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Sophia 

Zeldzame erfelijke cognitieve 

onwikkelingsstoornissen 
 

 2-3% van de kinderen wordt geboren met een erfelijke aandoening 

 

 Ruim 6000 syndromen bekend 

 Ruim 300 genen geassocieerd met verstandelijke beperking 

 

 vaak complexe beelden die multidisciplinaire, gespecialiseerde 

benadering behoeven 
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Randomised Controlled Trials within ENCORE 

Acronym Intervention Indication Age range 

(y) 

N 

Duration 

Investigator/ 

PhD-student 

NF1-
simvastatin 

Simvastatin/  

Placebo 

Cognition and 
MRI 

8 – 16 n=61  

3 mo 

Lianne Krab 

NF1-
SIMCODA 

Simvastatin/  

Placebo 

Cognition and 
behavior 

8 – 16 n=84 

12 mo 

Thijs van der Vaart 
m.vandervaart@erasmusmc.nl  

TSC-RATE Rapamycine/ 

standard care 

Epilepsy 0.25 – 11 n=30 

12 mo 

Iris Overwater 
i.overwater@erasmusmc.nl  

TSC-RAPIT Everolimus/  

Placebo 

Cognition and 
autism 

4 – 17 n=60 

12 mo 

Iris Overwater 
i.overwater@erasmusmc.nl 

NF1-SPOT Psych. & social 
support/ 
standard care 

Psychosocial 
wellbeing 

16 – 30 n=100 

6 mo 

André Rietman 
a.rietman@erasmusmc.nl  

NF1-
EXCEL 

Lamotrigine/  

Placebo 

Cognition/ 
behavior/ TMS 

12 – 18 n=60 

12 mo 

Myrthe Ottenhoff 
m.ottenhoff@erasmusmc.nl  

green = completed, blue = recruiting 

Neurofibromatose type 1 

 Autosomaal dominante genetische aandoening 

 Zeldzaam 1:2000 

 Oorzaak: mutatie in NF1 gen 

 Klinische diagnose 
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Neurologische klachten 

 Risico op tumoren 

 Leerproblemen (IQ gem 85-90) 

 Motorische onhandigheid 

 Aandachtsproblemen 

 Gedragsproblemen 

 

 

NF1, een neurocognitieve aandoening 

 

Centraal zenuwstelsel- gedragsfenotype 

 

• Zeer frequent (75–100%): Laaggemiddeld IQ,, problemen met aandacht, 

executieve functies en visueel ruimtelijke vaardigheden 

 

• Frequent (25–74%): Leerproblemen, ADHD, AAS (autisme), problemen op sociaal, 

emotioneel, gedrag, motorisch, spraak en slaap-gebied 

 

• Minder frequent (tot 25%): Lichte verstandelijke beperking, taalproblemen 

Extra ondersteuning in het basisonderwijs bij NF1 

 

Functie van Neurofibromine

Adapted from Krab, Goorden & Elgersma 2008
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Geen effect op cognitie en gedrag 

 

Measuring individual 

neurons in the hippocampus 

Bij Nf1-muizen meer inhibitie 

Azar Omrani 

Stroom door HCN-kanalen is minder in interneuronen van 

Nf1-muizen. 

Azar Omrani 

Dit is te herstellen met Lamotrigine 

Ook plasticiteit wordt weer normaal 

Hidden platform 

          Before training                                   After training  

 

Can lamotrigine reverse the learning problems in Nf1-mice? 
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Wild –type Nf19a–/9a 

Lamotrigine:     –                 +                                 

Can lamotrigine reverse the learning problems in Nf1-mice? 

Wild –type Nf19a–/9a 

Lamotrigine:     –                 +                –                + 

Lamotrigine reverses learning deficits in Nf1-mice! 

