
 
Informatieavond 16p11.2 deletie en duplicatie op 21 mei 2019 

Door: Lotte Kleinendorst, arts-onderzoeker Klinische Genetica 
 
 

Op dinsdag 21 mei organiseerde de afdeling Klinisch Genetica van het Amsterdam UMC de derde 
16p11.2 deletie/duplicatie informatieavond. Met 95 aanmeldingen konden we het terecht een druk 
bezochte avond noemen. 
 
Introductie 
Mieke van Haelst verzorgde voor het derde jaar de introductie van de avond, met uitleg over 
chromosomen, deleties en duplicaties, de symptomen van 16p11.2 deleties en duplicaties, en de 
polikliniek. Het afgelopen jaar zijn er 85 artikelen verschenen waarin de term “16p11.2” genoemd 
werd. Ook hebben wij zelf meegeholpen om informatie voor kinderen te maken over 16p11.2 deleties 
en duplicaties. Deze informatie is te vinden op de website www.ikhebdat.nl 
 

Oudercontact 
Marja Rouwenhorst is een ouder van een meisje met een 16p11.2 deletie en oprichter van de 16p-
facebookgroep. Zij hield een prachtig verhaal over haar ervaringen over de zoektocht naar een 
diagnose en haar ervaringen rondom 16p11.2 deletie. Vervolgens vertelde Mieke van Leeuwen van 
VG Netwerken kort wat over de vereniging en kon ze de nieuwe naam presenteren. Vanaf nu is de 
naam gewijzigd naar Vereniging ZeldSamen. Ook wees zij op de ZeldSamen familiedag op 22 juni. 

AVG 
Vervolgens presenteerde AVG-arts Agnies van Eeghen de werkzaamheden van de AVG-arts. De 
AVG-arts is de spin in het web voor patiënten met een verstandelijke beperking en/of een genetische 
aandoening waarbij een verstandelijke beperking kan voorkomen. Ook zonder een verstandelijke 
beperking kan de AVG-arts helpen bij de ondersteuning van iemand met een 16p11.2 deletie of 
duplicatie. Wij zijn blij om haar als nieuw lid van het multidisciplinaire 16p11.2 team te hebben. 

Wetenschappelijk onderzoek 
Zelf mocht ik dit jaar iets vertellen over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat we 
rondom de informatieavond van 2018 hebben verricht. Hierbij hebben we met ouders gesproken over 
hun ervaringen rondom de diagnose 16p11.2 deletie. Dit artikel wordt momenteel ingediend bij een 
internationaal wetenschappelijk tijdschrift zodat ook buitenlandse artsen en onderzoekers meer over 
dit syndroom kunnen leren. Met name de adminstratielast en moeilijkheden met het vinden van een 
juiste school kwamen duidelijk naar voren.  
Tot slot werd er weer een interactieve quiz gehouden waarbij er verschillende thema’s rondom 
16p11.2 de revue passeerden. Onder andere de thema’s bedplassen/zindelijkheid en logopedie gaven 
veel gespreksstof. Dit zullen wij ook meenemen op de 16p-poli.  
 
Obesitas en bariatrische chirurgie 
Toen de 16p11.2 deletie net ontdekt was, werd er gedacht dat vrijwel alle mensen met deze deletie 
obesitas zouden hebben. Dit blijkt nu bij veel minder mensen het geval te zijn. Meestal begint de 
gewichtstoename rond de leeftijd van 9 jaar. Bij mensen met 16p11.2 duplicatie is er juist vaker sprake 
van ondergewicht. Arts-onderzoeker Mellody Cooiman vertelde over obesitas bij 16p11.2 deleties en 
of het mogelijk is om door middel van bariatrische chirurgie (operaties met als doel gewicht te 

http://www.ikhebdat.nl/


verminderen) hier wat aan te doen. Tot nu toe lijkt dit redelijk succesvol, maar er is meer 
wetenschappelijk onderzoek nodig.  

Afronding en vragen 
Na dit volle programma was er nog even mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar 
uit te wisselen. Van tevoren waren er ook enkele vragen binnen gekomen via de facebookgroep. We 
hadden afgesproken om via dit verslag een deel van deze vragen proberen te beantwoorden. Wij 
vonden het wederom een zeer geslaagde avond en we hopen iedereen volgend jaar weer te zien! 

 

 

Vraag en antwoord 

16P11.2 POLIKLINIEK 
- Wat is het verschil tussen de poli in Amsterdam en andere poli’s in het land? 
- Hoe kunnen we het beste op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en hoe kunnen 
we een bijdrage leveren aan verder onderzoek? 
- Is het verstandig om jaarlijks met je kind op controle te komen? 
- Hoe gaat de poli er de komende tijd uitzien? Kunnen wij of bijvoorbeeld artsen informatie 
inwinnen? Nu kan dat nog niet. Kunnen we jaarlijks op de poli komen voor controles? 

