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Shary-An, Wiep en Natascha… 
verrassende finale op Zeldzame Ziekten Dag! 
 
Op zondag 15 mei jl. vond in Amsterdam de Nederlandse editie van Zeldzame Ziekten Dag 
plaats. Om onder meer beleidsmakers en het publiek bewust te maken van de problematiek 
van de zeldzame ziekten. 
 
Na de jaarlijkse uitreiking van de ‘Zeldzame Engel Award’ volgde er een bijzondere 
flashmob van Shary-An en Wiep van ‘The Voice of Holland’ en danseres Natascha 
van ‘So You Think You Can Dance’ met maar liefst 45 dansers. Dit alles onder de bezielende 
leiding van choreograaf Gerald van Windt, bekend van o.a. X-Factor. 
 
De speciale flashmob is ontstaan op initiatief van Genzyme, in nauwe samenwerking met het 
organiserend comité, waaronder vertegenwoordigers van het Zeldzame Ziekten Fonds, VSOP alliantie 
voor erfelijkheidsvraagstukken, de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en de KNMP (Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie). 
 
Over de Zeldzame Ziekten Dag 
Op de Zeldzame Ziekten Dag komen in Nederland honderden kinderen en volwassenen met 
een zeldzame aandoening bij elkaar. Ze ontmoeten elkaar, genieten van een dagje uit en worden 
geïnspireerd om zelf in actie te komen. 
 
De Zeldzame Ziekten Dag is een jaarlijks evenement. De internationale editie was op 28 februari 
2011 (rond de zeldzaamste dag op de kalender, 29 februari) 
 
Het doel van de Zeldzame Ziekten Dag is om mensen met zeldzame aandoeningen 'een gezicht 
te geven' en daarmee aandacht te vragen voor de situatie van mensen die betrokken zijn bij 
zeldzame ziekten. 
 
Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting 6.000 
zeldzame aandoeningen. Zeldzame aandoeningen zijn vaak chronisch, progressief en meestal 
levensbedreigend. Door gebrek aan geld voor onderzoek is er vaak geen diagnose of behandeling  
mogelijk, waardoor de toekomst voor veel mensen met een zeldzame ziekte onzeker is. 
 
Over de Zeldzame Engel Award 
Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de zeldzame ziekten. Winnaar van de Zeldzame Engel 2011 in de categorie Professionals is Dr. 
Maarten Sinaasappel en in de categorie Patiënten: Maryze Schoneveld van der Linde. Dr. Sinaasappel 
heeft zich vanaf 1980 tot heden ingezet voor patiënten die aan Crigler-Najjar lijden. Hij heeft als 
onderzoeker bijgedragen aan het ophelderen van de (erfelijke) oorzaak van deze zeldzame 
leverziekte en deze ontwikkelingen hebben ook bijgedragen aan een betere behandeling.  Maryze is 
geboren met een zeldzame progressieve spierziekte; de ziekte van Pompe. Ze is actief binnen de 
Internationale Pompe Association (IPA), waardoor ze voor mensen met de ziekte van Pompe 
wereldwijd een vraagbaak is. 



 
Over Genzyme 
Genzyme is één van ’s werelds meest toonaangevende biotechnologiebedrijven. De producten 
en diensten van de onderneming richten zich op zeldzame erfelijke ziekten, waaronder de (spier) 
ziekte van Pompe, nierziekten, orthopedie, kanker, transplantatie en immuniteitsziekten. De 
innovatie van Genzyme uit zich door een sterk ontwikkelingsprogramma in deze gebieden, 
alsmede op cardiovasculair, neurodegeneratief en andere gebieden waar behoefte aan is binnen 
de medische zorg. Genzyme is onderdeel van Sanofi. 
 
Noot voor de pers, niet voor publicatie: 
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Maud Creemers (communicatie en PR 
Genzyme Nederland), telefoon: 035 699 86 00 of mobiel: 06 579 907 02. 