Lamotrigine also reverses motor deficits in Nf1-mice 
Lamotrigine herstelt interneuron activiteit in NF1  

 Nieuwe trial lopend 

Effect of Lamotrigine on cognition and  

electrophysiology in adolescents with NF1:  

a randomised controlled trial (NF1-EXCEL) 

VOLG-NF1 

Afname en toename van  

internaliserende gedragsproblemen bij jonge 

kinderen (4-9 jaar) (CBCL) 
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Movement-ABC: problemen per leeftijdsgroep 

 Sociale en Psychische Ondersteuning van    
    Tieners en twintigers met NF1 

 

 Vraag: 

 Wat is de kwaliteit van leven en welke sociaal emotionele en 
gedragsporpoblemen zijn er bij jongeren en jongvolwassenen met NF1.  

 

 Extra vragen: 

• Wat is het effect van een korte interventie (5 keer 2 uur) op mentale 
kwaliteit van leven en zelfredzaamheid ? 

• Welke dingen zijn van invloed op kwaliteit van leven en 
zelfredzaamheid? 

Interventie =  groepsconsulten + 

  individuele consulten 

1. Kennismaking  – Medische aspecten NF1; 

2. Studie en werk   – Vermoeidheid; 

3. Vrienden en relaties   – Vrije tijd en sport; 

4. Financiën en wonen   – Psychische problemen; 

5. Ouders, gezin en NF1 – Afsluiting 

 

Na afloop: max.4 gesprekken met maatschappelijk werker en/of psycholoog 

Differences in Mental QoL  

N controls   at T0= 36; N at 

T7= 31  

N intervention  at T0= 40; N at T7= 38  

p<.0001 

Casus jongen van 19 jaar (1) 

 Diagnose op leeftijd 18 maanden 

 Naar onze poli op leeftijd 14 jaar wegens pijn en vermoeidheid, kan 3-4 

dagen naar school (VSO) 

 MRI: uitgebreide paravertebrale neurofibromen  

 Bij follow-up geen aanwijzing voor maligniteit 

 

Casus jongen van 19 jaar (2) 

 Psychodiagnostiek: 

 Gemiddelde intelligentie 

 Anamnese en BRIEF ouders: uitgebreide problemen 

 Schoolgesprek en BRIEF: enige EF problemen- vooral flexibiliteit 

 ADOS en 3DI: Bevestiging ASS diagnose (niet van harte) en ADD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3qiXFR_uZU  

 Begeleiding ouders en jongere: 

 Deel samen: wat zit iedereen thuis dwars 

 Deel ouders: wel effect heeft dit op hen als ouders en partners 

 Deel jongere: hoe kan ik toch ‘werken’, ondanks vermoeidheid; 

 hoe word ik zelfstandiger (en zorg ik dat iedereen ophoudt met 

mopperen) 

https://www.youtube.com/watch?v=y3qiXFR_uZU
https://www.youtube.com/watch?v=y3qiXFR_uZU
https://www.youtube.com/watch?v=y3qiXFR_uZU
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Voorlichtingsmaterialen 

 ‘Niet altijd zichtbaar’ over kinderen tot 15 jaar 

 ‘Spotlicht op jongeren met NF1’- over jongeren van 15-30 jaar 

 ‘Koen en Dapper’ voor kinderen basisonderwijs 

 ‘Daisy’ voor jongeren en jongvolwassenen 

 Huisartsenfolder 

 Zorgstandaard NF1 

Tubereuze Sclerose Complex (TSC) 

 Neurocutaan syndroom 

 Oude naam: ziekte van Bourneville 

 

 Zeldzame ziekte 

 Incidentie wereldwijd 1:6.000-10.000 

 Man:vrouw 1:1 

 

 Wereldwijd 1.000.000 patiënten 

 In Nederland 2000 patiënten 

 

 

 

Tubereuze Sclerose Complex (TSC) 

 

Multiorgaan syndroom: 

Hersenen : tubers, SEN, SEGA, epilepsie, lage intelligentie 

Huid : hypomelanotische maculae, angiofibromen 

Hart : rhabdomyomen 

Nieren : angiomyolipomen, cystes 

Longen : lymphangiomatosis 

Ogen : retina hamartomen 

 

