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Voorwoord
2017!
Een nieuw jaar… een frisse blik op nieuwe mogelijkheden!
Als ik voor mijzelf spreek, hoop ik vooral dat het nieuwe jaar wat
meer rust zal brengen. 2016 was hectisch, iets te druk & dramatisch….

Het ontlast, verbroedert en kan deuren openen. Wil jij de deur
naar nieuwe mogelijkheden in 2017 openen? Stuur dan je vraag,
verhaal, maar ook kritiek naar info@noonansyndroom.nl

De feestdagen en jaarwisseling achter ons latend, kijk ik alweer uit
naar het voorjaar…de 1e zonnestraaltjes....

Natuurlijk wens ik jullie, mede namens het bestuur, tot slot Een
prachtig, verlichtend en kleurrijk 2017 toe!

Ik houd van licht & kleur, net als van de diversiteit in mensheid!
Benieuwd wat ik dit jaar weer zal mogen leren over de diversiteit,
maar tevens samenhang in onze syndromen… stap ook ik nieuwsgierig 2017 in! Communicatie is bijzonder!

Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

Statiegeld voor Stichting Noonan Syndroom
De stichting kan altijd extra inkomsten gebruiken omdat de subsidie
die we krijgen van de overheid niet gebruikt mag worden voor
bijvoorbeeld het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
Tegenwoordig staat er in steeds meer supermarkten bij het inleveren van de statiegeldflessen een box om je bonnetje te doneren
voor een goed doel.

Als jij wil dat dit statiegeld naar de stichting Noonan syndroom
gaat kun je vragen bij de manager van jouw supermarkt of de
opbrengst van de box naar de stichting mag gaan. Je kunt via
info@noonasyndroom.nl een pakket aanvragen met informatie
voor de supermarkt.
Hopelijk kunnen we zo weer wat extra geld ophalen.
Judith
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Terugblik/vooruitblik
Zo aan het begin van het jaar is het een goede gewoonte om nog
eens terug te kijken, wat is er gebeurd, waar staan we en wat
willen we het komend jaar bereiken…
Ja zo aan het eind van het jaar is het een goede gewoonte om nog
eens terug te kijken, wat is er gebeurd, waar staan we en wat
willen we het komend jaar bereiken…
Paul van den Hengel nam afscheid van het bestuur en werd
“burgemeester “ van zijn bijzondere woonwijk. Judith van de
Meerakker heeft zich als aspirant bestuurslid opgeworpen en
draait volop mee in allerlei activiteiten.
Vaste prik, de contactdagen en natuurlijk de nieuwsbrieven. Dit
jaar op de informatieve contactdag in Putten 79 bezoekers en in
Burgers Zoo op de familiecontactdag met de kinderen erbij 198
bezoekers!
Er hebben zich dit jaar 22 nieuwe donateurs aangemeld! Daarmee
hebben we op dit moment 226 donateurs, echter op het moment
van dit schrijven heeft nog niet iedereen betaald, we hopen
natuurlijk dat dit alsnog gaat gebeuren. Dus bij deze weer eens de
oproep: Maak van uw donatie een jaarlijkse vaste overboeking.
Laat het bedrag liefst in de eerste drie maanden van het jaar
overboeken , dat scheelt ons veel werk ! Tevens geeft het ons
financiële zekerheid om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren!
Ook zijn er geregeld vragen gesteld aan onze contactpersoon
Anneke de Vries. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn
schoolkeuze, gedrag, emotionele vaardigheden en niet begepen
voelen op het consultatiebureau.
Echt wel een gedenkwaardig moment was het gereedkomen van
de patiënten versie van de zorgstandaard en de huisartsenbrochure
die iedereen over de post heeft gekregen begin dit jaar! We hopen
hiermee ook weer een steentje bij te kunnen dragen aan goede
medische zorg.
De sociaal cognitieve training van Renée Roelofs en Ellen
Wingbermuhle voor Noonan patiënten vanaf 16 jaar (SENS) is
gestart. De eerste groep heeft gedraaid en is afgerond , de tweede
groep is van start gegaan.
We hebben dit jaar voor het eerst deelgenomen aan een nieuw
onderdeel voor medische studies in het Radboud UMC door
studenten kennis te laten maken met de rol van patiëntenorganisaties
en specifiek onze stichting. Ook het VUMC in Amsterdam stond
weer op de agenda om voorlichting te geven aan aankomende
artsen.

