluiteloosheid.
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VRAAG HET ONZE MEDISCH ADVISEUR

Er zijn steeds terugkerende gedachten aan de dood en er kunnen gedachten
zijn over de mogelijkheid er maar een einde aan te maken.

Behandeling:
Als kenmerken van depressie aanwezig zijn is het verstandig om hulp
te zoeken. Lotgenoten kunnen luisteren, de problemen herkennen
en bespreken. Goede voorlichting van de belangenvereniging kan
geruststelling geven. Soms is professionele hulp nodig.
Er kan dan zogenaamde psychotherapie worden gegeven: cognitieve
gedragstherapie of probleemoplossende therapie.
Lichamelijk inspanning zoals fitnesstraining en wandeltochten kunnen
de conditie verbeteren. Ook medicijnen kunnen verlichting geven. Helaas
hebben deze vaak bijwerkingen. Er is dus hierbij een goede begeleiding
nodig.

Resultaten:
Als een behandeling effectief is, geeft deze een verbeterd emotioneel,
sociaal en lichamelijk functioneren. De kwaliteit van leven neemt hiermee
toe. Bij nieuwe problemen zijn mensen beter in staat om voor zichzelf te
zorgen. Hierdoor is er in de toekomst een betere overleving.

VRAAG HET ONZE MEDISCH ADVISEUR
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Activiteiten
Bijeenkomsten Regio Noord in Meppel
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum bijeenkomsten

Tjitske Walda

0513-62.97.99

16 maart 2011
8 juni 2011

Bijeenkomsten Regio Noord Holland in Beverwijk
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum bijeenkomsten

Edith Heinhuis

075-62.19.680

februari 2011

Bijeenkomsten Regio West in Alphen aan den Rijn
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum bijeenkomsten

Hannie en Gabriel
van Essen

010-42.08.729

22 januari 2011
2 april 2011
18 juni 2011 (uitje)

Bijeenkomsten Regio Zuid/West in Oud Gastel
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum bijeenkomsten

Marion en Christian van
Meer

0165-51.03.57

29 januari 2011

Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum bijeenkomsten

Nellie van der Niet en
Janita Velthoen

0492-39.00.92

15 januari 2011

Bijeenkomsten Regio Oost
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Bijeenkomsten NF2:
Contactpersoon

Telefoonummer

Anna Miedema

072-88.87.561

Datum bijeenkomsten

Zelfhulpgroep neurofibromatose Zuid Nederland:		
Contactpersoon

Telefoonummer

Armand Quaedvlieg

045-54.31.277

Datum bijeenkomsten

Landelijke contactdagen
Contactpersoon

Telefoonummer

Anna Miedema

072-88.87.561

ACTIVITEITEN

Datum bijeenkomsten
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Bestuursleden
Ton Akkermans, voorzitter
Rietvelddreef 42
2992 HJ BARENDRECHT
Tel. 0180-62.72.68
a.akkermans2@chello.nl

Irene Caubo, secretaris
Hoflaan 9
6953 AL DIEREN
Tel. 0313-482667
irene@caubo.com

Riet Vermeulen, penningmeester
De Zodde 20
1231 MB LOOSDRECHT
Tel. 035-58.21.730
info@vermeulenart.nl

Monique Kester
Weena 195
3013 AL ROTTERDAM
Tel. 010-452.17.69
mgmkester@hotmail.com

Pia Plokker
Van Wijngaerdenstraat 35
2596 TW Den Haag
Tel. 0172-61.67.49
piaplokker@gmail.com

Anna Miedema
De Wieder 31
1704 AZ HEERHUGOWAARD
Tel. 072-88.87.561
annamiedema@hotmail.com

Adriana de Graaf
De Wiel 112
3361 TD SLIEDRECHT
Tel. 0184-633312
degraafadje@hotmail.com
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Contactpersonen
Coördinatie regio’s en Regio West
Hannie en Gabriel van Essen
Tel. 010-42.08.729 na 19:00 uur
regiokontakt-nf@hotmail.com