 

 

Autosomaal dominante aandoening 

TSC1 

 Chromosoom 9 

 Eiwitproduct hamartine 

 Gemiddeld milder fenotype 

 

TSC2 

 Chromosoom 16 

 Eiwitproduct tuberine 

 Gemiddeld ernstiger fenotype 

 

Diagnostische criteria Ras-mTOR pathway 
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ENCORE TSC poli 

 TSC-poli eenmaal per jaar 

 Kinderneuroloog en kinderarts 

 Zo nodig: kindercardioloog, kinderdermatoloog, oogarts, klinisch 

geneticus, psycholoog 

 

 Neuropsychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek op leeftijden 3 

jaar, 7 jaar, 11 jaar en 15 jaar. 

 

 Aanvullend onderzoek: echo nieren, MRI hersenen, echo en ECG hart, 

oogonderzoek, bloedonderzoek, meten en wegen  

 

 

Verschijnselen: huid 

 Witte vlekken: typisch is bladvorm (‘ash leaf’) 

 Kan ook witte pluk haar geven 

 Confetti: kleine witte vlekjes 

 In loop van leven toenemend angiofibromen in gelaat 

 Verdikte huidplekken (‘peau d’chagrin’) 

Hersenen: reusceltumor (SEGA) 

 SENs kunnen groeien, in 10-

15% van de patienten 

 Dan noemen we het een SEGA 

 Gevaar: obstructie van foramen 

van Monro - > hydrocephalus 

 

 Behandeling: operatie (drain 

en/of resectie) of 

medicamenteus (mTOR 

remming) 

Epilepsie 

 Start vroeg in het leven, soms zelfs eerste dagen! 

 Aanvalsfrequentie zeer variabel 

 Verschillende types epilepsie 

 Helft heeft syndroom van West: salaamkrampen, hypsarrithmie op 

EEG, ontwikkelingsachterstand 

 

 Alle andere vormen van epilepsie 

 Kenmerken aanval kunnen veranderen met de tijd 

 

 Vaak focus rondom tubers 

 

Epilepsie behandeling anders 

 

 Behandeling met anti-epileptica in 50% niet voldoende om 

aanvalscontrole te bereiken 

 

Andere opties 

 Epilepsie chirurgie 

 Ketogeen dieet 

 Nervus vagus stimulator 
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Cognitieve problemen 

 

Brede spreiding IQ, lager met TSC2 mutatie 

 

van Eeghen et al 2012, Eur J Hum Genet 

TSC2 TSC1 
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TAND 

Ehninger 2009, Ehninger 2010, de Vries 2010, van Eeghen 2011 

Kinderen 

 Verstandelijke beperking (IQ<70 bij 50%) 

 Autisme spectrum stoornis (16-60%) 

 ADHD (21-50%) 

 Sociale problemen, verminderd contact maken 

 Geheugen problemen (verbaal en visueel) 

 Executieve functies (plannen, cognitieve flexibiliteit) 

 

Volwassenen 

 Aanpassingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen 

 Normaal IQ (>70): problemen met aandachtstaken en geheugen 

 

 In gebruik tegen kanker en als anti-afstotingsmedicatie na 

transplantatie 

 Drug target specifiek voor TSC 

 Remming van mTORC1 door mTOR remmers 

  sirolimus (rapamycine, Rapamune®) 

  everolimus (Afinitor®, Votubia®) 

 

In TSC modellen 

 Reductie van teveel aan celdeling en -groei  

 Herstellen van neuronale signaaltransductie en synaptische plasticiteit 

 

Nieuwe behandeling: mTOR remmers 

Rheb Rheb 

GTP GDP 

Celdeling, celgroei, synaptische plasticiteit 

mTOR remmer mTOR 

TSC1 
TSC2 

mTOR remmer als behandeling bij TSC 

Everolimus bij reuscel astrocytoom (SEGA) (EXIST-1) 

 

 Everolimus vs placebo 

 Meerdere centra wereldwijd  

 117 patienten, 0-65 jaar (median 9,5) 

 8 (7%) history of SEGA surgery  

 

 ≥50% volume reductie 27 ptn (35%)  

 vs 0% in placebo groep 

 Na 24 weken: 31 (42%) vs 1 (3%) 

 Niemand gestopt vanwege bijwerkingen  

 Geen progressie in everolimus groep! 

