
 
Medische lijst Make-A-Wish Nederland 
 
Make-A-Wish Nederland start de Wish Journey voor kinderen van 3 t/m 17 jaar met een ernstige, 

mogelijk levensbedreigende ziekte. Hieronder verstaan wij kinderen met een ziekte die potentieel kan 

leiden tot een beperking van de levensverwachting met impact op de kwaliteit van leven. Het gaat dus 

niet alleen om kinderen die in de terminale fase zitten (voorbeelden zijn: de ziekte van Duchenne en 

cardiomyopathie).  

  

Het doel van de Wish Journey (de reis naar de vervulling van de liefste wens) is om de positiviteit en 

veerkracht bij een kind en zijn/haar omgeving te versterken.  

 

 Ook voor kinderen die cognitief laag functioneren (en medisch gezien in aanmerking komen) kunnen wij 

een passende, vaak zintuigelijke ervaring organiseren, waarbij het hele gezin kan meegenieten.  

 

De medische lijst is een leidraad voor zorgprofessionals om in te kunnen schatten welke 

ziektes/aandoeningen in aanmerking komen voor een wensvervulling. In deze lijst staan een aantal 

voorbeelden per specialisme. 

 
Mocht je nog vragen hebben of voorafgaand aan een aanmelding overleg willen, dan kan je natuurlijk 

altijd bellen of mailen naar aanmelding@makeawishnederland.org of direct contact opnemen met een 

van de onderstaande contactpersonen. 

 
Corry Boekhout, contactpersoon voor de zorgprofessionals. Telefoonnummer: 06-24925289  
Mail adres: cboekhout@makeawishnederland.org. (bereikbaar op di-woe-vrij) 
 
Stefanie Lommers, contactpersoon voor de zorgprofessionals. Telefoonnummer: 06-29564457 
Mail adres: slommers@makeawishnederland.org  (bereikbaar op ma-di-do-vrij) 
 
Lisa van Zwieten, contactpersoon voor de zorgprofessionals. Telefoonnummer: 06- 43292486 
Mail adres: lvanzwieten@makeawishnederland.org  (bereikbaar op di t/m vrij) 
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Algemeen  

 
Op onze voorpagina staat de algemene omschrijving van onze doelgroep. In de medische lijst 
wordt per specialisme een verdere toelichting gegeven met voorbeelden. Ieder specialisme 
wordt in drie groepen verdeeld, namelijk: 
 

1. GROEN: BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
 
 

2. ORANJE: KAN TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND BEHOREN,  
EVENTUEEL NA OVERLEG MEDISCHE COMMISSIE 

- Bij twijfel gaat de Medische Commissie van Make-A-Wish Nederland overleggen met de 
behandelend arts (Let op: een kind moet dan al wel aangemeld zijn) 
 

 
3. ROOD: BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH  NEDERLAND 
- Bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende ziekte (ziekte die kan 

leiden tot een beperking van de levensverwachting)  

- Kinderen met psychiatrische stoornissen, bijv. eetstoornissen van psychiatrische 

oorsprong (anorexia nervosa) 
- Chronische ziektes die niet leiden tot een beperking van de levensverwachting komen niet 

in aanmerking. 
 
 
 
 
 
OP DE VOLGENDE PAGINA VOLGT EEN OVERZICHT PER SPECIALISME 
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Brandwonden 

BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
• 3e graads brandwonden meer dan 30% lichaamsoppervlakte 

• 3e graads brandwonden tussen de 10% en 50% oppervlakte wanneer dit gelaat en/of 
handen betreft 

 
KAN TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND BEHOREN EVENTUEEL NA OVERLEG 

MEDISCHE COMMISSIE 
• 3e graads brandwonden tussen de 10% en 50% lichaamsoppervlakte 

 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• 3e graads brandwonden minder dan 10% lichaamsoppervlakte  
 

 
Cardiologie 

BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een cardiologische aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van de 

levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

• Cardiomyopathie 
• Pulmonale hypertensie mits die kan leiden tot een beperking van de levensverwachting 

• Aangeboren hartafwijking met hartfalen of voortdurende cyanose  
• Hypoplastisch linker hart 

• Hypoplastisch rechter hart 

• Harttransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is, 

kan het ook na transplantatie 
• ICD (inwendige defibrillator) 

• Moya Moya syndroom 
 

 
KAN TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND BEHOREN EVENTUEEL NA  

OVERLEG MEDISCHE COMMISSIE 

• Tetralogie van Fallot  
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Cognitief functioneren < drie jaar: 

BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een ernstige verstandelijke en beperking waarbij hun medische aandoening  

potientieel kan leiden tot een beperking van de levensverwachting, hieronder volgen een aantal 
voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk):  

  
• Ernstige vorm van Cerebrale Parese (CP); met bv ernstige epilepsie, die lastig te 

behandelen is en/of recidiverende ernstige longontstekingen  
• Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); met bv niet tot zeer moeilijk te behandelen epilepsie 

• Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB); met bv niet tot zeer moeilijk te behandelen 
epilepsie en/of recidiverende ernstige longontstekingen  

• Ernstige Verstandelijk Beperkingen (EVB); met bv niet tot zeer moeilijk te behandelen 
epilepsie en/of recidiverende ernstige longontstekingen  

• Metabole ziekte die kan leiden tot een beperking van de levensverwachting 

• Neurologisch aandoening die kan leiden tot een beperking van de levensverwachting  
 

BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
  

• Milde vorm van Cerebrale Parese (CP) die niet leidt tot een beperking van de 
levensverwachting 

 
De Wish Journey richt zich op een combinatie van een ontspannende activiteit, een cadeau voor 

het kind en een gezinsbelevingsmoment. Het doel is het brengen van ontspanning en het op een 
aangename manier prikkelen van diverse zintuigen. Een concrete invulling bijvoorbeeld het geven 

van een vast (snoezel)object en een rustig gezinsbelevingsmoment, zoals een bezoek aan een 
snoezelruimte, dierentuin of zwembad.   

 
 
Dermatologie 

BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
Kinderen met een dermatologische aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van 
de levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

• Systemische sclerodermie 

• Epidermolysis bullosa (grote blaarziekte): ernstige vorm die kan leiden tot een beperking 
van de levensverwachting  

  

BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Lokale sclerodermie 
• Epidermolysis bullosa (grote blaarziekte): milde vorm die niet leidt tot een beperking van 

de levensverwachting  
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Hematologie  

BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
Kinderen met een hematologische aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van 
de levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 
• Progressieve ziektes waarbij reële dreiging is van behandeling d.m.v. chemotherapie of 

beenmergtransplantatie  
• Beenmergtransplantatie: Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet 

mogelijk is kan aanmelding tot een jaar na de laatste behandeling t.g.v. de 
beenmergtransplantatie 

• Thalassemie major 

• Fanconi anemie + Idiopatische anemie 

• MDS (Myelodysplastisch Syndroom) 

• Sikkelcelziekte HbSS + HbSC 
 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Hemofilie 

 
 

Immunologie/Reumatologie 
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een immunologische/reumatologische aandoening die potentieel kan leiden tot 
een beperking van de levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles 
noemen is niet mogelijk): 
• Immuundeficiëntie indien beenmergtransplantatie noodzakelijk is 

• Beenmergtransplantatie: Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet 

mogelijk is kan aanmelding tot een jaar na de laatste behandeling t.g.v. de 

beenmergtransplantatie 
• Auto-inflammatoire aandoeningen (bijv. S-JIA) mits deze niet met reguliere medicatie te 

controleren zijn 

• Juveniele dermatomyositis mits deze kan leiden tot een beperking van de 

levensverwachting 
• Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) mits deze kan leiden tot een beperking van de 

levensverwachting 

• Systemische Lupus Erythematosus (SLE) mits deze kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting 

• Systemische sclerodermie 
• Vasculitis: de ernstige vorm bijv. ziekte van Wegener 

 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Auto-inflammatoire aandoeningen goed reagerend op reguliere medicatie  

• Lokale sclerodermie  

• Vasculitis voorbijgaande vorm (bijv. Hennoch-Schönlein en Kawasaki) 
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Longziekten 
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een pulmonale aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 
• Ingewikkelde, ernstige bronchiëctasieën 

• Cystic Fibrosis 
• Longtransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is 

kan het ook na transplantatie 
• Ernstige longziekte die kan leiden tot een beperking van de levensverwachting  

• 24 uurs beademing 
 

 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Astma 

 
 
 
 
Maag-, darm-, leverziekten  
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
Kinderen met een gastro-intestinale aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van 
de levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

• Galgangatresie 
• Short Bowel syndroom (mits die kan leiden tot een beperking van de levensverwachting) 

• Leverfalen met portale hypertensie 
• Levertransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is 

kan het ook na transplantatie 

• Alvleeskliertransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet 

mogelijk is kan het ook na transplantatie 
• Darmtransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is 

kan het ook na transplantatie 

• TPV (Totale Parenterale Voeding) 
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Metabole ziekten   
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een stofwisselingsziekte die potentieel kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