Regio Noord
Tsjitske Walda
Tel. 0513-62.97.99
T.Walda@kpnplanet.nl

Regio Noord-Holland
Edith Heinhuis
Tel 075-62.19.680
e_heinhuis@hotmail.com

Regio Oost
Nelly van der Niet, Jan Velthoen
Tel. 0492-39.00.92, 0578-57.02.91
j.velthoen@chello.nl

Zelfhulpgroep Neurofibromatose
Zuid Nederland
Arman Quaedvlieg
Tel. 045-54.31.277
nfinfo1965@gmail.com
www.nfinfo.nl

Regio Zuid/West
Marion en Christian van Meer
Tel. 0165-51.03.57
nf-regiokontakt@hotmail.com

Website
Michel Aarts
Tel. 0174-41.45.49
michel.aarts@capgemini.com

Werkgroep ‘Ouders van
opgroeiende kinderen met NF’
Loes Aarts
Tel. 0174-41.45.49
aartsloes@hotmail.com

Stichting Marco
Hub Housen
Tel. 046-43.73.399
stichtingmarcolimburg@gmail.com
www.stichtingmarco.nl

Stichting NF World Wide
Leo en Wilna Velthuis
mail@stichtingnfworldwide.com
www.stichtingnfworldwide.com

Coördinatie Landelijke
Contactdagen
Anna Miedema (zie bestuur)

Telefonisch contactpersonen
Janneke Akkermans 0180-62.72.68
W. Sanders
0522-47.54.84

Contactpersoon NF2
Anna Miedema (zie bestuur)

Relevante sites op Hyves
neurofibromatose2.hyves.nl
neurofibromatose.hyves.nl
geefnfbekendheid.hyves.nl
nfnoordholland.hyves.nl

BESTUURSLEDEN
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Sociaal-cognitief functioneren bij kinderen
en jongeren met NF1
Nieuwe oproep tot onderzoeksdeelname

**** Nu voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 18 jaar****
De Universiteit Leiden is in samenwerking met het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) een onderzoek gestart naar factoren die het
sociaal functioneren van NF1-patiënten beïnvloeden.
Mensen met NF1 hebben vaak problemen die sociaal van aard zijn. Denk
aan moeilijkheden met het sluiten en onderhouden van vriendschappen,
maar ook aan problemen bij het functioneren in een organisatie. Dat kan
een bedrijf zijn, maar ook een school, sportclub of andere vereniging. Wij
willen weten hoe dit komt en wat eraan te doen is.
Om goed sociaal te kunnen functioneren zijn allerlei denk- of cognitieve
processen nodig, die de meeste mensen automatisch gebruiken in sociale
situaties. Denk bijvoorbeeld aan het interpreteren van sociale signalen (hoe
kijkt of beweegt iemand, wat betekent dat en hoe kan ik daar het beste mee
omgaan?). Om dit soort processen goed te laten verlopen is “communicatie”
tussen een groot aantal hersengebieden nodig. Het is mogelijk dat bij (een
gedeelte van de) mensen met NF1 de netwerken van hersengebieden die
betrokken zijn bij sociaal-cognitieve processen niet optimaal functioneren.
Om uiteindelijk tot de best mogelijke aanpak te komen van dit probleem
is het in eerste instantie nodig om te onderzoeken of verminderde
communicatie tussen hersengebieden inderdaad ten grondslag ligt aan
sociale en sociaal-cognitieve problematiek bij NF1.
Om dit doel te bereiken voeren we momenteel een studie uit waarbij we
(de werking van) de hersenen letterlijk in beeld brengen met behulp van
“Magnetic Resonance Imaging (MRI).”
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Er hebben zich al verschillende mensen aangemeld voor
onderzoeksdeelname. Om uiteindelijk betrouwbare uitspraken te
kunnen doen en op praktische wijze aan de slag te kunnen met de
onderzoeksresultaten
zijn er echter meer deelnemers nodig. Daarom

vragen wij u te overwegen mee te doen aan deze studie. We zijn op zoek

naar deelnemers (NF1-patiënten én goede vrienden/vriendinnen of broers/
zussen, bij wie is aangetoond dat ze geen afwijkingen in het NF1-gen
hebben) die in de onderzoeksperiode (najaar 2010 tot zomer 2011) tussen
de 9 en 18
jaar oud zijn.




