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Wat is zeldzaam? 

Een ziekte wordt zeldzaam 
genoemd als deze bij minder 
dan 1 op 2.000 mensen 

voorkomt. 

Naar schatting zijn er zo’n 
5.000 tot 8.000 
zeldzame aandoeningen 

Zo’n 80 procent is 
erfelijk bepaald. 

Het risico om een zeldzame 
ziekte te krijgen is gemiddeld 

1 op 17. In sommige 
families komen zeldzame 

aandoeningen echter vaker 
voor. 

In Nederland lijden zo’n  
1 miljoen mensen aan 
een zeldzame aandoening.

Z eldzame aandoeningen zijn vaak onbekende 
aandoeningen. Patiënten met een zeldzame 
ziekte weten dat maar al te goed: het duurt 
vaak jaren voordat je als patiënt met een 

zeldzame ziekte de juiste diagnose en behandeling 
krijgt. Als er al kennis is over de specifieke zeldzame 
aandoening waar je aan lijdt, dan is die kennis meest-
al zo verspreid, dat het vinden van de juiste arts of 
instelling heel erg moeilijk is. Maar het zijn wel vaak 
ziekten die levensbedreigend zijn of die blijvende in-
validiteit tot gevolg hebben, en daarom is het belang-
rijk om de kennis die er wel over deze aandoeningen 
is, zo goed mogelijk te bundelen en uit te wisselen. 
Alleen met gecombineerde inspanningen kunnen deze 
patiënten goed worden behandeld. Daarom lanceerde 
toenmalig minister Schippers van VWS in 2013 het 
Nationaal Plan Zeldzame Ziekten, wat in 2015 leidde 
tot het instellen van expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen. Zodat kennis en vaardigheden ge-
concentreerd worden, beter onderzoek kan worden 
gedaan en patiëntenbelangen beter tot hun recht 
komen. Ook het Maastricht UMC+ heeft een aantal 
expertisecentra toegewezen gekregen, passend bij het 
onderzoek en de expertise die al aanwezig waren, 
op het gebied van met name neurowetenschappen, 
oncologie, hart en vaatziekten, en longziekten.

Erkenning van expertisecentra
‘Als een ziekte weinig voorkomt, zijn er maar weinig 
specialisten die daar diepgaande kennis over hebben. 
Specifieke symptomen worden daardoor onvoldoende 
herkend’, stelt prof. dr. Connie Stumpel, kli-
nisch geneticus en coördinator van de expertisecentra 
in het Maastricht UMC+. Ook leidt zij het Maastricht-

Zeldzame ziekten zijn zeldzaam, patiënten 
met zeldzame ziekten zijn dat bepaald niet. In 
Nederland lijdt 6 tot 8 procent van de bevolking 
aan een zeldzame aandoening. Dat is één 
miljoen mensen! Als een aandoening niet vaak 
voorkomt, is het vaak moeilijk te ontdekken 
wat er precies aan de hand is. Daarom beschikt 
Nederland sinds enkele jaren over speciale 
expertisecentra voor zeldzame ziekten. Daarvan 
bevinden zich er 22 in het Maastricht UMC+. 

se expertisecentrum voor Zeldzame Ontwikkelings-
stoornissen. ‘In de expertisecentra worden kennis, 
kunde en vaardigheden samengebracht, zodat patiën-
ten met zeldzame aandoeningen een gespecialiseerde 
behandeling krijgen. Ook vindt gericht onderzoek 
plaats naar het ontstaan en de behandeling van de 
ziekte. Patiënten en zorgverleners kunnen er terecht 
voor diagnose, behandeling, advies en begeleiding.’ 
In Nederland zijn nu ruim 300 expertisecentra 
erkend. Prof. dr. Connie Stumpel: ‘Om als umc die 
erkenning als expertisecentrum te krijgen, moet aan 
allerlei eisen op het gebied van patiëntenzorg, weten-
schappelijk onderzoek, kwaliteit en continuïteit van 
zorg worden voldaan. Die eisen worden op Europees 
niveau opgesteld. Ook patiëntenorganisaties hebben 
een belangrijke stem in de erkenning. De inbreng van 
patiënten heeft een enorme meerwaarde, want uit-
eindelijk gaat het natuurlijk om goede patiëntenzorg. 
Het Maastricht UMC+ heeft inmiddels 22 nationaal 
erkende expertisecentra. Daarnaast loopt de aan-
vraagprocedure voor nog enkele centra waarvan de 
beoordeling waarschijnlijk dit voorjaar volgt.’ 

