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Fladderen met de vlinders

Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
in de Kindergeneeskunde en in de Klinische Genetica
aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 19 september 2003
door

Raoul C.M. Hennekam

Mijnheer de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan van de Faculteit der Geneeskunde,
Hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en zusterfaculteiten,
Collega kinderartsen, klinisch genetici en andere specialisten,
Dames en heren studenten,
Lieve familie en vrienden,

Ik wil u graag terugnemen naar 6 april 1972. In Pijnacker, in het gezin H., wordt
een derde kind geboren, na twee gezonde meisjes. Hij wordt Toby genoemd. Vanaf
het begin vindt moeder dat hij er wat anders uitziet dan haar andere kinderen, vooral aan z’n ogen en de vorm van z’n neusje, en ook zijn zijn handen en voeten nogal
breed. Moeder heeft meer dan voldoende borstvoeding, maar het voeden blijft
moeizaam gaan. Toby spuugt zoveel, dat hij een liesbreukje krijgt. De geconsulteerde plaatselijke kinderarts zegt terloops tegen de ouders dat hun kind mongoloïde is,
maar daar gelooft moeder niets van: die zien er toch heel anders uit? Bijna drie jaar
verlopen, Toby gedijt niet, zijn ontwikkeling verloopt duidelijk vertraagd, en de ouders maken zich steeds meer zorgen. Met steun van een betrokken huisarts trekt
moeder de stoute schoenen aan en neemt haar zoontje mee naar een andere kinderarts. Ze heeft geluk: deze kinderarts heeft belangstelling voor kinderen met deze
problemen, hij zou z’n best doen om de best mogelijke zorg te verlenen. Hij zou
ook in staat zijn de juiste diagnose te stellen.
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Aangeboren afwijkingen
Definities
Er worden in Nederland heel wat kinderen geboren met een aangeboren afwijking,
maar hoeveel precies? Dat is in de eerste plaats afhankelijk van wat men onder een
aangeboren afwijking verstaat: is dat alleen een extra vinger of hartafwijkingen, of is
dat ook een veel minder belastend kenmerk zoals een kromme pink of het aaneengegroeid zijn van twee tenen? In 1982 heeft een groep collega’s van wie ieder al jaren aangeboren afwijkingen bestudeerden, en elk een autoriteit op zijn gebied,
onder leiding van Jürgen Spranger een aantal definities geformuleerd, die uiterst
bruikbaar zijn gebleken. Omdat het om algemene definities gaat, kan het problemen geven om bij een bepaalde afwijking vast te stellen onder welke definitie die nu
valt. Als bij iemand een deel van een vinger ontbreekt, kan dat het gevolg zijn van
een verstoring van de bloeddoorstroming, bijvoorbeeld wanneer strengen van littekenweefsel er in de baarmoeder strak omheen gedraaid hebben gezeten. Men
spreekt bij zulke strengen, ook wel ‘amnionstrengen’genoemd, dan van een disruptie. Maar als diezelfde persoon tegelijkertijd een defect aan de behaarde hoofdhuid
heeft, een aplasia cutis, staat dat bekend onder de noemer ‘Adams-Oliver syndroom’. En dat wordt weer veroorzaakt door een gendefect, waarschijnlijk een
erfelijke stoornis in de aanleg van anatomische eindarteriën. Dat zou men een dysplasie kunnen noemen. Een en dezelfde aangeboren afwijking kan dus een verschillende oorzaak hebben. Het toenemende inzicht in oorzaken van aangeboren afwijkingen heeft geleidelijk aan geleid tot een onoverzichtelijke wirwar van namen en
definities. Vandaar dat recent vanuit onze groep een herrangschikking is opgesteld,
waarover inmiddels een publicatie beschikbaar is. Bovendien werd een database gemaakt, die SPSS compatibel is, waarin men de kenmerken van een patiënt of een
groep patiënten kan registreren. Deze Amsterdam Dysmorphology DataBase volgt de
eerder genoemde herrangschikking en is vrij voor iedereen beschikbaar.
Voorkomen
Als we weten wat er bedoeld wordt met een aangeboren afwijking wordt het een
stuk makkelijker te bepalen hoe vaak die voorkomt. Daar zijn tenslotte registraties
van op te zetten. De Nederlandse ‘godfather’ van de registratie van aangeboren af-
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wijkingen is ongetwijfeld Leo Ten Kate, die, samen met Martina Cornel, veel energie, kennis en kunde heeft gestopt in het opzetten van de EUROCAT-registratie.
Het combineren van EUROCAT-gegevens met die uit de Landelijke Verloskunde en
Neonatologie Registraties geeft een nog vollediger beeld, en als deze gegevens dan
ook nog gekoppeld worden aan de gegevens verzameld door de beroepsgroepen die
perinatale registraties daadwerkelijk verrichten, krijg je het meest volledige beeld.
