
RVCL is de afkorting voor Retinale
Vasculopathie met Cerebrale Leu-
kodystrofie. De ziekte openbaart
zich meestal rond de middelbare
leeftijd. Er treden beschadigingen
op aan de kleine bloedvaten waar-
door patiënten klachten kunnen
krijgen met het zicht, het lopen,
geheugenproblemen en dementie.
Daarvóór kunnen mensen al last
hebben van migraine en Raynaud
(gevoelloze, witte vingers of tenen).
Het gaat hier om een nog jonge,
zeldzame ziekte die begin negenti-
ger jaren werd ontdekt. In 2007
kreeg de aandoening de naam
RVCL. Een patiëntenvereniging
was er nog niet en dus besloot
Kruit het initiatief te nemen. Op 8
juni lanceerde ze de website rvcl.nl
die ze met behulp van kennis Deb-
by Voortwist maakte. „We willen
patiënten, potentiële patiënten,
hun familie en mantelzorgers zo
goed mogelijk informeren”, legt ze
uit. „We willen ook dat de ziekte

meer aandacht krijgt. Hoe beken-
der, hoe makkelijker het is om
donaties en fondsen binnen te
halen voor onderzoek in het
LUMC in Leiden.” Ze is nog het
enige bestuurslid, maar hoopt snel
op versterking.
Sinds acht jaar weet ze dat ze be-
last is. „Mijn zus kwam bij een
oogarts in het LUMC. Uit onder-
zoek bleek dat ze RVCL had, een
erfelijke ziekte. Dus werden mijn
andere zus en broers en mij ook
gevraagd ons te laten testen.” Dat
onderzoek had natuurlijk wel
haken en ogen. „Wat wil je met die
wetenschap? Je zou zomaar proble-
men kunnen krijgen met je hypo-
theek of zorgverzekering. Ik deed
de test in de overtuiging dat ik het
niet had. Ik voelde me goed.”
De uitslag was ongunstig, net als
die van haar jongere zus en twee
broers. Beseffend dat de kans 50
procent zou zijn dat ze de ziekte
zou erven, was het een flinke te-
genvaller. Toch bleef ze nuchter.
„Ik dacht, ik ben er in elk geval
meteen bij. Als ik iets ga manke-
ren, denken we gelijk aan RVCL.”
Inmiddels openbaren zich de eerste
klachten. „Het zicht in mijn ene
oog verslechtert. Competitietennis
doe ik niet meer. Ik mis de diepte.
Autorijden lukt nog goed, maar
zodra mijn zicht vermindert, stop
ik.” Wat haar nog meer boven het
hoofd hangt, is nog ongewis. „Ik
probeer er niet te veel bij stil te

staan. We worden allemaal ouder.
De een krijgt dit, de ander dat.”
Ze ziet hoe haar zussen en broers
steeds meer tobben met hun ge-
zondheid. „Mijn zus boven mij had
vorig jaar opeens een rollator no-
dig en een paar maanden later zat
ze al in de rolstoel. Mijn broer
kreeg een paar maanden geleden
een hartinfarct en gaat slechter
lopen en praten. Mijn andere broer
kreeg vorige week opeens acute
bloedarmoede. Mijn jongste zus
rijdt geen auto meer vanwege haar
zicht.”

Impact
De impact van de aandoening is
groot op de familie. Nu Kruit weet
hoe erfelijk RVCL is, weet ze ook
waarom haar vader al op 37-jarige
leeftijd overleed. Haar oma, de
moeder van haar vader, werd 59
jaar. „Ik heb een tante die maar 42
werd, maar ook een oom die 92
werd. Hij had het dus niet. Zo
lopen we onze stamboom na, voor
zover dat lukt. Het zou zomaar
kunnen dat verre nazaten van ons
het bij zich dragen zonder dat ze
het weten.”
De Nieuwveense heeft drie kinde-
ren. Of zij de ziekte bij zich dra-
gen, weten ze niet. „Ze willen het
nog niet weten. Met de ogen staan
ze onder controle. We blijven
nuchter. We hangen niet alles op
aan RVCL. We leven gewoon ons
leven.”

Verspreid over de hele wereld zijn slechts elf
families getraceerd met de erfelijke, progressieve en
nog ongeneeslijke ziekte ’RVCL’. Drie van deze elf
wonen in Nederland: één familie met wortels in
West-Friesland, één in het oosten van het land en
één in de Leidse regio. Een gesprek met een telg uit
die laatstgenoemde familie, Marianne Kruit (62) uit
Nieuwveen. Sinds acht jaar weet dat ze drager is.