Over de grenzen heen 
Om in nog breder verband te bundelen, worden er op 
Europees niveau ook netwerken gebouwd. In Europa 
hebben 27 tot 36 miljoen mensen een zeldzame 
ziekte. ‘Daarom is het zinvol kennis te delen over  
nationale grenzen heen’, aldus prof. dr. Connie Stumpel. 
‘Dat gebeurt in zogenaamde “Europese referentie-
netwerken” of ERN’s. Dit zijn virtuele netwerken 
waarin specialisten op het gebied van zeldzame ziek-
ten samen werken en expertise en kennis delen. Een 
patiënt in Limburg kan zo profiteren van kennis uit 
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bijvoorbeeld Italië of Frankrijk en vice versa. In 2017 zijn 24 
van deze Europese netwerken erkend en gestart. Meer dan 900 
erkende expertisecentra van 300 ziekenhuizen uit 26 landen 
werken erin samen, óók het Maastricht UMC+.’ 
Ook dichterbij huis, in de Euregio Maas-Rijn, wordt door het 
Maastricht UMC+ samengewerkt op het gebied van zeldzame 
ziekten. ‘Dat gebeurt in het EMRaDi-project (Euregio Meuse-
Rhine Rare Diseases). In dit project bundelen ziekenfondsen, 
de universitaire ziekenhuizen in Luik, Aken en Maastricht, en 
patiëntenorganisaties hun krachten op het gebied van acht 
zeldzame ziekten, waaronder Duchenne spierdystrofie en de 
ziekte van Huntington. EMRaDi heeft als doel diagnose en 

behandeling te verbeteren, maar vooral de kwaliteit van leven 
van patiënten te verhogen. Onder meer door patiënten beter 
inzicht te geven in het regionale aanbod van diensten op het 
gebied van zeldzame ziekten.

Meer info over EMRaDI op: emradi.eu. Meer informatie 
over de ERN’s op: https://webgate.ec.europa.eu/ern/.
De volledige lijst met Nederlandse expertisecentra is 
te vinden op de site van de Nederlandse Federatie van 
Universitair medische centra (NFU): nfu.nl, zoekterm 
‘zeldzame aandoeningen’.

Expertisecentrum  
Cardiogenetica 

Dr. Ingrid Krapels, 
klinisch geneticus bij het 

Maastricht UMC+

‘H et expertisecentrum Cardiogene-
tica richt zich op patiënten met 
(verdenking op) erfelijke hart-

aandoeningen. Het gaat hierbij vaak om 
(combinaties van) hartafwijkingen, waar-
voor een geoefend oog en veel specifieke 
ervaring nodig is. Als expertisecentrum 
streven we ernaar de erfelijke aanleg voor 
deze aandoeningen boven tafel te krijgen. 
Als hartproblemen vaker dan normaal in de 
familie voorkomen, dan kan er sprake zijn 
van een erfelijke oorzaak. Echter, ook als 
de hartproblemen slechts bij één persoon 
in de familie voorkomen, kan dat het geval 
zijn. Als we inderdaad een erfelijke aanleg 
voor een hartaandoening vaststellen, krijgen 
de patiënten een familiebrief mee, met 
het verzoek deze uit te delen aan directe 
familie leden. Zo kunnen familieleden die 
een hoog risico hebben, tijdig worden 
geïdenti ficeerd en, indien mogelijk, preven-
tief worden behandeld. Plotselinge dood 
is een van de risico’s van erfelijke hart-
aandoeningen. Het is dus zeer de moeite 
waard om er aandacht aan te besteden.

Onderzoek is een belangrijke pijler van 
ons expertisecentrum. Een van de onder-
zoekspijlers richt zich op dilaterende 
myopathie, een hartaandoening waarbij 
het hart minder pompt. In dit onderzoek 
proberen we nieuwe genetische oorzaken 
te achterhalen. Uiteindelijk hopen we 
hierdoor meer duidelijkheid te krijgen over 
het ontstaan van deze aandoening en het 
proces dat ermee gepaard gaat. Dat leidt 
tot betere diagnose en behandeling. Een 
ander belangrijk expertisegebied vormen 
de erfelijke hartritmestoornissen. We zien 
veel patiënten die voor erfelijkheidson-
derzoek worden doorverwezen vanwege 
vermoede of vastgestelde ritmestoornissen 
of vanwege het familiair voorkomen van 
plotse hartdood. Bij een aanzienlijk deel 
van hen wordt een genetische afwijking 
vastgesteld. Hopelijk kunnen we op basis 
van nieuwe kennis in de toekomst medicij-
nen ontwikkelen of wellicht zelfs therapieën 
om het betrokken gen te repareren.’

Meer op mumc.nl > 'cardiogenetica'. 

