Mensen met TSC, hun partners, ouders of
verzorgers en familieleden kunnen bij de Stichting
Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) terecht voor
ondersteuning.
Wanneer bij u, uw kind of iemand anders uit uw
omgeving, de diagnose TSC wordt gesteld, dan lijkt
uw wereld in te storten. U voelt zich alleen staan.
Want weinig mensen weten wat TSC is en wat de
gevolgen zijn. Dat maakt het extra moeilijk om
de diagnose te verwerken. Daarbij is het vaak ook
moeilijk om de juiste hulp te vinden. Waar te zoeken?
De STSN biedt u dan ondersteuning.
De STSN is een landelijke, internationaal
samenwerkende vrijwilligersorganisatie van en
voor mensen met TSC, hun partners, ouders of
verzorgers en familieleden en van bij de STSN
aangesloten deskundigen. Zodra u contact opneemt
met de STSN bent u onder lotgenoten. Lotgenoten
die heel goed begrijpen wat u nodig heeft en die u
graag willen én kunnen helpen.

U kunt bij de STSN terecht voor:
Informatie en advies over de aandoening, de
erfelijkheidsaspecten, de zorg, uw toekomst.
Goed leesbare boekjes, DVD’s en een website met
forum.
Emotionele steun en begrip.
Toegang tot nationale en internationale
informatiebronnen.
Antwoorden op uw vragen.
Het tijdschrift TSC Contact met actuele informatie en
ervaringen van lotgenoten.
Contact met lotgenoten: de kennis en
ervaringen van anderen waar de diagnose 		
al eerder werd gesteld, staan zo tot uw 			
beschikking.

Tubereuze
Sclerose Complex

De dag waarop de diagnose TSC wordt gesteld,
vergeet je nooit. Hoe verder te gaan?
Het is goed te weten dat je niet alleen staat: de
STSN helpt. Neem contact met ons op!

De STSN ondersteunt u door belangenbehartiging,
voorlichting en lotgenotencontact en door u ter zijde
te staan bij het vinden van zorg en antwoorden op
uw vragen.
De kennis die hiervoor nodig is verkrijgt de STSN
in de eerste plaats van mensen met TSC (niet
iedereen is patiënt!) en hun omgeving en daarnaast via haar netwerk van deskundigen. De STSN
verzamelt en bundelt deze kennis en zorgt ervoor
dat u van al deze kennis en ervaring gebruik kunt
maken. De STSN vervult de functie van landelijk
‘marktplein’ voor mensen met TSC, hun relaties en
andere betrokkenen. U ontmoet er lotgenoten en
vindt er informatie, hulp en ondersteuning.

Wat is

www.stsn.nl

Wat heeft de Stichting Tubereuze
Sclerosis Nederland u te bieden?

en wat heeft de Stichting Tubereuze
Sclerosis Nederland u te bieden?
www.stsn.nl

Wordt nu lid/donateur/vrijwilliger
Secretariaat STSN
Marlies van Zuilen
Couwenhoven 53-09, 3703 ES Zeist
tel. 030-7070554
e-mail info@stsn.nl
Bezoek de STSN website www.stsn.nl

Wat is Tubereuze Sclerose Complex
(TSC) ?
TSC is een aangeboren aandoening die gekenmerkt
wordt door goedaardige tumoren, die zich in diverse
organen en weefsels kunnen ontwikkelen en vaak
leiden tot epilepsie, verstandelijke achterstand,
gedragsproblemen, huidafwijkingen of nierproblemen.
Momenteel neemt men aan dat TSC bij minimaal 1 op
de 6.000 mensen voorkomt (ofwel 2.500 mensen
in Nederland). Bij dit alles moet men er rekening
mee houden dat de verschijningsvormen van TSC
sterk kunnen verschillen van persoon tot persoon.
Zo komen niet alle symptomen bij iedereen met TSC
voor. Bovendien verschilt ook de mate waarin men
een symptoom heeft. Dit heeft soms tot gevolg dat
men niet als drager van TSC herkend wordt, laat
staan zich patiënt voelt.

TSC kan gekenmerkt worden door:
Epilepsie
Deze uit zich bij TSC in verschillende vormen en
is vaak moeilijk instelbaar. Soms openbaart de
epilepsie zich al bij een baby via de zogenaamde
Salaam krampen. Wanneer epilepsie al op jeugdige leeftijd voorkomt, blijft de verstandelijke
ontwikkeling vaak achter. Zij die nooit epileptische
aanvallen gehad hebben kunnen veelal normaal
functioneren. Daartussen ligt een breed scala van
mogelijkheden.