Uit al deze registraties kunnen we afleiden dat er in Nederland per jaar, op een totaal van ongeveer 200.000 kinderen, 5500 tot 6000 kinderen geboren worden met
een meer uitgesproken aangeboren afwijking. Zogeheten minor variants, kleine variaties van normaal, vaak ‘dysmorfe kenmerken’ genoemd, worden hierbij niet geregistreerd. Het is vreemd het te moeten stellen, maar het is grotendeels onbekend
hoe vaak deze voorkomen. Er zijn slechts een beperkt aantal onderzoeken verricht
naar de normaalwaarden voor minor anomalies en common variants. Verreweg het belangrijkste onderzoek op dit gebied is het Amerikaanse onderzoek uit 1964 dat
onder leiding stond van David Smith. Maar dat was wel een onderzoek met een bijzondere opzet: het werd uitgevoerd bij een populatie met een gemengde etnische
achtergrond, met definities die nu lang niet allemaal meer gelden, en uitgevoerd
werd door een grotere groep onderzoekers in plaats van enkelen, en vooral: het was
een onderzoek bij pasgeborenen. We weten nu uit het vele onderzoek naar syndromen waar minor anomalies bij voorkomen, dat deze kenmerken in de loop der jaren
kunnen veranderen. Een bekend voorbeeld is het Noonan syndroom. Resultaten
van zulk onderzoek bij pasgeborenen zijn niet erg geschikt om als normaalwaarden
bij oudere kinderen of volwassenen te dienen. Na uitvoerig overleg met epidemiologen en methodologen heeft onze groep besloten nieuwe normaalwaarden te verzamelen, ditmaal bij een grote groep Nederlandse schoolkinderen van ongeveer
tien jaar oud. We prijzen ons gelukkig subsidie voor het onderzoek te hebben gekregen.

De diagnose
Terug naar Toby. De ouders wijzen de kinderarts op de opvallende duimen en grote
tenen van Toby, breder dan gewoon. De kinderarts zoekt in de literatuur en vindt
dat er een duidelijke gelijkenis bestaat met een syndroom dat beschreven is door
Jack Rubinstein en Hoosheng Taybi. Hij heeft alleen nog niet eerder een kind met
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dit syndroom gezien. Daarom consulteert hij iemand van wie hij weet dat deze veel
kinderen met een bijzonder uiterlijk ziet: Jan Bijlsma, antropogeneticus zoals dat
toen nog genoemd werd. Deze bevestigt de klinische diagnose.
Moeder zegt later spontaan dat het een verademing was om te weten wat er
speelde. Hoewel de destijds beschikbare informatie nog beperkt is, geeft die informatie veel rust, en kan een nog betere begeleiding aan Toby gegeven worden. Want
de ouders van Toby zijn er de personen niet naar om bij de pakken neer te zitten:
niet het syndroom bepaalt wie Toby is: dat bepaalt Toby zelf en de opvoeding die hij
krijgt.
De waarde van een diagnose
Er zijn vele redenen aan te geven waarom het vaststellen van een diagnose voor
mensen van belang is. Het meest in het oog springend, is natuurlijk de mogelijkheid
om je therapeutisch handelen erdoor te laten leiden. Dat geldt ook in preventieve
zin: voor vele genetisch bepaalde ziektebeelden geldt weliswaar dat er voor de oorzaak zelf geen therapie beschikbaar is, maar wel dat door de diagnose de meest
voorkomende complicaties bekend zijn zodat hierop ingespeeld kan worden. Hoe
groot zo’n invloed kan zijn op het beloop van een ziektebeeld kan ik u demonstreren aan de hand van het Marfan syndroom. Dit syndroom is een erfelijk bepaalde
aandoening waarbij een van de componenten van het steunweefsel niet goed gevormd wordt. Hierdoor is het steunweefsel op een aantal plaatsen in het lichaam
minder stevig, en ook veranderen sommige groeipotenties. Vandaar de lange, smalle bouw, afwijkende vorm van de borstkas en opvallend lange vingers. Een ander
belangrijk gevolg hiervan is dat het eerste deel van de grote lichaamsslagader de neiging heeft om steeds meer uit te zetten, waardoor deze uiteindelijk kan scheuren,
met de ernstige consequenties van dien. Er is op dit moment geen oorzakelijke therapie mogelijk. Wel kunnen er al enkele decennia allerlei ondersteunende maatregelen gegeven worden. En wat blijkt? Met dit beleid is de gemiddelde levensverwachting voor mensen met het Marfan syndroom enorm toegenomen: de
gemiddelde leeftijd van overlijden bedroeg 31 jaar in 1972 en 57 jaar in 1998. Goede preventieve en ondersteunende maatregelen kunnen dus grote waarde hebben.
Deze maatregelen kunnen bovendien een verbetering in kwaliteit van leven geven.
Niet alleen het therapeutisch handelen aan de patiënt is gebaseerd op een diagnose: het geven van erfelijkheidsvoorlichting is evenzeer afhankelijk van een juiste
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diagnose. Een diagnose is hiermee ook van groot belang voor de keuzes die de patiënt en diens familieleden maken ten aanzien van hun nageslacht. Maar wellicht het
belangrijkste aan het vaststellen van een diagnose is het simpele weten wat je kind
nu heeft. Het is eigen aan mensen om te willen begrijpen wat ze overkomt, en wat is
meer ingrijpend dan wanneer het je als ouder overkomt dat je kind een ernstige
aangeboren afwijking blijkt te hebben? Ouders accepteren over het algemeen wél
hun kind, maar aanvankelijk veelal níet de afwijking of het syndroom. Gevoelens
van geschoktheid en ongeloof gaan vaak over in het gevoel tekort te schieten, zelf of
tegenover je partner, en daarna over in woede en in verdriet, en ook in schuldgevoelens. Na verloop van tijd slaat dit gelukkig vrijwel altijd om. Een van de redenen
hiervoor is de fundamentele, instinctieve behoefte aan beschermen. Ouders krijgen
minder oog voor de afwijking en meer voor het kind, en leren er weer van te genieten. Ouders moeten weten dat dergelijke gevoelens normaal zijn, en ze moeten
kunnen begrijpen wat er is gebeurd en wat er nog zal gebeuren. Het kennen van een
diagnose is van grote invloed op de acceptatie.