Steeds meer getob
met de gezondheid

Marianne Kruit en Debby Voortwist vierden 8 juni een feestje toen de patiëntenvereniging een feit was en ze de website konden lanceren. EIGEN FOTO

Nieuwveen ✱ Tennissen gaat de
Nieuwveense Marianne Kruit steeds
minder goed af. Toch gaat het nog
goed met haar, in vergelijking met
andere familieleden. Energie had ze
nog genoeg om onlangs de patiën-
tenvereniging RVCL op te richten.

Vereniging en
website voor
dragers RVCL
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Leiden ✱ Wie vermoedt te zijn
belast met RVCL, doen er volgens
neuroloog Gisela Terwindt van
het LUMC verstandig aan na te
denken over een test. ,,Laat je
erover informeren of laat je in elk
geval regelmatig checken. Weet je
dat je de aandoening hebt, dan
kan schade aan met name de ogen
beter worden voorkomen. Onbe-
handeld kunnen dragers van deze
ziekte rond hun 50-ste blind
worden. Met behandeling kan dit
proces worden afgeremd.’’
Heel blij is ze dan ook met het
initiatief van de Nieuwveense
Marianne Kruit om middels de
oprichting van een patiëntenver-
eniging en lancering van een
website deze erfelijke ziekte on-
der de aandacht brengen.
Vroegtijdige herkenning van het
ziektebeeld voorkomt volgens
Terwindt bovendien extra onder-

zoek. ,,Er treden namelijk ook
stoornissen van de interne orga-
nen op die kunnen leiden tot
verhoogde bloeddruk, bloedar-
moede, lever- en nierfunctiestoor-
nissen. Wordt de vaatziekte niet
herkend, dan lopen deze patiën-
ten de kans dat ze ingrijpende
onderzoeken ondergaan, die on-
nodig zijn.’’

Werk
En dan is er nog een reden waar-
om het goed is te weten of iemand
RVCL heeft. ,,De ziekte treedt ook
op in de bloedvaten van de herse-
nen. Het zou bijvoorbeeld kunnen
dat je vastloopt op je werk omdat
bepaalde dingen niet meer luk-
ken.’’
Terwindt begrijpt dat het doen
van een test een dilemma kan
zijn. Mensen die weten dat ze
drager zijn van RVCL, zullen dit

moeten melden bij het afsluiten
van een levensverzekering. ,,An-
derzijds is het zo dat iemand
ontslagen kan worden omdat het
werk niet meer lukt. Weet hij of
zij dat het door RVCL komt, dan
verklaart dat veel en kan het werk
mogelijk aangepast worden we-
gens ziekte.’’
Het LUMC is het enige zieken-
huis in Nederland dat onderzoek
doet naar de behandeling van
RVCL. Het werkt daarbij samen
met andere onderzoekers over de
hele wereld. Ook kunnen patiën-
ten altijd terecht bij de zogeheten
CHA-poli: een gecombineerde
polikliniek van de neurologie en
de klinische genetica voor patiën-
ten met erfelijke aandoeningen
van de kleine hersenvaten. Hier-
onder vallen eveneens de erfelijke,
nog ongeneeslijke Katwijkse ziek-
te en CADASIL.

Terwindt is al sinds begin negen-
tiger jaren bezig met het onder-
zoek naar RVCL en is ook bij het
onderzoek naar de Katwijkse
ziekte betrokken. Ze is ervan
overtuigd dat RVCL bij meer
families voorkomt dan de elf die
nu op de wereld bekend zijn.
,,Van die elf zijn er drie in Neder-
land getraceerd. Relatief veel dus.
Statistisch gezien zouden er el-
ders in de wereld ook veel meer
families met RVCL moeten zijn.
Maar ik denk dat ook in Neder-
land artsen lang niet altijd de
klachten waarmee patiënten ko-
men, relateren aan RVCL. Daar-
voor komt de ziekte te weinig
voor.’’

Onafhankelijk
De drie Nederlandse families
hebben de ziekte onafhankelijk
van elkaar gekregen. ,,Er is geen

genetische link te ontdekken’’,
aldus Terwindt.
Of een genezing binnen handbe-
reik is, durft ze niet te zeggen.
,,De gemiddelde levensverwach-
ting is tien tot twintig jaar korter.
We hopen dat er op korte termijn
middelen zijn om in te grijpen.
Daarbij kun je denken aan het
afplakken van het foute gen: een
soort genetische pleister. Die
ontwikkeling ziet er veelbelovend
uit.’’
Arts-onderzoeker Nadine Pelzer
heeft de familieleden die tot nu
toe bekend zijn in Nederland
opnieuw uitgebreid in kaart ge-
bracht. De bedoeling is om gen-
dragers de komende jaren actief te
volgen om nog beter inzicht te
krijgen in het ziektebeloop en de
eerste uitingen van de ziekte. 

