
Zing, lach, dans
en doe mee! Presentat ie ALV-VSOP 

10 november 2021



Kabuk i Syndroom

zeldzame genetische aandoening: 1:32.000 
onderdiagnose : 150 kinderen bekend met Kabuki
vaak problemen met hart, nieren en/of ogen
milde verstandelijke beperking, (zeer) moeilijk lerend
lichamelijke beperkingen (hypotoon, hypermobiel, 
weinig spiermassa, uithoudingsvermogen)
vrolijke, enthousiaste doorzetters!
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Gewoon 
meedoen!
“Ma xima liseren va n de 
kwa liteit va n leven
voor kinderen en
volwa ssenen met het 
K a buki S yndroom”

Michiel B ra ndt

W outer Duijn

penningmeester

J ola nda  va n G olde

G eert La mmerink 

voorzitter

Leonie te Loo

secreta ris

J eroen Huisma n

Bestuur  St icht ing Kabuk i Syndroom



Doelstel l ingen: een st icht ing  met  ambi t ies.

Op de kor te term i jn (<2 jaar ):

1. het vergroten van de naamsbekendheid onder 
(zorg)professionals in Nederland.

2. het verbeteren van de informatievoorziening aan alle 
betrokkenen.

3. het bevorderen van contact tussen kinderen met het Kabuki
Syndroom, (jong) volwassenen en direct betrokkenen.

1: Kabuki Mijl & 
Media uit ingen

2: een nieuwe 
website

3: een jaarlijkse  
Familiedag
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Doelstel l ingen: een st icht ing  met  ambi t ies.

Op de (m iddel)lange term i jn (0 -5 jaar ):

4. inventarisat ie van kennis omtrent de begeleidingsvormen en 
behandelmethode als doel ‘gewoon meedoen.

5. het faciliteren van fondsenwerving voor aanvullend wetenschappelijk 
onderzoek.

6. het ontwikkelen van een gedragen visie omtrent de onderzoeksagenda.
7. banden aanhalen met pat iëntenverenigingen in omliggende landen in het 

kader van kennisdeling en het bundelen van middelen voor aanvullend 
wetenschappelijk onderzoek.
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De opbouw van de st icht ing

Bestuur Wetenschappelijke 
adviesraad

Werkgroepen Samenwerkings-
partners
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Website Sticht ing Kabuki Syndroom: 
december ‘live’!
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• Lotgenotencontact
• Fondsenwerv ing
• Naamsbekendheid
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