Een patiënt in Limburg kan dankzij Europese 
netwerken van expertisecentra profiteren van 

kennis uit Italië of Frankrijk en vice versa

De expertisecentra voor Cardiogenetica, Zeldzame 
tumoren en Neuromusculaire aandoeningen zijn 
enkele voorbeelden van de 22 expertisecentra 
zeldzame ziekten van het Maastricht UMC+.. 
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Expertisecentrum 
Zeldzame tumoren 

Drs. Judith de Vos-Geelen, 
medisch oncoloog bij het 

Maastricht UMC+    

‘Z
eldzame tumoren is een heel ruim 
begrip. Maastricht heeft de erkenning 
gekregen voor onder meer zeldzame 
levertumoren. Winst voor de patiënt is 

dat alle kennis en expertise hier is gebundeld. En 
omdat we hier de meeste patiënten met zeldzame 
levertumoren zien, vergroten we onze kennis en ex-
pertise op dat gebied steeds verder. Niet alleen op 
medisch gebied, maar bijvoorbeeld ook over hoe 
we de ondersteunende zorg nog beter kunnen maken. 
We doen zelf veel studies, waardoor we onze  
patiënten alternatieve behandelopties kunnen bieden, 
zoals immunotherapie, die een afweerreactie tegen 
kankercellen stimuleert. Ontwikkelingen en studies 
elders volgen we op de voet. Zo kunnen we de lat 
steeds een stukje hoger leggen.  
Vooral bij zeldzame tumoren is niet alles zwart-wit 
en moeten keuzes nóg zorgvuldiger dan gewoonlijk 
gewogen worden. Hoe zeldzamer de tumor hoe 
meer feeling je met bepaalde behandelingen moet 
hebben om een goed besluit te kunnen nemen.  
We vinden het daarom essentieel om de patiënt 
mee te nemen in de gedachtegang van het multi-
disciplinaire behandelteam. Zodat we vervolgens ook 
samen met de patiënt tot een bepaalde behandeling 
kunnen besluiten. Als de diagnose en behandeling 
eenmaal duidelijk zijn, kan de patiënt vaak terug naar 
zijn/haar oncoloog van het verwijzende ziekenhuis. 
Dat is het voordeel van ons ziekenhuis; we willen niet 
alles in eigen hand houden, maar werken samen met 
ziekenhuizen in de regio (binnen het Oncologisch 
Netwerk Zuidoost-Nederland, OncoZON). Dat werkt 
heel prettig voor de patiënt.’

Meer op mumc.nl > 'levertumoren'.

‘N
euromusculaire aandoenin-
gen zijn spier- en zenuw-
ziekten. Een voorbeeld van 
een zeldzame spierziekte 

is myotone dystrofie, die 1 op de 8.000 
mensen treft. De expertise over deze ziekte 
is gebundeld in Maastricht en Nijmegen in 
het gezamenlijke, landelijke expertisecentrum 
Myotone dystrofie.
Myotone dystrofie is een erfelijke spier-
ziekte. Kenmerken zijn het onvermogen 
om spieren te ontspannen (myotonie) en 
een langzaam toenemende spierzwakte 
(dystrofie). Patiënten zijn vaak futloos, heb-
ben meer slaap nodig en kinderen hebben 
leer- en gedragsproblemen. Het is een 
complexe ziekte omdat ook veel organen 
klachten kunnen geven: hersenen, hart, 
longen, maagdarmstelsel en ogen. Bij de 
behandeling zijn dan ook veel disciplines 
betrokken. Naast allerlei medisch specialisten 
maken bijvoorbeeld ook ergo- en fysio-
therapeuten en maatschappelijk werkers 
deel uit van het multidisciplinaire team.
Goede zorg, wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting en onderwijs zijn de speerpunten 
van het expertisecentrum. Onze ambitie 
voor de toekomst is de patiëntenzorg zo 
te organiseren dat zorg dichtbij de patiënt 
kan worden geregeld, maar wel met de 
juiste ondersteuning en aansturing vanuit 
het landelijke expertisecentrum. Daarvoor 
is verdere ontwikkeling van e-Health-tools 

nodig, die patiënten goed kunnen onder-
steunen. Qua wetenschappelijk onderzoek 
richten we ons specifiek op het verbeteren 
van de behandelingen en het verlichten 
en voorkomen van klachten, denk bijvoor-
beeld aan hart- of ademhalingsproblemen. 
Voor de lange termijn hoop ik dat we op 
een gegeven moment in staat zijn de fout 
in het betrokken gen te repareren waardoor 
we de ziekte kunnen vertragen of zelfs tot 
stilstand kunnen brengen. Het expertise-
centrum onderhoudt nauwe banden 
met de patiëntenvereniging Spierziekten 
Nederland. Op hun verzoek starten we dit 
jaar, met subsidie van het Prinses Beatrix 
Spierfonds, een onderzoek naar voeding 
en stofwisseling in relatie tot de ziekte.’ 

Meer op neurologie.mumc.nl en op 
spierziekten.nl.

Kijk op mumc.nl, zoekterm ‘expertise-
centra’, voor een overzicht van de Ne-
derlandse expertisecentra die bij het 
Maastricht UMC+ zijn ondergebracht. 
Op mumc.nl vind je ook meer informa-
tie over OncoZON, het Oncologisch 
Netwerk Zuidoost-Nederland.

Expertisecentrum 
Neuromusculaire aandoeningen 
Prof. dr. Karin Faber, neuroloog 

bij het Maastricht UMC+  