Verstandelijke achterstand
Hoewel er in veel gevallen geen sprake is van
verstandelijke achterstand, zijn er ook veel mensen
met TSC licht tot ernstig verstandelijk gehandicapt.
De ontwikkeling van taal, spraak, motoriek en
leerstoornissen vormen mogelijk problemen. Tevens
kunnen gedragsproblemen (zoals autisme spectrum
stoornis) optreden.

Zorgverlening
Huidafwijkingen

Behandeling

Deze komen in verschillende vormen voor, zoals witte
(pigmentloze) vlekjes; (meestal) rode gezwelletjes
in het gezicht en gezwelletjes bij de nagels.

De aandoening zelf is nu nog door geen behandeling
te genezen. Wel is behandeling van bepaalde symptomen mogelijk, zoals:
Epilepsie vooral met anti-epileptica, maar ook is
soms chirurgisch ingrijpen mogelijk, of helpt een
ketogeen dieet of nervus vagus stimulatie.
Gezwelletjes in het gezicht kunnen soms door lasertherapie effectief verminderd worden.
Tumorvorming in bijv. de hersenen maakt in
bepaalde gevallen chirurgisch ingrijpen nodig.
Niertumoren (angiomyolypomen) kunnen, mits
vroegtijdig onderkend, vaak door embolisatie behandeld worden.
Begeleiding bij gedragsproblemen.
Er wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar de
werking van nieuwe medicatie, zoals varianten van
rapamycine, die diverse aspecten van TSC behandelbaar kunnen maken.

Tumorvorming
Dit kan optreden in onder meer nieren, hersenen,
hart en longen. Of en in hoeverre hiervan problemen
worden ondervonden hangt af van de plaats en
omvang van deze (op zich goedaardige) tumoren.

Erfelijkheid bij TSC
Dominant erfelijke aandoening
TSC is een dominant erfelijke aandoening: elk kind
van een drager van TSC kan de aandoening krijgen.
De kans hierop is elke keer opnieuw 50%. Het gen
dat TSC veroorzaakt kan op chromosoom 9 of 16
liggen. Het is meestal mogelijk de afwijkingen aan
het gen die de aandoening veroorzaakt middels
DNA-onderzoek aan te tonen. Dit DNA-onderzoek
vindt plaats bij het Erasmus Medisch Centrum,
Klinische Genetica, te Rotterdam.

Diagnose en erfelijkheidsadvies
De verschijnselen van TSC zijn op jonge leeftijd niet
altijd direct herkenbaar, zodat vroegtijdige diagnose dan niet gebeurt. Bij ouders zijn soms geen of
slechts zeer geringe kenmerken van TSC te vinden.
Toch bestaat dan de kans dat kinderen in ernstige
mate TSC krijgen. Veel personen met TSC komen uit
families zonder aanwijsbare TSC-geschiedenis,
waardoor wordt aangenomen dat er in veel
gevallen sprake is van spontaan optreden van TSC,
dat wil zeggen de aandoening is dan nieuw ontstaan.
Raadpleeg altijd een deskundige op het gebied van
erfelijkheidsvoorlichting. Voor TSC is dat dus bij
Klinische Genetica in Rotterdam.

TSC-expertisecentra
Door de grote verscheidenheid van specialismen die
bij de diagnose en behandeling van TSC betrokken
zijn is een interdisciplinaire aanpak geboden. Dit
gebeurt in de Expertisecentra en specifieke poliklinieken.
In Utrecht wordt in het Universitair Medisch Centrum
Utrecht (UMCU) een TSC-polikliniek gehouden, door
Dr. Zonnenberg. Ook is in het WKZ het Sylvia Tóth
Centrum gevestigd, o.a. gespecialiseerd in het diagnosticeren van TSC.
In het Erasmus MC in Rotterdam is er het expertisecentrum Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen. TSC maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. In het Sophia Kinderziekenhuis is een
TSC-poli.
Voorts is er een landelijk TSC-expertiseteam gedrag, waarin diverse gedragsexperts samenwerken. Dit team richt zich op het verlenen
en coördineren van hulp aan mensen met TSC.
Individuele aanmeldingen gaan via het Centrum
voor Consultatie: www.cce.nl.

