Nieuws over een mogelijke
oorzaak van het Kabuki syndroom
Zeer binnenkort verschijnt er een artikel over een gen
dat bij een aantal van de personen met het Kabuki
syndroom een afwijking (mutatie) laat zien. Dit artikel
is afkomstig van Seattle (USA). Om welk gen het gaat is
op dit moment nog niet exact bekend.
De voorbereidingen om onderzoek van dit gen in onze
groep te verrichten zijn in volle gang. Dit gebeurt in
nauwe samenwerking met het Netwerk Kabuki
Syndroom.
We zijn benieuwd of we de afwijking in dit gen kunnen
bevestigen in onze groep. Zo ja, bij hoeveel personen
van de hele groep. Ook willen we dan onderzoeken of
de klinische kenmerken bij personen mét een mutatie
in dit Kabuki-gen anders zijn dan bij personen zonder
een mutatie. Voor dit totale onderzoek zijn dus naast
DNA ook zo veel mogelijk klinische gegevens en een
portretfoto nodig.
De uitslag van het DNA-onderzoek van de persoon met
het Kabuki syndroom moet zo mogelijk vergeleken
worden met de ouders. Het is dus belangrijk dat we
(indien mogelijk) ook DNA van de ouders hebben.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met een
genetisch consulent:
Yvonne Detisch: Yvonne.detisch@MUMC.nl of
Sera Langenveld: Sera.langenveld@MUMC.nl
Prof. dr. C. Schrander - Stumpel, klinisch geneticus
(c.schrander@mumc.nl)
Mw. Y. Detisch, genetisch consulent
Mw. S. Langenveld, genetisch consulent i.o.
Dr. J. Schrander, kinderarts
Dr. A. Paulussen, klinisch genetisch laboratorium
specialist
Dr. S. Stegman, klinisch genetisch laboratorium
specialist
Drs. E. Vergouwen - Knapen, voorzitter Netwerk Kabuki
Syndroom

Groeihormoonstudie

Iedereen die bij het klinisch genetisch centrum van
Maastricht bekend is zal persoonlijk (per post of email)
een brief ontvangen met nadere informatie. Ook
ontvangt u een toestemmingsformulier. Dit formulier
ontvangen wij graag ingevuld terug.
Bent u reeds bij het netwerk bekend maar nog niet bij
het klinisch genetisch centrum van Maastricht, dan
kunt u zich aanmelden. Dit kan via het netwerk of via
uw eigen klinisch geneticus.
Net als bij de genetische onderzoeken die de afgelopen
jaren verricht zijn, wordt u ook nu op de hoogte gesteld
van de resultaten. Tevens ontvangt u te zijner tijd de
betreffende publicatie.
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Het verhaal van Yaron

Er is gedacht aan o.a. ziekte van Hirschsprung en taai slijm
ziekte. Al deze onderzoeken scoorden negatief en hij werd
bestempelt als een raadsel.
Na bijna 4 weken op de neo te hebben gelegen werd hij overgeplaatst naar de kinderafdeling waar hij dan eindelijk begon
te poepen.
Op 5 mei 2006 is Yaron thuisgekomen, weliswaar nog met een
sonde maar hij was thuis.
Yaron trok echter om de haverklap de sonde uit zijn neus
waarop wij besloten hebben de sonde niet meer terug te laten
plaatsen in de hoop dat hij zou gaan eten. En dat gebeurde, hij
at als een bouwvakker.
Omdat er nog geen duidelijkheid bestond over zijn
‘aandoening’ kreeg hij speciaal eten mee waardoor hij moest
gaan groeien.
De kinderarts die wij in Emmeloord hadden vond echter dat
hij niet goed groeide en gaf mij het gevoel dat ik mijn kind
verwaarloosde.
Eind mei is Yaron een paar dagen opgenomen geweest om te
bestuderen of hij wel goed de fles leegdronk.
Ook daar werd geconstateerd dat er met zijn eetlust niets mis
was. Ondertussen hadden wij het idee dat Yaron niet lekker
in zijn vel zat en zowaar werd er ontdekt dat hij een liesbreuk
had.

Tijdens de pret echo in februari 2006 werd gezegd dat ik erg
veel vruchtwater had, wat kon betekenen dat er iets niet goed
kon zijn met de baby.
Mijn verloskundige ontkende dat echter en nam mij in maart
2006 ook niet serieus toen ik zei dat ik voorweeën had en dat
de baby wel eens eerder kon komen.

In juni 2006 is Yaron in het AMC geopereerd aan ondertussen
een dubbele liesbreuk. Na deze operatie kwam hij in gewicht
aan en ging goed groeien.
In het AMC waren we ondertussen bekende klanten bij afdeling Genetica en de oogarts maar duidelijkheid kregen we
van beide partijen niet.

In de nacht van 2 op 3 april om 02.00 uur was het echter raak.
Ik was 32 weken zwanger toen mijn vliezen braken en niet zo
weinig ook.
De verloskundige heeft toen de ambulance gebeld in de hoop
dat ik in het ziekenhuis aan de weeënremmers kon. In de
ambulance, het was toen ± 3 uur , kreeg ik zo’n stortvloed aan
weeën dat ik deze haast niet meer op kon vangen.
Wim was net op tijd in het ziekenhuis om Yaron geboren te
zien worden.