Mocht u geïnteresseerd
zijn in het onderzoek, zie dan ook de flyer. Mocht

u nadere informatie wensen, neem gerust contact op met één van de

onderzoekers.




Met vriendelijke
groet,



Anika 
Noort, MSc. (orthopedagoog),

tel. 071-5276633,

email: noorta1@fsw.leidenuniv.nl




Dr. Stephan
Huijbregts (neurospycholoog),



tel. 071-5271723,

email: shuijbregts@fsw.leidenuniv.nl






tel. 071-5273864,


email: hswaab@fsw.leidenuniv.nl








Prof. Dr. Hanna Swaab (klinisch
neuropsycholoog),

EXTRA
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Oproep voor deelname aan onderzoek
voor medicijn tegen leer- en gedragsproblemen bij NF1, voor kinderen
en jongeren tussen de 8 en 16 jaar
In maart 2010 is in het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam
een onderzoek gestart naar een medicijn tegen leer – en gedragsproblemen
bij NF1. Kinderen tussen de 8 en 16 jaar kunnen meedoen. We onderzoeken
of het middel Simvastatine, een veelgebruikte cholesterolverlager, het leren
en gedrag van kinderen met NF1 verbetert. Uit eerder onderzoek bleek dat
dit relatief veilige geneesmiddel veelbelovend is voor NF1. We hebben ook
al laten zien in een eerder onderzoek uit 2006 dat korte behandeling van
Simvastatine net zo veilig is bij kinderen met NF1. Het is alleen nog niet
duidelijk of het ook echt werkt en daarom proberen we nu een langere
behandelduur: 12 maanden krijgen de kinderen iedere ochtend 1 pil:
Simvastatine of een placebo (neppil). Sommige kinderen zijn nu al over de
helft van het onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek verwachten
we pas over anderhalf jaar.
We zoeken ook nog steeds deelnemers. Ben jij tussen de 8 en 16 jaar en heb
je NF1, of heeft u een kind met NF1 en willen jullie een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van een medicijn tegen de leer- en gedragsproblemen?
Dan kunnen jullie informatie opvragen bij;

onderzoeker van het NF1-centrum in het Erasmus MC – Sophia
kinderziekenhuis.
tel. 06-34540196
email: m.vandervaart@erasmusmc.nl
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Lichtjes branden dit jaar voor verstandelijk
gehandicapte kinderen
Ook dit jaar brengt de kerstactie letterlijk en figuurlijk licht in het Sophia
Kinderziekenhuis. Hopelijk branden er straks weer heel veel lichtjes in de
grote kerstboom voor het kinderziekenhuis, nu in een dynamisch decor met
bouwkranen en beton voor het nieuwe Erasmus MC. In de decembermaand
staan we stil bij kinderen met een erfelijke verstandelijke handicap. Voor
elke € 5 die u schenkt, steken wij een lichtje aan. Met elk lichtje dat u koopt,
zetten artsen en onderzoekers een stapje verder op weg naar nieuwe
onderzoek- en behandelmethoden voor deze kwetsbare groep.

Expertise centrum
Lange tijd werd gedacht dat er geen behandeling geen mogelijk was
om de hersenen van kinderen met een erfelijke verstandelijke handicap
beter te kunnen laten functioneren. Onderzoek heeft uitgewezen welke
stofjes bij diverse zeldzame aandoeningen ontbreken. De specialisten en
onderzoekers van het nieuwe Expertisecentrum voor Erfelijke en Cognitieve
Ontwikkelingsstoornissen (ExECO) willen onderzoeken of specifieke
medicijnen een gunstig effect hebben op leer- en gedragsproblemen
zodanig dat deze kinderen op volwassen leeftijd beter meedoen in de
maatschappij. De opbrengst van actie ‘Lichtjes voor Sophia’ gaat naar dit
expertisecentrum, waar zorg en onderzoek hand in hand gaan.