Kinderartsen, klinisch genetici en anderen die ouders vertellen dat hun kind een
ernstige aangeboren afwijking heeft, moeten zich áltijd, maar dan ook áltijd realiseren hoe groot de invloed is van de wijze waarop dat gedaan wordt. De manier van
vertellen, de houding tijdens het gesprek: vaak nog jaren later weten veel ouders
zich nog precies de sfeer en de formuleringen van dat gesprek te herinneren. Het
staat voor altijd in hun ziel gegrift. Het maakt een wereld van verschil als je, wanneer je ouders over hun baby spreekt, het kind vasthoudt en wat met de handjes
speelt. En een pieper die overgaat op zo’n moment kan echt niet. Er is door de Federatie van Ouderverenigingen een brochure geschreven over hoe dit wel en niet kan
en moet gaan. Wat mij betreft, is dit verplichte lectuur voor iedere arts.
De basis blijft de basis
Een diagnose komt niet aanwaaien: daarvoor is het nodig alle gegevens over een patiënt te verzamelen, te beoordelen en zo nodig aanvullend onderzoek te doen. Ik
gebruik hier met nadruk het woord ‘aanvullend’: ik bedoel hiermee dat het gegevens kan aanvullen die al uit anamnese en lichamelijk onderzoek verkregen zijn. In
de huidige tijd ontstaat nogal eens de indruk dat artsen het aanvullend onderzoek,
zoals beeldvorming, stofwisselingsonderzoek of genotypering vooropzetten. Onze
groep heeft hiernaar onlangs nog een onderzoek verricht. Bij een groep verstande-
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lijk gehandicapte kinderen die de polikliniek Kindergeneeskunde bezochten om te
laten onderzoeken wat de oorzaak van de handicap bij hen was, werd zo’n onderzoek nauwkeurig verricht. Van de in totaal 281 kinderen kon bij 150 de diagnose
vastgesteld worden. Vervolgens keken we hoe die diagnose tot stand was gekomen.
En wat bleek? Bij ongeveer eenderde van de kinderen berustte de diagnose louter
en alleen op gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Bij nog eens eenderde werd op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek gericht aanvullend onderzoek verricht, en hiermee de diagnose gesteld. De laatste eenderde van diagnoses werd simpelweg gesteld door standaard bij alle kinderen een aanvullend
onderzoek uit te voeren. De basis blijft de basis: een nauwgezette anamnese en
lichamelijk onderzoek.
3D-scans
Helpt technologie ons dan helemaal niet? Jawel. Een nauwgezet lichamelijk onderzoek omvat natuurlijk onderzoek naar bijzondere uiterlijke kenmerken. Deze uiterlijke kenmerken zijn ook vast te leggen, fotografisch of digitaal, of door een combinatie van deze twee. Een prachtig voorbeeld van wat dergelijke technologie
vermag, wordt geleverd door het werk van Peter Hammond van het University
College in Londen met wie wij op dit gebied samenwerken. Hij ontwikkelde een
techniek om met een aantal camera’s tegelijkertijd een foto te maken van een gelaat, en via dense surface-modellen het gelaat geheel om te zetten in drie getallen op
een horizontale as, een verticale as en een as in de diepte. Dit geeft de mogelijkheid
om van een gelaat een driedimensionale afbeelding te maken, en soms zelfs om dingen van binnenuit te bekijken. Het geeft de mogelijkheid om normaalwaarden vast
te stellen en afwijkingen hiervan in standaarddeviaties aan te geven. En zo kun je dan
plots het ‘gemiddeld’ gelaat van iemand met een specifiek syndroom zien, een gelaat van een kind met dat van een volwassene vergelijken en maakt ook geslacht
geen verschil meer. Er kunnen afbeeldingen gegenereerd worden waarin men de
transitie van jong naar oud kan zien. Er zijn inmiddels voor een aantal syndromen
studies verricht naar sensitiviteit en specificiteit van de 3D-scan, en beiden kwamen
ruim boven 90% uit. Deze techniek zal op velerlei wijzen toegepast gaan worden,
en ongetwijfeld zal één daarvan zijn het gebruik binnen de diagnostiek van relatief
frequent voorkomende syndromen. Het zal u niet verwonderen dat we ernaar stre-
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ven deze 3D-scans ook te maken bij het onderzoek naar normaalwaarden voor bijzondere uiterlijke kenmerken zoals ik u dat eerder beschreef.
E-mail-consulten
Hoe waardevol de 3D-scan techniek en andere, vergelijkbare technieken ook zullen
zijn, ze zullen nooit in staat zijn alle diagnoses te stellen. Een reden hiervoor is het
weinig frequent voorkomen van een groot aantal afzonderlijke syndromen. Het opstellen van normaalwaarden voor bijvoorbeeld de 3D-scans vergt een onderzoeksgroep van behoorlijke omvang, en die zal voor vele syndromen nooit verkregen
worden. Hoe is dan een klinische diagnose bij een weinig frequent ziektebeeld te
onderbouwen? Het is een goede gewoonte binnen de dysmorfologie geworden om
je dan te wenden tot een collega van wie je weet dat deze eerder een kind met deze
afwijking heeft onderzocht, en de gegevens aan deze collega voor te leggen. De huidige communicatietechnologie staat toe dit niet alleen nationaal maar ook internationaal te doen. Zo ontstaat een netwerk van mensen die ieder over een of meer
specifieke syndromen veel ervaring hebben, en als ijkpunt dienen. Maar: dit vormt
ook een flinke belasting: een tiental van dergelijke verzoeken per week is geen uitzondering en de tijdsinvestering die dit vergt groeit snel. Het is iets dat natuurlijk
niet alleen speelt binnen de Kindergeneeskunde of Klinische Genetica of alleen het
AMC, maar binnen alle specialismen en alle universiteiten. Mijns inziens verdient
het aanbeveling als de verschillende Raden van Bestuur van de Nederlandse academische ziekenhuizen zich zouden beraden hoe ze hiermee willen omgaan en met
zorgverzekeraars zouden overleggen of er een vergoedingstelsel mogelijk is voor
deze uiterst relevante, kostenbesparende en vooral ook kwaliteitbevorderende ‘email-consulten’.