Franz 2012 
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Behandeling met everolimus 

november 2009   april 2010  februari 2013 

RATE studie 

Met rapamycine Zonder rapamycine 

Zonder rapamycine Met rapamycine 

Verschil tussen met en zonder rapamycine 

Met rapamycine Zonder rapamycine 

mTOR remming 

 Heel bijzonder dat er nu een epilepsie behandeling is die werkt op 

onderliggende oorzaak 

 Nog niet voor alle patienten de oplossing 

 

 Vraag: kan cognitie en gedrag verbeteren door mTOR remming? 

 Studieresultaten volgen binnenkort. 



10 

12 maanden 

IQ test 

autisme test 

geheugen test 

vragenlijsten 

Casus 

 Meisje van 4 jaar, een van tweeling 

 Diagnose TSC op leeftijd 1 week obv vlekjes, de novo 

 Broertje niet aangedaan 

 Kort na eerste verjaardag status epilepticus 

 Gestart met valproinezuur, na 2 jaar aanvalsvrijheid gestopt 

 Toen geleidelijk recidief epilepsie met aanvallen rondom het ontwaken 

van verstijven, verlies van contact, schokjes. 

 Met valproinezuur en oxcarbazepine niet aanvalsvrij 

 

Kinderpsychologische en  

psychiatrische evaluatie 

 WPPSI: laaggemiddeld 

 ADOS en anamnese: te weinig kenmerken voor ASS- wel 

regulatiestoornis: emotieregulatie, prikkelverwerking en drukte 

 Moeder is alleenstaand ouder, kinderen worden bijna 4 jaar 

 

 Ouderbegeleiding- thema’s: 

 Aanvraag ondersteuning moeder via wijkteam/SKT 

 Overleg met school over epilepsie (LWOE), gedrag en leren 

 Moeder: wat te doen met slaapproblemen (bij moeder slapen), 

afreageren thuis na school, hoe komt er tijd en rust voor broertje? 

 

  Dank aan sponsors  en instellingen! 

Questions? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiah_yRkofOAhXlCsAKHT78CwAQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Fragile_X_syndrome&psig=AFQjCNH50wqWl0l3RQ4uk9qfNBlk1rTLXA&ust=1469279317578527
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2kbimkofOAhXoLcAKHdXCA7EQjRwIBw&url=https://patients.aan.com/resources/neurologynow/index.cfm?event=home.showArticle&id=ovid.com:/bib/ovftdb/01222928-201107050-00017&psig=AFQjCNH50wqWl0l3RQ4uk9qfNBlk1rTLXA&ust=1469279317578527
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi33rzDkofOAhUlLMAKHXmlDkwQjRwIBQ&url=https://www.ntvg.nl/system/files/publications/2001104740001a.pdf&bvm=bv.127521224,d.d24&psig=AFQjCNElIA5M9JMnJzP7834IYVBC6BTFow&ust=1469279414460220
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwietMyck4fOAhUnLsAKHeD5ASYQjRwIBQ&url=http://www.erasmusmc.nl/encore/Poliklinieken/tubereuze-sclerose-complex/patienttsc/pratenkinderentsc/&bvm=bv.127521224,d.d24&psig=AFQjCNGUVWNZqHkJv5c3EwrMi3xwPaHcxg&ust=1469279512012066&cad=rjt
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNqN_4k4fOAhXpK8AKHbKmB48QjRwIBw&url=http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v9/v9c058.html&bvm=bv.127521224,d.d24&psig=AFQjCNHjR1DPlCVGBOrt_KEmFH_i-9_C4Q&ust=1469279757475091