Meer informatie: www.rvcl.nlNeuroloog Gisela Terwindt (rechts) en arts-onderzoeker Nadine Pelzer: „RVCL komt vaker voor.’’ FOTO ARNO MASSEE

’De ziekte vroeg herkennen is belangrijk’

Bep het Medium
Leidse Bep Monfils vindt het hartstikke leuk om te doen:
een column schrijven voor het Leidsch Dagblad. Dat
doet ze - vandaag voor het laatst - over haar leven in
Leiden en - bovenal - in haar oer-Leidse wijk de Kooi. 

Het moest er natuurlijk een keer van komen: mijn laatste co-
lumn. Heb in de afgelopen anderhalf jaar nog nooit zo moeten
nadenken wat ik nou schrijven moest. Aan deze laatste ging -
zo heet dat geloof ik - een writersblock vooraf.
Het was me in elk geval een waar genoegen om dit voor u als
lezers te mogen doen. En als ik de reacties bekijk via e-mails en
lieve kaartjes en brieven, werden de columns ook nog eens met
aandacht gelezen. Daar bedank ik u dan weer voor. Ik dank ook
het Leidsch Dagblad dat van Bep het Medium zo maar een
schrijfster kon maken en daar ook nog vertrouwen in had.
Heel wat columns lag ik mijn hele hebben en houen bloot,
mijn emoties over mijn huis in de Kooi, maar ook mijn veront-
waardiging over allerlei zaken waar niemand iets aan kan of
wil veranderen. Het zal heus niet de laatste keer zijn dat ik in
de krant sta, er komen best vaak nieuwe dingen op mijn pad
waar ik je deelgenoot van ga maken. Want spreken is zilver,
zwijgen is goud, gaat voor mij niet op. Spreken is juist goud,
want wie zwijgt, stemt toe. En als ik kijk naar de hele rotzooi
in de wereld, hadden heel wat stemmen en acties ertoe gedaan.
De vreselijke aanslagen die inmiddels zoveel levens hebben
genomen, maken dat angst de allergrootste boosdoener in de
wereld aan het worden is. Angst voor al die angst die het te-
weeg brengt. Vreselijk, we gaan er allemaal een beetje van uit
dat het ons niet zal inhalen, maar geloof maar gerust dat dat
wel eens een achterhaald verhaal kan zijn. 
Daarom vraag ik aan iedereen die dit leest: laat angst niet je
gids zijn, maar je ergste vijand. Want zolang we er nog zijn,
laten we ons niet kisten. Zeker niet door angst. Of er ooit nog
compleet vrede op aarde komt? Welnee, natuurlijk niet! Maar
als we ons vredig gaan voelen, schieten we al een heel eind op.
Inmiddels schijnt het zonnetje, daar worden sommigen van
jullie heel blij van. Lekker terrasje pakken, duik in zee of in een
zwembad, de vakantie voor de deur, lekker languit leggen met
een cocktail in je vuisten. Geniet er maar van, zou ik zeggen.
Pfff, mijn laatste column. Jammer, dat wel. Maar voor mij wat
tijd aangaat gunstig: kan ik mij storten op een nieuw boek.
(Neemt niet weg dat klagen bij het LD over dit afscheid mag.)
Ik zoek nog een mooie titel voor mijn nieuwe boek, ik dacht
zelf aan ’Woorden uit de hemel’, maar het kan zijn dat iemand
van jullie een betere heeft, suggesties zijn altijd welkom. 
Voor zover heb ik mij wekelijks laten horen. Geniet van het
leven en als ik zomaar van medium schrijfster, zelfs columniste
kan worden, zijn er voor jullie ook zeeën die je nog over moet
varen. Maar dan moet je, net als ik, soms de kust uit het oog
durven te verliezen. Ik ga hopen dat de zon voor jullie de rest
van de zomer veel mag schijnen. Ik wens iedereen een heerlijke
vakantietijd toe. Bij deze geef ik jullie allemaal een vette knuf-
fel en nogmaals: dank dat jij die trouwe lezer was. Ik zeg nooit
nooit, dus wie weet tot ooit. Liefs, Bep.

Ik zeg nooit nooit,
dus wie weet: tot ooit