Follow-up
Terug weer naar Toby. Het gaat hem steeds beter. Het spugen wordt minder en verdwijnt op den duur, hoewel zijn maagje wel een zwakke plek blijft. De aanvankelijk
zo frequente bovenste luchtweginfecties verdwijnen ook. Af en toe heeft hij last van
zijn darmen, maar echt belangrijk zijn de lichamelijke klachten niet meer.
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De ontwikkeling van zowel motoriek als cognitief functioneren blijft steeds
meer achter ten opzichte van andere kinderen. Maar Toby leert praten en fietsen,
en z’n ouders genieten van hem. Hij is aanvankelijk wel erg op zichzelf gericht.
Uren kan hij spelen met z’n autootjes in de zandbak, en dan bouwt hij een eigen territorium om zich heen. Maar Toby is ook nieuwsgierig en trekt geregeld onverwacht de wijde wereld in. Gelukkig valt hij op met z’n spierwitte haar en woont het
gezin in een klein dorp, zodat de omgeving hem herkent en zich over hem ontfermt,
tot zijn ouders hem opgelucht weer halen.
Toby komt in de puberteit, en dat zullen z’n ouders weten ook: onverwachte
uitvallen, smijten met deuren, koppig zijn zin doordrijven. Toby is een bijzonder,
maar ook gewoon kind.
Subspecialisme Erfelijke en aangeboren afwijkingen
Het specialisme Klinische Genetica is goeddeels ontstaan uit de Kindergeneeskunde. Het waren kinderartsen als Ben Ter Haar, Hans van Gelderen, Jacques van de
Kamp en Frits Beemer die zich meer en meer realiseerden dat diagnostiek bij kinderen met erfelijke of aangeboren afwijkingen specifieke vaardigheden vergen, en ook
dat men met het stellen van de diagnose nog niet klaar is. De consequenties van die
diagnose voor de patiënt en diens familie, ook wat betreft nageslacht, moesten volgens hen meer aandacht krijgen. Dit vormde een belangrijk deel van de basis voor
de Klinische Genetica. Bij het inrichten van de Klinische Genetica in het begin van
de jaren tachtig werd hierop dan ook de nadruk gelegd. Rond 1993-1994 ontstond
bij een aantal klinisch genetici, onder wie opnieuw Frits Beemer, Connie Schrander
en ikzelf, het idee om hieraan nog een andere taak te verbinden, namelijk het verzorgen van follow-up bij diezelfde kinderen. De inhoud van de werkzaamheden van
de Klinische Genetica was evenwel aan het veranderen: het tot ontwikkeling komen
van de oncogenetica en de toenemende complexiteit van de genotypering maakten
dat de nadruk minder op aangeboren afwijkingen kwam te liggen. Ook het ontbreken van een financiering voor follow-up binnen de Klinische Genetica zorgde ervoor dat dit slechts mondjesmaat werd verricht. Van de kant van de Kindergeneeskunde was daarentegen juist een tegenovergestelde beweging gaande: kinderartsen
als Ed Lommen, Liesbeth Siderius en Dick Lindhout vonden dat de zorg voor kinderen met aangeboren en erfelijk bepaalde aandoeningen juist meer binnen de Kindergeneeskunde paste, zowel wat betreft diagnostiek als wat betreft follow-up. Hoe
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kun je immers goede voorlichting over een ziektebeeld geven, als je zelf niet betrokken bent bij de zorg op langere termijn aan die kinderen? Zij stelden voor hiervoor een apart subspecialisme in te stellen binnen de Kindergeneeskunde. Dit vergde nader overleg tussen beide specialismen, dat gelukkig na enige tijd op gang
kwam. De beide specialistenverenigingen kwamen tot de slotsom dat diagnostiek
bij kinderen met een aangeboren afwijking verricht zou moeten kunnen worden
door beide specialismen, dat de vertaling van consequenties ervan voor eventueel
nageslacht van de patiënt en diens familieleden het werkterrein moest zijn van de
klinisch geneticus en dat het primaat voor follow-up berustte bij de kinderarts.
Binnen de Kindergeneeskunde betekent dit dat nu een commissie bezig is het subspecialisme ten behoeve van kinderen met erfelijke en aangeboren afwijkingen in te
richten.
Syndroom specifieke poliklinieken
Ongetwijfeld zal dit leiden tot onderafdelingen met dezelfde naam in de meeste, zo
niet alle academische centra. De divisie Kindergeneeskunde van het AMC wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Het belang van goede follow-up wordt al jaren
door hen onderschreven. Er zijn dan ook vergevorderde plannen om een poliklinisch spreekuur in te richten dat zich hierop specifiek richt. Met nadruk is het de
bedoeling dat hierbij niet alleen aandacht besteed wordt aan strikt medische zorg,
hoewel adequate medische en vooral paramedische zorg natuurlijk wel een voorwaarde vormen. Er zal ook aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van de
kinderen, zowel cognitief, emotioneel, als sociaal, aan hun gedrag en aan consequenties op allerlei terreinen voor hun functioneren in de maatschappij.