Waar doen we het voor? Een kleine persoonlijke ervaring: Onze
dochter werd 12 jaar geleden gediagnosticeerd met Noonan
Syndroom. Ze dachten eerst aan Turner Syndroom, uiteindelijk kon
het ook misschien Noonan zijn maar dat was zo zeldzaam, dat
dachten ze van niet… Ik werk als audiologieassistente en had
onlangs een meisje met Turner voor gehooronderzoek. Toen
moeder doorkreeg dat ik er wel wat vanaf wist zei ze : “Ja ze
dachten eerst eigenlijk aan Noonan Syndroom, maar dat was het
dus niet… En toen dacht ik: ja we hebben best wel wat bereikt in
de afgelopen jaren, het is echt niet meer zo onbekend!
En dan nu op naar volgend jaar. Wensen??? Meer dan genoeg!
Afgelopen bestuursvergadering hebben we dus keuzes moeten
maken waar we ons in eerste instantie op gaan richten komend
jaar. Daarbij hebben we afgesproken dat we voorrang willen
geven aan het verstevigen en uitbreiden van de zaken die we de
afgelopen jaren van de grond hebben gekregen. Dit betekent
bijvoorbeeld het evalueren, en daar waar nodig, aanpassen van
de zorgstandaard (dit is ook een eis om de waarborg van het
kwaliteitsinstituut te behouden). Ook willen we gaan zoeken naar
mogelijkheden om verder onderzoek te stimuleren naar de
motoriek en de pijnen in het bewegingsapparaat. Onderzoeken
hoe we de KLIK (kwaliteit van leven in kaart) vragenlijsten kunnen
aanpassen voor onze syndromen en daarmee een bijdrage kunnen
leveren aan het expertisecentrum en wellicht ook het CFC/ Costello
expertisecentrum. Dit zijn gestandaardiseerde vragenlijsten die
eventuele sociale en emotionele problemen (school) in kaart
brengen en zo door de kinderarts met patiënt besproken kunnen
worden. KLIK is al voor veel patiëntgroepen aangepast en wordt in
veel ziekenhuizen naar tevredenheid van zowel arts als patiëntjes
en hun ouders gebruikt. En misschien ook nog wel een onderzoek
naar mond en kaakproblemen…, een stand op het congres voor
kinderartsen, de bijeenkomsten voor studenten….. , Sens wordt
besproken op een jubileumcongres van TOP GGZ.
Uiteraard houden we u via de nieuwsbrieven en contactdagen op
de hoogte!
Gelukkig hebben afgelopen jaar weer heel veel mensen zich op
wat voor manier dan ook ingezet om al deze activiteiten voor
elkaar te krijgen! Zonder hen was dit niet gelukt! De plannen voor
volgend jaar zijn minstens net zo intensief. We hopen dan ook
weer op jullie inzet!

Renée Augustijn,
Namens het bestuur.

Het thema van het huisartsencongres was dit jaar Zeldzame
aandoeningen. Daar mochten we natuurlijk ook niet ontbreken,
verderop in de nieuwsbrief een verslag. Daarnaast heeft Sigrid
Hendriks (VSOP) een lezing gehouden over “Alledaags en
Zeldzaam” waarbij ze ook Noonan Syndroom onder de aandacht
heeft gebracht. Er kwam hiervan ook een stukje in de
Leeuwarderkrant en in het congresblad.

