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Waarom lijken de kinderen op elkaar? 



Noonan 
syndroom 

CFC 
syndroom 

Costello 
syndroom 



GLA 14-4-2012 4 

Noonan Costello CFC 

Gezicht Relatief groot hoofd, hoog voorhoofd + + + 

Downslant ogen + + + 

↑ Oogafstand (hypertelorisme) + + + 

Laagstaande oren, dikke oorschelpjes + ++ + 

Diep philtrum + - + 

Cupido boog bovenlip - - + 

Huid Hyperkeratose, ↓ wimpers en wenkbrauwen - - ++ 

Papels om de mond, hyperpigmentatie - + - 

Caverneuze hemangiomen - - + 

Diepe hand en voetlijnen - ++ - 

Haar Spaarzaam krullend haar +/- + + 

Hart PS, HCM, ritmestoornissen, ASD, VSD + + + 

Zwangerschap ↑ Nekplooi, veel vruchtwater + + + 

Geboorte/Groei Hoog geb.gewicht, daarna groei ↓ + + + 

Neurologisch Voedingsproblemen, hypotonie + ++ + 

Epilepsie + + + 

Mentale retardatie Mentale retardatie +/- +/++ +/++ 



RAS-MAPK-mTOR signaalroute 

Signaalroute: hoe cellen 
onderling kunnen ‘praten’  

• Groei, specialisatie en 
verplaatsing 
• Ontwikkeling 
• Veroudering 



- Noonan  

-  CFC (cranio-facio-cutaan)  

-  Costello 

RAS-MAPK-mTOR signaalroute 



Voorkomen 

Noonan syndroom: 
! 1:1000-2500 
! mutatie:  >14 genen  

 (PTPN11, SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1, CBL…..) 

CFC syndroom:   

! zeer zeldzaam 
! mutatie:  4 genen (BRAF, KRAS, MEK1, MEK2) 

Costello syndroom:  
! zeer zeldzaam 

! Mutatie:  1 gen (HRAS) 



Veel moedervlekken 



Cafe au lait vlekken 



Aardbeienvlek - Infantiele hemangiomen 

WEVA poli EMC - Sophia 



Droge huid en jeuk 

!  Luchtvochtigheid 

!  Goed invetten na bad / douche, bijvoorbeeld met cetomacrogol zalf of 
koelzalf 

!  Medicatie: antihistaminicum (fenistil(druppels), atarax) 

 nadeel: slaperigheid, sufheid 



Hyperkeratosis – teveel eelt op drukplekken 

Drukplekken in schoenen 
Pijnlijke kloven 
Schimmelinfecties 



Behandeling 

!  Drukplekken voorkomen (schoenen!) 

!  Eeltvijl 
!  Salicylzuur (voorzichtig dosis verhogen zonodig)  

evt gecombineerd met schaven 



Losse huid 

Vooral bij CS 





Keratosis pilaris 

Keratosis pilaris 
Lijkt op kippenvel, maar 
voelt hard aan 
Verdikking van de huid 
rond de haarzakjes 



Ulerythema Orphryogenes 

Blosjes op de wangen 
Verdikking rond haarzakjes 



Behandeling 

!  Roodheid wordt ergen bij blootstelling aan de zon:  
gebruik een goede zonnebrandcrème 

!  Crème die het eelt verminderd (melkzuur, salicylzuur of vitamine A 
zuur) liefst gecombineerd met schaven 

!  Lasertherapie (moeilijk ook egaal effect te bereiken) 

!  Make-up 



Wenkbrauwen 

Ulerythema orphyogenes en 
spaarzame wenkbrauwen 
CFC 

Volle wenkbrauwen 
CS 



Haar 

Krullen, spaarzaam haar 

Vaak licht van kleur 
Langzaam groeiend 



Papilloma 



Multipele lentigines ( Leopard syndroom ) 



Wat	heb	ik	?	
Wat	is	de	beste	behandeling?	

Behoe2e	aan	snelle	toegang	tot	eenvoudige	en	betrouwbare	informa9e.	

Zorg	dichtbij	huis		
transmuraal	

(ondersteund	vanuit	het	exper9secentrum)	

Wat	kan	beter?	







2200 bezoekers per dag > 5 min	



Symptoms	Check	

2012	 2013	 2014	 2015	

Dec ’13 -  
88.000 visits 

Dec ’14 -  
115.000 visits 

Nov ’15 -  
228.000 visits 

Jan ’13 -  
12.000 visits 

+	630%	 +	30%	 +	100%	



3 
aandoeningen… 



“Kamer” 



Andere ingangen… 



13 
aandoeningen… 



10 
aandoeningen… 









Richtlijn JGZ 









WAAROM EXPERTISECENTRA ? 

!  zeldzame aandoening 

!  door concentratie meer inzicht in natuurlijk beloop 
!  bundelen van kennis en ervaring 

!  structurele follow-up 

!  multidisciplinaire zorg 
!  nieuwste inzichten direct toe te passen 

!  translationeel onderzoek (3 studies bij TSC en NF) 

> streven naar verdere verbetering zorg voor patiënten met zeldzame 

    aandoeningen 



ENCORE 

!  2011 oprichting ENCORE:  

!  Neurofibromatosis type1 
!  Tubereuze Sclerose Complex 

!  Angelman syndroom 

!  Neurogenetica 
!  Aangeboren hersenafwijkingen 

!  CFC/ Costello  
!  samenwerkingsverband kindergeneeskunde, kinderneurologie, kinder- 

en jeugdpsychiatrie, klinische genetica, oogarts, dermatoloog,…. en 
neurowetenschappen 



Costello Management Guidelines????? 



OPROEP 

cfc-costello@erasmusmc.nl 