Een dergelijk spreekuur kan makkelijk snel en sterk uitdijen en daardoor moeizaam te hanteren worden. Er zal daarom eerst met een beperkte en welomschreven
groep worden begonnen, bijvoorbeeld met een specifiek syndroom als het Beckwith-Wiedemann-syndroom. Maar natuurlijk verdienen niet alleen kinderen met
dit syndroom zo’n zorg; die geldt net zo goed voor kinderen met welk ander syndroom dan ook. Dat kan niet allemaal hier in Amsterdam. Ik verwacht dat elk academisch ziekenhuis hier keuzes zal maken, en dat hierover tussen de verschillende
academische ziekenhuizen afspraken gemaakt zullen worden.
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Gedrag
Er zal binnen deze poliklinieken zeker aandacht besteed moeten worden aan gedrag.
Onderzoek naar relaties tussen syndromen en specifiek gedrag heeft zich de laatste
tien tot vijftien jaar sterk ontwikkeld. In de aanvangsjaren van het bestuderen van
syndromen werd slechts bij een enkel syndroom het gedrag genoemd, omdat het
met wel erg uitzonderlijk gedrag gepaard ging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
Lesch-Nyhan syndroom, waar de patiënten niet anders kunnen dan zichzelf op een
soms afschuwelijke wijze beschadigen, tot aan het opeten van hun eigen lippen aan
toe. Bij een aantal andere syndromen zijn de kenmerken minder uitgesproken en realiseren we ons pas later dat ze een essentieel deel van het syndroom vormen. De
aanstekelijke lach bij Rubinstein-Taybi-syndroom, het vlakke en weinig expressieve
gelaat bij Wolf-Hirschhorn syndroom of de stralende ogen en lach bij Angelmansyndroom zijn nu niet meer te missen. Sommige syndromen werden daarna vooral
herkend op grond van het erbij voorkomende gedrag. Een bekend voorbeeld is het
Smith-Magenis-syndroom. Er kunnen specifieke gelaatskenmerken bij het syndroom aanwezig zijn, maar erg uitgesproken zijn die vaak niet; het is het gedrag dat
ervoor zorgt dat we het herkennen. Het was Frank Greenberg die hiervoor sublieme termen bedacht als ‘onychotillomanie’, voor de neiging je nagels los te trekken,
of ‘polyembolokoilomanie’, voor de neiging om voorwerpen in lichaamsopeningen
te stoppen.
We kunnen van syndroom-gerelateerd gedrag veel leren over menselijk gedrag
in het algemeen. Het zojuist genoemde Smith-Magenis-syndroom wordt veelal veroorzaakt door het ontbreken van een klein deel van de korte arm van chromosoom
17. Recent onderzoek toonde aan dat bij mensen met dit syndroom mutaties voorkomen in een gen, RAI1. Dit gen heeft verschillende functies, waaronder beïnvloeding van de uitgroei van zenuwcellen en het aflezen van DNA. Het idee is dat bij
Smith-Magenissyndroom gedrag en neurologische symptomen veroorzaakt worden door veranderingen in de functie van dit gen, en dat andere, veel meer variabele
kenmerken, bijvoorbeeld aan hart en nieren, veroorzaakt worden door andere genen die vlakbij dit gen op chromosoom 17 liggen. Zo wordt het syndroom ontrafeld, de opbouw van de verschillende componenten duidelijk en bestudering van
individuele componenten, inclusief gedrag, mogelijk.
Er moet bij dergelijk gedragsonderzoek nauwkeurig aandacht worden besteed
aan de communicatie naar buiten toe. Han Brunner kan ons vertellen wat het bete-
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kent als je over een biologische oorzaak van gewelddadig gedrag publiceert en hoe
dit gebruikt en misbruikt wordt. Maar de positieve kanten zijn groot, en voor ouders is gedrag van hun kind iets dat ze elke dag meemaken en waar ze mee moeten
leren omgaan. Gedragsonderzoek is een essentieel onderdeel van syndromologie,
en daar zal ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Transitie
Toby wordt volwassen. Volwassenen gaan op zichzelf wonen en dat wil Toby ook.
Als hij 20 is komt onverwacht een plek vrij in een Gezins Vervangend Tehuis. Toby
vindt het prachtig erheen te gaan, maar zijn ouders vinden het helemaal niets en laten menig traan. Maar ze zien dat het hem goed doet en dat hij geniet van zijn zelfstandigheid. Hij groeit nog verder door, en als hij 28 is, kan hij begeleid gaan wonen.
Zijn eigen huis! Toby heeft zijn eigen wasmachine, Toby gaat met een groep kamperen in zijn piramidetent, Toby werkt bij de Combi, doet er inpakwerk. Hij blijft iemand die niet van drukte houdt: als het ergens te druk is, gaat hij weg om wat muziek te luisteren. Maar bijna altijd straalt hij: hij geniet van het leven. En Toby heeft
een vriendin: Carensa. Hij kent haar al uit z’n kindertijd, ze vinden elkaar erg lief.
Toby’s ouders zien in het tijdschrift Raakpunt een oproep staan van een moeder
met een dochter met het Rubinstein-Taybi syndroom. Ze reageren erop en komen
samen met zes andere families bij elkaar in Utrecht. Jan Bijlsma, inmiddels klinisch
geneticus geworden, vertelt hen veel, maar ouders vertellen elkaar nog veel meer.