Samen meer mogelijk maken!
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Leven Lisa CFC
Een stukje uit het leven van mijn dochter Lisa Kierkels met het
CFC-Syndroom.
Lisa over het algemeen een vrolijk en goed gezind meisje. Heeft
ook haar nukken en kan soms heel boos en agressief zijn. Wij zijn
dan ook altijd bij haar in de buurt, en mocht ze op school, bso of
op het logeerhuis zijn dan is daar haar begeleiding die een oogje
in het zeil houdt.
Lisa vraagt bijna elke dag hetzelfde, “wat eten we” dat is haar
standaard vraag.
Met het naar bed gaan heeft ze ook altijd de zelfde vraagjes,
die wij gewoon elke avond beantwoorden, dat geeft haar een
goed gevoel, dus waarom zouden we moeilijk doen om dat niet te
beantwoorden. Ze kan ook heel uitdagend zijn en zeggen van.
“dat doe ik niet” of “nee” dat is ook een veel voorkomend
antwoord. Soms erg frustrerend maar even tot tien tellen en we
kunnen het weer aan. Ik (vader) draai het meestal om. Als ze
zegt “nee” , dan zeg ik “oké dan krijg je ook niks lekkers meer,
Dan is het meestal zo over. Of ik zeg van “jij plaagt mij?
Dan plaag ik straks jou” Dan weet ze ook dat ze beter kan stoppen.
Mijn vrouw Wendy zorgt continue voor mijn dochter, ze haalt ze uit
bed, ontbijt met haar, wast haar, kleed haar aan, poetst haar
tanden enz. ze brengt haar naar school en haalt haar weer op.
Brengt haar naar het logeerhuis en haalt haar weer op. In het
weekend ben ik er dan ook bij en als we dan op het logeerhuis
aankomen zijn daar al haar vriendjes en vriendinnetjes weer.
Ik heb dan ook goed contact met de kinderen en maak dan wat
grapjes, dat de kinderen doet lachen. Lisa wilt ook graag rollenspellen spelen met ons en we leven ons daar helemaal in en dan
heeft ze de tijd van haar leven en vergeet ze even alles om haar
heen. Dat is fijn want als ze veel in het vooruitzicht heeft kan ze niet
van het moment genieten waar ze mee bezig is, want dan denkt ze
al aan het volgende moment wat haar erg frustreert.
Jaarlijks hebben we ook onze ziekenhuis, dokter en specialisten
uitjes dat vind ze dan ook best prettig, we gaan dan ook altijd
lunchen in het ziekenhuisrestaurant wat ze heel leuk vindt.
Lisa heeft ook nog een oudere broer dat is Joey, ze gaan altijd heel
leuk met elkaar om.
Onze opvoeding voor Lisa doen we met een lach, we nemen het
niet al te serieus, want mijn mening is als je dat wel doet dan kan
dat wel is voor stressmomenten zorgen en misschien wel relatieproblemen. Uiteraard voeden wij ze wel als kinderen met normen
en waarden op.
En natuurlijk wat wel en niet kan brengen we ze bij. Maar we blijven
vooral soepel. Wat wij als ouders heel erg belangrijk vinden is dat
je als man en vrouw, ouders van je kinderen in gesprek met elkaar
blijft, geef aan wat je dwars zit, wat je struikelmoment is, wat je
samen kunt doen voor bepaalde afspraken, je hoeft het niet altijd
met elkaar eens te zijn, maar blijf praten.
Marco Kierkels
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Betere zorg begint met een goed gesprek

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte
behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden
Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten.
Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een
waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren. Daarom lanceren zij samen met hun samenwerkingspartners de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’.
De campagne wil een impuls geven aan alles dat door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en
universitair medische centra (umc’s) wordt gedaan om samen
beslissen mogelijk te maken. Want alle partijen hebben dit hoog
in het vaandel.

gesprek met u te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens
beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past.
U maakt zo een goed geïnformeerde keuze, en dat maakt de kans
van slagen het grootst.
De campagne is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten
en de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
De campagne wordt financieel ondersteund door het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Zorginstituut
Nederland en ZonMw.
Kijk ook eens op: www.begineengoedgesprek.nl

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft
u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke
behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een
aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen,
van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen.
Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te
zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Deze
vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open

Samen meer mogelijk maken!
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Uitnodiging