Welke aandoeningen?
Het onderzoek in Rotterdam spitst zich in eerste instantie toe op drie
erfelijke aandoeningen van de hersenen: Neurofibromatose, Tubereuze
Sclerose, en Angelman syndroom. Kinderen met het eerstgenoemde
ziektebeeld kunnen meestal wel naar de basisschool maar hebben leer- en
gedragsproblemen waardoor ze vaak worden gepest. Bij Tubereuze Sclerose
veroorzaken zwellingen in de hersenen ernstige epilepsie en verstandelijke
beperkingen, en bij het Angelman syndroom reikt het verstandelijk niveau
niet verder dan dat van een driejarige en kan de patiënt niet praten.

EXTRA

december 2010
39

Henriëtte Moll, kinderarts, en Ype Elgersma, neurowetenschapper
(ExECO)
“Het is heel moeilijk als je een kindje krijgt met een verstandelijke handicap,
zeker als het een zeldzame erfelijke ziekte is. Je weet niet wat dat betekent
voor het verdere leven, je hebt veel vragen en weet niet waar je daarmee
terecht kan.”
“Door mee te doen aan de kerstactie helpt u ons met het expertisecentrum
zo goed mogelijk antwoord te geven op vragen van ouders. Met
gespecialiseerde zorg kunnen we de kwaliteit van leven van kinderen met
een zeldzame erfelijke handicap verbeteren. Ze hebben minder gedragsen leerproblemen en kunnen zich beter uiten.”
“Belangrijk is dat er geld komt voor onderzoek waardoor we op termijn
medicijnen kunnen ontwikkelen die het functioneren van de hersenen
verbetert. Dat zou een doorbraak zijn, u kunt ons helpen die te realiseren.
Koopt u ook lichtjes voor Sophia? Want hoe meer lichtjes, hoe meer wij met
ons expertisecentrum voor deze kinderen kunnen doen! ”

“Ook dit jaar steun ik de actie ‘Lichtjes voor Sophia’ van harte. Ik vraag u
dan ook om gul te geven voor de kinderen die dat nodig hebben”. Ahmed
Aboutaleb, Burgemeester Rotterdam

http://www.lichtjessophia.nl/
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Forum op de website www.neurofibromatose.nl
Het forum op de website is een plek waar leden hun vragen kunnen stellen aan
andere leden en kunnen reageren op vragen van anderen. Het doel is om in
verenigingsverband ervaringen uit te wisselen.
De toegang op het forum van de website kan worden verkregen door de
volgende gegevens in te vullen:

Eerste vak: lidnummer. Dit staat op het adreslabel van de nieuwsflits.
Tweede vak: postcode. Aaneengesloten, dus zonder spaties invullen.

Neurofibromatose Vereniging Nederland
Secretariaat
Postbus 53386
2505 AJ Den Haag
www.neurofibromatose.nl
info@neurofibromatose.nl
Bank 4420705

Lotgenotencontact
In dit boekje en op onze website www.neurofibromatose.nl
treft u een overzicht van onze lotgenotencontactgroepen en
een activiteitenkalender met de komende bijeenkomsten.
In deze contactgroepen worden de ervaringen met elkaar
gedeeld en ondervindt men steun aan elkaar. U bent hier
van harte welkom!

Meer informatie
U kunt extra informatie inwinnen via het secretariaat
of via de website van de Neurofibromatose Vereniging
Nederland.

Neurofibromatose Vereniging Nederland
Secretariaat: Postbus 53386, 2505 AJ Den Haag

Mariël ter Linde:
Psychische
kant NF1 is
onderbelicht