Een patiëntvereniging ontstaat, die uitgroeit tot een sterke groep mensen voor wie
optimale zorg aan hun kinderen het doel is.
Volwassenen
Kinderartsen hebben als taak medische zorg te verlenen aan kinderen. Dat houdt
gewoonlijk op rond het achttiende jaar. Door de mogelijkheden van zorgverlening
worden kinderen met aangeboren afwijkingen en syndromen meer en meer ook
volwassenen, vallen deze niet meer onder de zorg van de kinderarts en ondervinden
dan problemen. Immers, kennis over en ervaring met deze patiëntenpopulatie ontbreekt bij internisten, chirurgen en orgaanspecialisten. Toch zullen deze collega’s
meer en meer geconfronteerd worden met volwassenen met vaak specifieke en
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complexe problemen. Het kan niet dat hieraan geen aandacht wordt besteed. Er zal
nagedacht moeten worden over de wijze waarop degenen, die zorg aan volwassenen
verlenen, goed, volledig, maar ook compact geïnformeerd worden als een patiënt
de overstap maakt. De kennis en ervaring over al die ziektebeelden, ieder op zich
zeldzaam maar tezamen een grote groep vormend, zal met de internisten en andere
specialisten gedeeld moeten worden. Hieraan zal aandacht geschonken moeten
worden in opleiding en nascholing. Het AMC herkent en erkent het probleem en
heeft daarom ‘Transitie’ gekozen als centraal thema voor het volgend jaar. En ditmaal is het thema niet alleen een thema voor de kindergeneeskunde, maar, terecht,
voor het hele ziekenhuis.
Bij deze overgang moet niet vergeten worden aandacht te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Want geleidelijk aan zal duidelijker worden wat de gevolgen
van het handelen van kinderartsen voor hun patiënten zijn als die volwassenen worden. De ervaringen van internisten en anderen zullen goed geëvalueerd moeten
worden, teruggekoppeld moeten worden naar de kinderartsen, die dit weer moeten verwerken in hun handelen. Alleen zo verbeteren we onze zorg echt.
AVG
Een deel van de kinderen met aangeboren afwijkingen en syndromen heeft een verstandelijke handicap. Voor hen is er wel een specialist die hen continu zorg kan geven, ongeacht de leeftijd: de arts voor verstandelijk gehandicapten, ofwel AVG. Het
is een jong specialisme dat nog sterk in de opbouwfase verkeert. Er wordt van vele
kanten aan gewerkt om hun kennis verder uit te bouwen en hun ervaring in zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap ook wetenschappelijk zijn weerslag
te laten krijgen. In mijn optiek is het een uiterst waardevol specialisme dat alle steun
verdient. En die steun heeft het nodig. Door de opbouw en beperkte omvang van de
AVG-groep dreigt een enorm tekort aan mankracht te ontstaan en dreigt het specialisme verstrikt te raken in een overmaat aan patiëntenzorg, net nu het nodig is dat
het een stevige academische verankering krijgt. Er zal een strategie bedacht moeten
worden op welke wijze er door hen toch ook wetenschappelijk onderzoek kan worden verricht, veel meer dan nu geschiedt. Eén ervan zal ongetwijfeld zijn het instellen van meer leerstoelen: deze enorme taak overlaten aan alleen Heleen Evenhuis,
de enige hoogleraar op dit gebied tot nu toe, is niet reëel.
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Patiëntenverenigingen
Degenen die de meeste ervaring hebben met een aangeboren afwijking zijn natuurlijk de mensen met die afwijking zelf, en hun ouders. In Nederland zijn er verschillende manieren gevonden om andere ouders en hulpverleners over die ervaring te
informeren. De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, de
VSOP, heeft door haar werk hierin terecht nationaal en internationaal bekendheid
en aanzien verkregen. Ik ben er trots op dat ik voor hen als adviseur mag werken.
Een ander voorbeeld is de manier waarop Mieke van Leeuwen en anderen van de
Federatie van Ouderverenigingen al jarenlang als spreekbuis voor ouders van kinderen met een verstandelijke handicap fungeren, en hun ervaring neerschrijven in een
prachtige serie brochures. Ik hoop ook hieraan mijn bijdrage te mogen blijven leveren.
De patiëntenverenigingen die gericht zijn op specifieke syndromen, zoals het
syndroom dat Toby heeft, richten zich in de eerste plaats op de bij hen aangesloten
families. Onderling contact is hier het sleutelwoord. Er is een groot aantal verenigingen waar ik me bij betrokken voel en waarvoor ik van tijd tot tijd iets mag doen.
De besturen van die patiëntenverenigingen vragen me dan vaak om voor hen een lezing te verzorgen en hen zo te informeren. Op zo’n dag leren echter niet zij maar ik
het meest. Ouders zijn immers de echte specialisten in hun kinderen. Kinderartsen,
klinisch genetici, AVG’s, en anderen die zich met kinderen met aangeboren afwijkingen bezighouden, zouden mijns inziens allemaal van tijd tot tijd bijeenkomsten
van ouder-patiëntverenigingen moeten bijwonen.