contactdag 25 maart 2017
Beste Donateurs,
Het is weer bijna zover. Zaterdag 25 maart is de contactdag op ons, inmiddels
vertrouwde adres, de Aker in Putten.
De afgelopen tijd hebben we ons best gedaan om weer een gevarieerd programma
samen te stellen met voldoende keuze mogelijkheden.
Deze contactdag zullen we afscheid nemen van Kees Noordam. Vanaf het begin
heeft hij het initiatief om een patiëntenvereniging op te starten aangemoedigd.
Hij zat 14 jaar in onze medische adviesraad en heeft op contactdagen talloze
keren een lezing gegeven. Hij verlaat ons echter niet zonder voor een goede
vervanger te zorgen in de persoon van Jos Draaisma (kinderarts). Zijn belangstelling voor Noonan syndroom gaat ook al terug tot die beginperiode en hij staat
nu aan het hoofd van het expertisecentrum. Daarnaast komt ook Floris Udink ten
Cate (kindercardioloog) de medische adviesraad versterken. Natuurlijk zijn ook
Ellen Wingbermühle en Renée Roelofs er om te vertellen over de ontwikkelingen
rondom de sociale cognitietraining (SENS). Jennifer Kramer zal bij hen aansluiten
en vertellen over een deelonderzoek dat zij gaat opzetten en waarvoor zij nog
mensen zoekt die deze dag al mee kunnen doen.
Tussen de middag wordt er weer een lunch verzorgd met ruime tijd voor het
uitwisselen van ervaringen en weer gezellig bij te praten!
’s Middags komen er een aantal nieuwe aandachtsgebieden aan bod. Zo zal
Stanimira Sparrenboom komen vertellen over een onderzoek naar alle problematiek rondom het mondgebied dat zij wil gaan opzetten en haar bevindingen tot
nu toe. Ildiko Vadja (VSOP) komt vertellen over KLIK, een bestaand systeem van
vragenlijsten dat aangepast gaat worden voor het Noonan syndroom en dat
gebruikt wordt om de kwaliteit van leven in kaart te brengen. Hoe ervaart het
kind zelf de invloed van zijn ziekte en behandeling op zijn leven. Barbara Sibbels
komt over voedingsproblemen vertellen en Ineke van de Burgt is er voor het
vraagstuk “Ik heb Noonan syndroom en denk aan kinderen krijgen.”
Al met al denken wij een zeer gevarieerd aanbod te hebben waar soms misschien
wel lastige keuzes gemaakt moeten worden. Daarom willen wij heel graag ook
weer mensen die zich aanbieden om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief
over 1 van de onderwerpen, zodat iedereen die niet in de gelegenheid was om
op deze contactdag te komen of bij een andere lezing zat toch de informatie in de
nieuwsbrief kan lezen.
De jongeren vanaf 12 jaar zijn traditie getrouw ook dit jaar weer welkom. Tijdens
de familiedag in Burgers Zoo vorig jaar hebben een groot aantal jongeren een
vragenlijst ingevuld over wat zij het liefst zouden willen doen. Zwemmen kreeg
veruit de meeste stemmen. Dat kan! Dus als je komt, neem dan ook je zwemkleding
mee! Er zullen 2 volwassenen mee gaan, en jullie krijgen daar een lunch.
Er wordt deze dag niet voor opvang van de jonge kinderen gezorgd, hen zien
wij graag weer bij de familiecontactdag op 30 september!

We hopen veel van jullie weer te zien op 25 maart in Putten!
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Het programma van de dag zal er als volgt uitzien:
10.00 - 10.30

Inloop met koffie/thee en iets lekkers.

10.30 - 10.45

Welkomwoordje bestuur, toelichting vervolgonderzoek Jennifer Kramer.

10.45 - 11.30

Programma: Afscheid Kees Noordam en voorstellen Jos Draaisma en Floris Udink ten Cate

11.45 - 12.30
			

Keuze programma A
• Met Kees Noordam in gesprek over groei, en groeihormoon
• Ellen Wingbermühle, Renée Roelofs: Beschrijving en eerste bevindingen van de sociaal-cognitieve
				 training voor volwassenen met het Noonansyndroom.
• Floris Udink ten Cate over hartproblemen bij rasopathiën, waar Noonan, CFC en Costello binnen vallen.
12.30 - 14.00

LEKKER LANG LUNCHEN

14.00 - 14.45

• Stanimira Sparrenboom over problemen in het mondgebied.

15.00 - 15.45
			

Keuzeprogramma B
• Ildiko Vadja workshop over KLIK voor ouders en jongeren -18 jaar (die zijn dan dus terug van het zwemmen)
• Ineke van der Burgt: ”Ik heb Noonan Syndroom en ik denk na over kinderen krijgen”

De kosten voor deze dag zullen 8 euro per persoon bedragen
inclusief lunch en koffie en thee. Opgeven voor deze dag kan via de website!

We hopen veel van jullie weer te ontmoeten op deze dag!

