
Leven met een energiestofwisselingsziekte 
 

“Na een aanvankelijk goede start vanaf de geboorte bleef onze zoon 

achter in ontwikkeling. Toen hij vijf maanden was, kwamen we in een 

medische molen terecht waar al snel over een stofwisselingsziekte werd 

gesproken. Maar welke? Het was een raadsel,” vertelt Mirjam Mol, 

moeder van de nu 4-jarige Floris.  

 

Na bijna tweeënhalf jaar onderzoek kwam de diagnose. Floris heeft 

NGLY-1 / CDDG (Congenital Disorder of Dyglycosylation). Dit leidt tot 

progressieve schade in spieren, hersenen en lever. Wereldwijd zijn er 25-

30 kinderen met deze specifieke vorm van de ziekte gediagnosticeerd. 

Floris is meervoudig gehandicapt. Mirjam vervolgt: “Symptomen bij Floris 

als gevolg van de ziekte zijn het niet kunnen lopen, totaal zorgafhankelijk 

zijn, moeizaam eten en drinken, niet kunnen praten, epilepsie, zwak op 

luchtwegen, weinig spierkracht, bewegingsstoornis (ongecontroleerde 

bewegingen), geen traanproductie, heel prikkelgevoelig en snel moe.”  

 

 

Het is mooi te zien hoe de oudere broer en zus van Floris met hem 

omgaan. “Ondanks de vele zorg krijgen we veel liefde van hem en 

doen we er alles aan om het voor hem zo goed mogelijk leefbaar te 

maken.” Inmiddels gaat Floris vier dagen per week naar een 

medisch kinderdagcentrum, waar hij therapie krijgt voor de basale 

dingen, zoals iets pakken en leren drinken uit een beker.” In de 

woonkamer staat een speciale bedbox en van een wandeling in de 

speciaal op maat gemaakte rolstoel kan Floris zichtbaar genieten.  

 

 

Door de vorig jaar aangebrachte rolstoellift was het mogelijk in hun 

bestaande woning te blijven wonen. Vele onmisbare voorzieningen zijn gelukkig beschikbaar in 

Nederland, maar met name het onderzoek naar de mogelijkheid 

voor juiste medicijnen gaat momenteel erg langzaam en kosten 

veel geld. Veel onderzoek en dus geld is noodzakelijk om het 

verloop van deze ziekte in beeld te krijgen, met inbegrip van 

behandelmethode en toepasbare medicatie. Dit geldt ook voor 

andere soortgelijke aandoeningen binnen de groep van 

energiestofwisselingsziekten. 

 

“We zijn dankbaar dat onze broer, zwager en oom Henri Hafkamp 

hier een bijdrage aan wil leveren samen met zijn vrienden!” 

 