 
Op iedere afdeling Klinische Genetica kan de diagnose 16p11.2 deletie of duplicatie gesteld 
worden. Hierbij kan ook goed uitleg gegeven worden over de symptomen en de erfelijkheid 
ervan. Omdat wij merkten dat er veel behoefte was bij ouders, patiënten en artsen om meer 
informatie te krijgen over 16p11.2 deleties en duplicaties, zijn wij deze speciale polikliniek 
begonnen. Wij zijn hard aan het werk om een team op te zetten dat kennis heeft van 16p11.2 
deleties en duplicaties om de best mogelijke zorg samen te stellen voor mensen met een 
16p11.2 deletie of duplicatie. Wij nemen niet de zorg van uw vaste (kinder)arts over, maar 
zullen bekijken welke vervolgonderzoeken of behandelmogelijkheden er zijn. Als u vragen 
heeft en behoefte heeft aan een vervolgafspraak, kunt u weer op controle komen bij de 
polikliniek. Dit hoeft dus geen vaste jaarlijkse controle te zijn. Andere betrokken artsen kunnen 
uiteraard altijd informatie bij ons inwinnen. Daarnaast krijgen de behandelaars en u zelf een 
uitgebreide brief van ons nadat u op de polikliniek bent geweest. Alle mensen die naar de 
16p11.2 polikliniek komen, zullen gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Indien u toestemming geeft zal dit betekenen dat uw gegevens zonder uw naam of 
geboortedatum of ander gegeven dat direct naar u verwijst (geanonimiseerd), worden 
opgeslagen en gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 
 

BEHANDELING 
- Zijn er al behandelingen voor 16p? 
- Hoe ver staat de ontwikkeling met het kunnen repareren van een defect in een 
chromosoom?  
- Wat is tegen overgewicht te doen? 
 
De 16p11.2 deletie of duplicatie zelf kunnen we helaas niet repareren. De technieken om 
chromosomen te repareren staan nog in de kinderschoenen. Omdat er een groot deel van het 
genetisch materiaal te veel of te weinig aanwezig is bij 16p11.2 duplicaties en deleties 



verwachten wij ook niet dat een dergelijke behandeling op korte termijn beschikbaar zal 
komen. Voorlopig zal er dus met name symptoomgerichte behandeling zijn, zoals bijvoorbeeld 
melatonine voor slaapproblemen of psychologische ondersteuning bij gedragsproblemen. 
Een nieuwe ontwikkeling in de behandeling van obesitas bij specifieke 16p11.2 deleties is dat 
er een medicijn wordt getest dat dagelijks geïnjecteerd moet worden waardoor de patiënt 
minder hongergevoel krijgt waardoor het gewicht kan afnemen. Voorlopig komt maar een heel 
klein deel van de mensen hiervoor in aanmerking. Dit middel bevindt zich nog in de testfase 
en daarom is het moeilijk te voorspellen of en wanneer dit middel op de markt zal komen. Wij 
volgen deze ontwikkelingen op de voet.  
 

 
SYMPTOMEN 
- Ik zou graag willen weten of het vaker voorkomt dat er problemen zijn met het gebit. Zoals 
het ontbreken van volwassen kiezen. 
- Spierpijn en minder kracht in spieren 
- Horen migraine aanvallen ook bij 16p11.2?  

Tot nu toe zijn deze kenmerken niet beschreven bij mensen met een 16p11.2 deletie of 
duplicatie. We zullen hier op de polikliniek op gaan letten, mogelijk dat later blijkt dat deze 
symptomen wel vaker voorkomen. Minder spierkracht wordt wel eens beschreven. 
De nu bekende kenmerken zijn terug te vinden in de informatiefolders van uniek-erfelijk, te 
vinden via de volgende links: 
http://www.uniek-erfelijk.nl/16p112-microduplicaties 
http://www.uniek-erfelijk.nl/16p112-microdeleties 
 

 

 

 

  

Overige informatie 
Voor meer informatie en vragen mailt u naar: 16p@amsterdamumc.nl 

 
Als u een afspraak wilt maken op de 16p11.2 polikliniek, kunt u de huisarts/kinderarts of een 

andere behandelend specialist vragen om een verwijsbrief naar de polikliniek Klinische 
Genetica in het Amsterdam UMC, locatie AMC onder vermelding van de 16p-poli en/of dr. Van 
Haelst of drs. Kleinendorst. Om de afspraak goed voor te kunnen bereiden, zouden wij bij de 

verwijsbrief graag alle relevante medische informatie én de uitslag van het genetisch onderzoek 
ontvangen. Als u in het verleden bij de polikliniek bent geweest en graag een vervolgafspraak 

wilt, kunt u contact opnemen met de polikliniek via de website: 
https://www.amc.nl/web/specialismen/klinische-genetica/klinische-genetica/klinische-

genetica-polikliniek.htm 
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