Congrescentrum De Aker
Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten
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Verslag Congres huisarts
Tijdens een Noonan contactdag in Putten heb ik eens aangegeven
dat ik wel "iets" wil doen voor de Stichting. Dus toen ik door
Anneke de Vries werd gevraagd om 18 november naar Leeuwarden
te gaan, hoefde ik niet lang na te denken. Een dag samen met
Judith van de Meerakker naar Friesland waar een congres voor
huisartsen was georganiseerd met als thema : zeldzame ziektes.
Judith was de dag tevoren al naar Leeuwarden gereden en ik kon
prima ' s morgens vroeg vanuit Groningen op tijd komen.
Eenmaal aangekomen in de hal van het WTC was het een drukte
van belang om de stands op te zetten van de verschillende
organisaties en stichtingen. Judith had alle benodigdheden al op
de plek staan zodat we konden opbouwen.
Daarna was er tijd voor een kop koffie en om kennis te maken met
onze "buren" die alles wisten over gezonde voeding en bewegen.
En inderdaad zijn er veel zeldzame ziekten waar ik nog nooit van
heb gehoord. Deze waren goed vertegenwoordigd, als ook een
verscheidenheid aan organisaties zoals de nierstichting, diabetes,
obesitas, kanker enz...
Goed dat ook wij er waren namens de stichting.
Om negen uur was de opening van het congres, ik schat dat er
zo'n 2000 mensen waren. De grote zaal zat vol en tijdens de
pauze kwamen de eerste mensen langs. De geïnteresseerden
waren huisartsen, kinderartsen, dermatologen enz. Verschillende
artsen waren onbekend met het syndroom, sommigen hadden één
client in hun bestand en er was een huisarts die meerdere clienten
met het syndroom van Noonan kende. De aanverwante syndromen waren bij de meeste mensen onbekend. Het was dan ook fijn
dat we voldoende informatie hadden die we mee konden geven.

Al deze informatie is voor een huisarts belangrijk om te weten. Er
waren twee artsen die ook Judith herkenden met het syndroom. De
dag werd afgesloten in de grote zaal met voor iedere provincie
een aangepast lied. Toen bleek dat de mensen vanuit het hele land
aanwezig waren.
We hebben een dag gehad waar ik met een goed gevoel op terug
kijk. Alles tot in de puntjes geregeld: mooie stand, voldoende
informatie om mee te geven en niet onbelangrijk de catering. We
kregen een heerlijke lunch aangeboden.

De ene keer spraken Judith en ik gezamenlijk met een geïnteresseerde en als het druk was ieder voor zich. Judith die zelf behept is
met het syndroom en dus weet wat de symptomen zijn en vooral
alles weet, mede vanuit haar vakgebied, over DNA, erfelijkheid en
dergelijke.
Op deze manier konden we elkaar aanvullen want niemand is
gelijk....ook niet met een syndroom.
Ik ben de moeder van Niec die inmiddels al 41 jaar oud is. Ik zag
bij zijn geboorte direct dat hij "anders" was dan zijn zussen.
Het voeden was problematisch en men weet dat aan mij als
"overbezorgde" moeder. Vervolgens werd een hartafwijking
geconstateerd en bleek de motoriek niet in orde en zijn ontwikkeling liep achter. Om een lang verhaal kort te maken: een arts van
het Antropogenetisch
centrum in Amsterdam noemde het
syndroom van Noonan. Er waren toen 50 mensen in de hele
wereld bekend met het syndroom. Voor Niec en mij is het nu een
eye opener dat er inmiddels zoveel over bekend is en dat de
puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Voor de familie is het belangrijk
te weten dat het een mutatie is geweest.

Samen meer mogelijk maken!
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De aftrek van zorgkosten
Laat geen belastinggeld liggen!
Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee.
Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra
kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die
kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan
terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er
gebruik van. In dit artikel leest u hoe u aangifte moet doen en
welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2016.
U doet deze aangifte in het voorjaar van 2017.