Basaal onderzoek
Toby heeft het Rubinstein-Taybi syndroom. Zijn ouders hebben zelf dat syndroom
niet, en ook verder in de familie komt het niet voor. Toby heeft twee zussen en een
broer, en is inmiddels een keer oom geworden. Vooral voor hen, maar natuurlijk
ook voor alle andere familieleden, zouden de ouders van Toby graag willen weten
op welke wijze het syndroom bij hem is ontstaan en of er een verhoogde kans is voor
familieleden om ook kinderen met het syndroom te krijgen. Het is bekend dat bij
ongeveer 10% van mensen met het syndroom een klein stuk van de korte arm van
chromosoom 16 ontbreekt. Dus onderzoeken we dat. Het blijkt bij Toby niet afwij-
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kend te zijn. Bij nog eens 40% kan een verandering gevonden worden in de erfelijke
eigenschap CBP, gelokaliseerd precies op de plaats waar ook de chromosoomafwijking voorkomt. Onderzoek in het Leidse lab van Dorien Peters laat zien dat er inderdaad zo’n verandering in het gen bij Toby aanwezig is. Bij zijn ouders is dat niet
het geval. Het betekent dat bij keuzes ten aanzien van nageslacht de gezinsleden en
verdere familieleden nu zekerheid gegeven kan worden: de kans op herhaling is extreem laag. Dat is geruststellend voor de familie: want hoe lief ze Toby ook vinden,
als ze de keuze hebben, kiezen ze voor een kind zonder syndroom.
The Human Knock-out Model
Onderzoek naar de achtergrond van geïsoleerde aangeboren afwijkingen en syndromen is een fascinerende bezigheid. Het begint met uiterst nauwkeurig klinisch
werk. Als men de patiëntengroep die men bestudeert onvoldoende karakteriseert,
is de kans van slagen van het latere basaal onderzoek klein. Zo vrees ik dat het onderzoek naar de oorzaak van het Amsterdamse syndroom, oftewel typus Amstelodamensis oftewel Cornelia De Lange syndroom, vooral nog steeds niet succesvol is
door de inclusie in de studiegroep van een groot aantal kinderen en volwassenen
met syndromen die er slechts op lijken. Het nauwkeurig klinisch definiëren van patiënten is niet makkelijk. Helaas krijgt het veelal niet de waardering die het verdient, niet in het dagelijks werk en evenmin in de waardering van wetenschappelijke tijdschriften. Dit leidt er ook toe dat vele assistenten bij het bestuderen van
ziektebeelden zich direct tot het laboratorium wenden en daar de nadruk op leggen. Ik wil proberen dat binnen de afdeling waar ik werk anders te laten lopen: training in observeren en benoemen van wat men observeert zal een essentieel onderdeel van de opleiding vormen.
Maar observeren alleen is niet genoeg. Daarna volgt nadenken. Nadenken over
de wijze waarop de betreffende afwijking of het betreffende syndroom kan zijn ontstaan. Het is van voordeel als men daarbij over de grenzen van de humane genetica
heen kijkt en er ook proefdieronderzoek bij betrekt. Er zijn met name vele muizenstammen gemaakt waarbij specifiek één enkele erfelijke eigenschap is uitgeschakeld. Men noemt dit ‘knock-out muizen’. Daarmee kan het effect van het uitschakelen van zo’n enkel gen goed worden bestudeerd. Wanneer een proefdier dan
symptomen heeft die gelijkenis tonen met symptomen van een aandoening bij de
mens, is die erfelijke eigenschap een goede kandidaat om nader te bestuderen.
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Uiteraard is het niet mogelijk moedwillig een erfelijke eigenschap bij de mens
uit te schakelen. Maar men kan, mag, en mijns inziens moet wel gebruikmaken van
het uitschakelen van genen dat de natuur af en toe spontaan doet. Hugo Heijmans
noemt dit humane knock-outs, een mooie aanduiding. Met het bestuderen van kinderen met aangeboren afwijkingen wordt zo gebruikgemaakt van de mogelijkheden
die de natuur ons geeft.
We weten niet meer wat we weten
Voor het basale onderzoek is ook goed literatuuronderzoek nodig. Een groot probleem daarbij is dat de hoeveelheid informatie die beschikbaar is uitzonderlijk groot
is. We weten simpelweg niet meer wat we weten. Dat belemmert onderzoek in
sterke mate. Maar er zijn ook hier nieuwe ontwikkelingen. Onze groep is betrokken
bij een project waarin de afdeling Medische Informatica van de Erasmus Universiteit – met name Barend Mons – het voortouw heeft, maar waarbij ook vele anderen, o.a. uit het bedrijfsleven Collexis en Elsevier, betrokken zijn. Het principe is
dat alle begrippen in een groot aantal bekende databases omgezet zijn in concepten
en die weer in cijfercodes, en daarbij ook synoniemen en homoniemen opgenomen
zijn. Bovendien zijn een aantal specifieke thesauri gemaakt, bijvoorbeeld voor gennomenclatuur of voor dysmorfe kenmerken. Daarna zijn enorme aantallen artikelen uit verschillende bronnen opnieuw gecodeerd, zodat ze via het zoeksysteem op
te sporen zijn. Dit geeft de mogelijkheid om de literatuur met een veel grotere
nauwkeurigheid door te nemen en verbanden tussen termen te zien. Dergelijke
verbanden kunnen in een driedimensionaal model worden geprojecteerd: hoe dichter twee termen bij elkaar liggen, des te sterker het gesuggereerde verband. Een lijn
tussen twee termen geeft aan dat ze beiden in tenminste één artikel samen worden
genoemd. Het interessantst zijn de termen die vlak bij elkaar liggen en waartussen
geen lijn loopt: de kans dat er een verband tussen bestaat, maar we ons dat nog niet
gerealiseerd hebben, is groot. Ik verwacht veel van deze strategie, en van deze
samenwerking.