Eind 2006 waren we het zat dat ons kind als proefkonijn
werd gezien en dat hij op allerlei ziektes werd getest zonder
resultaat.
Wij hebben toen besloten dat we rust wilden en
voorlopig geen nieuwe onderzoeken wilden laten doen. Er
was al geen kraamtijd geweest en voor we het wisten zou
Yaron 1 jaar worden en hadden we niet genoeg kunnen
genieten van zijn baby zijn.		
Het viel ons wel op dat Yaron erg laat was met zitten , lopen
en praten. Rond Sinterklaas 2007 is Yaron zelfstandig gaan
lopen.
Als baby had Yaron al een hekel aan gras. Als hij op een kleed
lag en hij rolde er toevallig af begon hij te huilen. Probeerden wij hem het gras te laten voelen, trok hij zijn benen
omhoog en wilde er absoluut niet op staan.
Dit gold ook voor zand, hij wilde dat niet aanraken. Als het
ergens opzat moest het er eerst afgehaald worden.

Yaron woog 1770 gram en was 44 cm lang. Wat ons toen
meteen opviel was dat hij een grijs oog had, alsof er een vlies
omheen zat.
Yaron is toen meteen de couveuse ingegaan. Daar deed hij
het goed, had geen zuurstof nodig.
Op 4 april kregen we te horen dat hij overgebracht moest worden naar een Academisch Ziekenhuis omdat hij zijn
meconium niet kwijt kon en de kinderarts dacht dat hij een te
kleine anus had.
Wij hebben toen gekozen voor het AMC, ook omdat mijn
dochter in die week daar geopereerd zou worden.
Vanaf die dag zijn er allemaal onderzoeken naar Yaron gedaan
omdat hij zijn ontlasting niet kwijt kon. Hij kreeg een heel
klein beetje sonde voeding en veel klisma’s.

In 2008 waren we absoluut niet meer tevreden met de oogarts
en hebben we een second opinion aangevraagd in het UMC.
We hadden gehoord dat daar een goede oogarts moest zitten en besloten om toch maar weer in het medisch circuit te
duiken. Ons gevoel zei wel dat er wat met Yaron was maar we
wisten niet wat het dan was.
De oogarts in het UMC gaf aan dat er een kijkoperatie nodig
was om te kunnen beoordelen wat er mis is met zijn oog en
dat het erg jammeer was dat zijn oog nooit was afgeplakt.
					
>>

Nieuwsflits “Netwerk Kabuki Syndroom” juni 2010

>> Na de kijkoperatie was duidelijk dat zijn netvlies en hoornvlies met elkaar zijn vergroeid en dat dit ook niet meer goed
komt. Waarschijnlijk is dit al tijdens de zwangerschap gebeurt.
Met dat oog ziet Yaron alleen maar licht en donker. Het nadeel
van met een oog zien is dat hij geen diepte ziet en zich zo
maar van de trap af kan laten vallen. Tot aan vandaag hebben
we nog steeds een traphek staan.
We zien dit ook in het rennen van Yaron. De bril die hij op heeft
verandert daar niets aan. Wel is zijn ‘slechte‘ oog minder goed
te zien.
Ondertussen was er vanuit de peuterspeelzaal geopperd dat
Yaron beter af zou zijn op een MKD. Het heeft bijna een half
jaar geduurd voordat het CIZ eruit was en de indicatie af kon
geven. We zijn erg blij dat we hiervoor gekozen hebben, hij
is sinds augustus 2009 erg vooruit gegaan, met name in zijn
praten.
Gelijk met de plaatsing voor het MKD was er een gesprek met
de afdeling genetica van het UMC. Zij hebben foto’s gemaakt
van zijn hoofd, handen, borstwervel en bloed afgenomen.
Sinds juli 2009 weten we nu dat Yaron het Kabuki Syndroom
heeft. Voor de omgeving is het moeilijk te snappen wat het
inhoudt.

Voor ons vielen enkele dingen op zijn plaats. Het gras en zand
niet prettig vinden, de kussentjes op zijn vingers, zijn lange
wimpers. Er wordt vermoedt dat zijn oog daar ook mee in
verband staat maar dat weten ze niet 100% zeker.
Wat het voor de toekomst betekent weten we nog niet. Vanuit
het MKD is gezegd dat hij naar een SBO of ZMLK kan omdat
hij erg leergierig is en geen uitdaging meer heeft op het MKD.
Nu zien we wel dat Yaron ± een jaar achterloopt in zijn ontwikkeling. Hoewel hij beter is gaan praten loopt hij daar mee
achter en tot op heden is hij nog steeds niet zindelijk. Elke
zomer hebben we weer de hoop dat het nu toch gaat lukken
en elke zomer is het nog niet gelukt.
Waar ik wel eens moe van wordt is dat wij hem moeten
verdedigen omdat hij bepaalde dingen nog niet kan. Ook
krijgen we reacties als hij zijn bril niet opheeft en zijn ‘slechte
oog’ te zien is.
Daarnaast is Yaron een mannetje dat slecht alleen kan spelen
en veel aandacht vraagt. Daarentegen is hij gek op muziek
van zijn grote broer en houdt veel van boekjes lezen.
Het zal altijd een raadsel blijven waarom Yaron het Kabuki
Syndroom heeft gekregen. Gelukkig zijn wij voor de rest erg
nuchter en de tijd zal het ons wel leren.

“Yaron was en is erg gewenst en is zeer zeker een bijzonder kind.“
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