•  Diabetes type 1 indien moeilijk instelbaar en/of diabetes 'in de knel' (dwz dat er naast 
diabetes ook andere factoren zijn die de instelling bemoeilijken, bv problemen op medisch 
en/of sociaal gebied) 

• Diabetes type 1 indien allergisch voor insuline 

• Hurler syndroom/ MPS 2, mits er sprake is van de neuropathische vorm 

• Barth syndroom 

• Sanfilippo syndroom 

• Cystinose met ernstig nierfalen 

• Syndroom van Leigh 
• Ziekte van Alexander 

• Ziekte van Batten-Spielmeyer 

• Ziekte van Gaucher 
• Ziekte van Niemann-Pick mits deze leidt tot een beperking van de levensverwachting 

• Zie voor meer ziektebeelden ook het kopje ''Cognitief functioneren < drie jaar'' 
 

 
Nefrologie  
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  
Kinderen met een nefrologische aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

• Dialyse (ook peritoneaal) 

• Nefrotisch syndroom met als gevolg nierinsufficiëntie 
• Terminaal nierfalen 

• Niertransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is 
kan het ook na transplantatie 
 

KAN TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND BEHOREN EVENTUEEL NA OVERLEG 
MEDISCHE COMMISSIE 

• Nefrotisch syndroom  
 

BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
• Tijdelijke dialyse ter overbrugging tot de nier hersteld is  
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Neurologie  
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
Kinderen met een neurologische aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting, hier onder volgen een aantal voorbeelden (alles noemen is niet mogelijk): 

• Progressieve of degeneratieve neurologische aandoeningen 
• Progressieve of degeneratieve myopathie zoals spierdystrofie (bijv. Duchenne) 

• Epilepsie, Indien er indicatie is voor epilepsie-chirurgie en/of er, ondanks medicamenteuze 
behandeling, frequent grote aanvallen zijn.  

• Rett syndroom 

• Friedreich ataxia 

• Ataxia Teleangiectasia 
• Moya Moya syndroom 

• Artrogrypose-nierfunctiestoornis-cholestase syndroom 

• Syndroom van Lennox-Gastaut mits therapie niet aanslaat 

• Syndroom van Aicardi mits dit leidt tot een beperking van de levensverwachting 

• Dravet syndroom mits ernstige epilepsie en/of recidiverende longontstekingen 
• Alle hersentumoren, zowel goed- als kwaadaardig 

• Zie voor meer ziektebeelden ook het kopje ''Cognitief functioneren < drie jaar'' 
 

BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
• Epilepsie die redelijk goed behandelbaar is (die geen potientiele beperking van de 

levensverwachting geeft) 
• Spina bifida (zonder complicaties die geen beperking van de levensverwachting geven) 

 

 
 
Oncologie  
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Alle oncologie, mits in behandeling of aangemeld binnen 1 jaar na de laatste behandeling 
• Beenmergtransplantatie: Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet 

mogelijk is kan aanmelding tot een jaar na de laatste behandeling t.g.v. de 
beenmergtransplantatie 

• Ziekte van Recklinghausen met maligne gedrag 
 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
• Oncologische patiënten langer dan 1 jaar na de laatste behandeling 
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Transplantatie 
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  

• Alle transplantatie patiënten (behalve huid- en corneatransplantatie)  
Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien dit niet mogelijk is, kan het ook na 
transplantatie 

• Beenmerg- en stamceltransplantatie. Bij voorkeur aanmelden vóór transplantatie. Indien 

dit niet mogelijk is, kan aanmelding tot een jaar na de laatste behandeling t.g.v. BMT of 
SCT 

 
BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 

• Huid- en corneatransplantatie 
 

 
Diversen  
BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND  

Kinderen met een aandoening die potentieel kan leiden tot een beperking van de 
levensverwachting, bijvoorbeeld: 

• 24 uurs beademing 
• TPV (Totale Parenterale Voeding) 

• ICD (inwendige defibrillator) 
 

BEHOORT IN PRINCIPE NIET TOT DE DOELGROEP VAN MAKE-A-WISH NEDERLAND 
• Allergie waarbij sprake kan zijn van een anafylactische reactie  

• Kinderen met psychiatrische stoornissen, bijv. eetstoornissen van psychiatrische oorsprong 
(anorexia nervosa) 

• Chronische ziektes die niet potentieel kunnen leiden tot een beperking van de 
levensverwachting komen niet in aanmerking. 

 
 
 
 
 