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De lessen van Toby
We kunnen van Toby, en al die andere Toby’s, veel leren. We kunnen naar hem en al
die anderen kijken. Veel wat we nu weten, is begonnen met klinische observatie en
het registreren ervan. Dat geeft de mogelijkheid naar de achtergrond ervan te zoeken, basaal onderzoek te doen, begrip te krijgen van biologische processen. We leren van bijzondere complicaties. Wat de achtergrond van die complicaties is bij diegenen met zo’n ongewoon syndroom en wat dit zegt over anderen met dezelfde
complicaties maar dan zonder het syndroom. Hoe we het beste Toby en de zijnen
kunnen begeleiden, zodat ze nu en straks optimaal profiteren van hun mogelijkheden. Maar vooral: wat werkelijk belangrijk is voor mensen en hoe waardevol elk
mens is.

Dankwoord
Ik ben toe aan datgene waar je eigenlijk mee zou moeten beginnen: het dankwoord.
Allereerst gaat mijn dank uit naar het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam voor mijn benoeming als hoogleraar in zowel de Kindergeneeskunde
als de Klinische Genetica. Ik wil de leden van de Raad van Bestuur, en in het bijzonder de decaan van de faculteit, Louise Gunning, danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de waardering voor mijn vakgebied. Ik hoop met mijn plannen zorg te
kunnen dragen voor een sterke ontwikkeling ervan. De grondleggers voor de mogelijkheden die mij nu zijn gegeven, zijn Hugo Heijmans en Albert Kok: Albert en
Hugo, weet dat ik jullie waardeer, niet alleen hierom, maar ook als persoon.
En nu kom ik eigenlijk in de problemen: er zijn zoveel mensen die belangrijk
voor me zijn en die ik zou willen bedanken, dat me dat niet lukt in de paar minuten
die ik nog heb. Want ik wil en mag niet alleen mijn collega-artsen in de Kindergeneeskunde, Klinische Genetica, AVG en al die andere specialismen bedanken. Wat
zou ik immers zijn zonder mensen als Beatrice en Hannelore binnen de afdeling Klinische Genetica, of Nel en Margriet binnen de poli Kindergeneeskunde? En al helemaal zonder secretaresse: Hester, pas goed op jezelf, want ze hebben me gevraagd
of je te kloneren bent.
Daarom beperk ik me tot mijn ‘helden’, de mensen die me gevormd hebben. Ik
dank eerst Wim Croughs, omdat jij, Wim, meer dan wie ook mij gevormd hebt als
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kinderarts en me geleerd hebt met kinderen om te gaan. Ik dank Frits Beemer, want
jij, Frits, bent toch altijd de man geweest die me al op afdeling Duif van het oude
WKZ de beginselen van de Klinische Genetica bijbracht, en zeker ook de liefde
voor kinderen met een verstandelijke handicap. Elk kind is er een. Ik dank ook Martinus Niermeijer. Ik dank je, Martinus, omdat jij me hebt laten zien wat collegiaal
werken inhoudt en dat het eerlijk, nauwkeurig en gefundeerd geven van je mening
en het altijd vooropstellen van zorg voor patiënten van onschatbare waarde is. En ik
noem gewoon nog een keer Hugo Heijmans: ideeëngever, inspirator, voorwaardenschepper, kortom dé man die je als baas zou willen hebben en die mij hopelijk verder leert hoe ik dit voor anderen kan doen. And I would like to honour one man
from abroad, Robert J. Gorlin. Dear Bob, I’m so glad you have been able to come
here today, together with Lyn. Surely there is no one in the world who can show better the importance of careful evaluation of children, and how this pays off, not only
in the care for them and their relatives, but also for science. Thank you for being that
person, and thank you for your friendship.
En natuurlijk noem ik mijn familie; ik ben eruit ontsproten. Het moet toch bijna
wel erfelijk bepaald zijn dat over ongeveer 15 minuten ook mijn neef Rogier in
Utrecht zijn oratie in de moleculaire farmacologie uitspreekt. Sophie, zou het een
expanderend gen zijn, met anticipatie? In ieder geval mag ik als Brabander zeggen
dat ons moeder van een dag als deze genoten zou hebben. En pa, je weet natuurlijk
dat dat Hennekam syndroom eigenlijk gewoon naar jou vernoemd is. Dan nog
Anneke en Sophie, de twee mensen die me het meest dierbaar zijn, en ook de twee
die me het meest als mens gevormd hebben en nog dagelijks vormen.
Dan mis ik alleen nog één ‘groep’ van helden: de kinderen en hun ouders. Zij laten me zien hoe het is om te leven. Een tijdje in hun leven te mogen meelopen, is
een voorrecht. Hoe je dat kunt doen, kan ik het best zeggen op de manier zoals Cornelia de Lange dat deed. Zij was een uitzonderlijk kinderarts uit de eerste helft van
de vorige eeuw, maar tegelijk functioneerde zij al in die tijd ook als klinisch geneticus. Een echte kinderarts-klinisch geneticus avant la lettre dus. Haar oratie, 76 jaar
geleden, hier, op exact dezelfde plaats uitgesproken, noemde ze Het werk dat ons
wacht. Een prachtige titel, maar ik vond het aanmatigend om dezelfde titel te kiezen.
Ik durf echter wel te eindigen op dezelfde manier als zij destijds deed, wanneer ze
zegt hoe je als kinderarts-klinisch geneticus behoort te werken:
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Dan geloof ik dat de kinderarts de zorgeloosheid van het kind voor een wijle tot de zijne kan maken
Dat hij kan fladderen met de vlinders,
Kan dartelen met de lammeren,
Kan kraaien met de zuigelingen,
Dat in hem iets is en iets blijft van de eeuwige jeugd.
Ik heb gezegd.
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