Begin met invullen
De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor u ingevuld. Loop
deze gegevens zorgvuldig na. U kunt ze zo nodig aanpassen of
aanvullen. Ga vervolgens naar het onderdeel Uitgaven, vink Zorgkosten aan (en eventuele andere aftrekposten) en klik op Akkoord.
Pak uw administratie erbij
U ziet nu in het menu links in beeld, onder Uitgaven het onderdeel
Zorgkosten staan. Als u daar op klikt, krijgt u een lijstje te zien met
de verschillende onderdelen van deze aftrek.
U kunt in de witte vakjes alleen de totaalbedragen invullen. De
berekeningen van de aftrekbare kosten per onderdeel zult u zelf
moeten maken. Pak daarom uw administratie erbij. Maak voor elk
van de onderdelen een overzicht van de kosten die in 2016 voor
uw rekening kwamen, min de eventuele vergoedingen die u hiervoor hebt ontvangen. Bent u fiscale partners, vul dan in de witte
vakjes de zorgkosten in van u beiden samen, bij elkaar opgeteld.
Algemene voorwaarden
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal spelregels. U moet
de kosten in 2016 hebben betaald. Het gaat om kosten voor u zelf,
uw fiscaal partner, uw kinderen tot 27 jaar of familieleden die bij u
wonen en die van uw zorg afhankelijk zijn. De kosten moeten voor
uw eigen rekening komen. Kosten die u vergoed hebt gekregen
(of had kunnen krijgen) kunt u niet aftrekken. Kosten voor zorg,
hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar
u een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor
uw eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kunt u niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn
niet aftrekbaar. U kunt alleen kosten aftrekken die in de
verschillende onderdelen genoemd staan. U kunt bijvoorbeeld
geen zorgpremies aftrekken.

Vanaf 1 maart 2017 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over
het jaar 2016. Dat kan best een lastige klus zijn. Maar het is de
moeite waard. Hebt u hoge zorgkosten, dan kan de aangifte u veel
geld opleveren. Dat komt door de aftrek van zorgkosten. Maak er
gebruik van!
Vraag zo nodig hulp
Komt u er zelf niet uit? Veel belangenorganisaties beschikken over
deskundige vrijwilligers, die u graag helpen.
De voorbereiding
Hebt u nog geen DigiD? Ga dan eerst naar de website www.digid.nl
en vraag er een aan. Bent u fiscale partners? Dan hebt u elk uw
eigen DigiD nodig. Log vervolgens in op mijn.belastingdienst.nl,
open in het onderdeel 'Inkomstenbelasting' de aangifte over het
jaar 2016.
U kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2017. Lukt het
niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te krijgen, vraag
dan uitstel tot 1 september. Dat kan bij de Belastingtelefoon
0800-0543. Bent u fiscale partners, dan moet u allebei even bellen.
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Loop de verschillende onderdelen na
Hieronder staan de onderdelen van de aftrek op een rijtje, met een
korte toelichting.
• Geneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) medische
en paramedische zorg, inclusief tandartskosten en (2) om uitgaven
voor particuliere verpleging en verzorging zonder indicatie of
naast de indicatie, als de indicatie niet toereikend was.
• Reiskosten ziekenbezoek. Voor bezoek aan een (voormalige)
huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde
u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten
volledig aftrekbaar. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
• Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeopathische)
geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een
erkende arts.
• Hulpmiddelen. Denk aan steunzolen, elastische kousen en
prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt),
aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel.
Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen,
eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators),

rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.
• Vervoerskosten. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken
aan artsen of andere behandelaars. Reisde u per openbaar
vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar.
Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer,
dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs
berekenen op basis van de tabellen en rekenmodules van de
ANWB of de Consumentenbond. Kreeg u een vergoeding van
de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die in
mindering brengen op de aftrek. In sommige gevallen zijn ook
de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar
in de praktijk is dat lastig.
• Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabel van de
Belastingdienst. Die tabel staat onder het vraagtekentje bij dit
onderdeel in de aangifte.
• Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Deze aftrek geldt
alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten ten opzichte
van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er
geldt een laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die u wel
aannemelijk kunt maken, maar niet kunt aantonen. Zijn uw extra
uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kunt u € 750
aftrekken.
• Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór 2014 een
rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft, schrijft
u die af en hebt u die afschrijving ook al over het jaar 2013
afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog
aftrekbaar), dan mag u de afschrijving over 2016 ook nog
aftrekken.
• Extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om particuliere
huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder
indicatie of naast een indicatie als de indicatie niet toereikend
was. Er geldt een aparte drempel, afhankelijk van uw inkomen.
Verhoging
Afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, kan er een standaard
verhoging gelden van een aantal zorgkosten. De online aangifte
berekent zelf of u in aanmerking komt voor de verhoging en om
welk bedrag het gaat.
Drempel
Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag
u de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk
van uw inkomen. De online aangifte berekent uw drempel
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automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.
Maak een verdeling
Deze stap geldt alleen voor fiscale partners. Bij de vorige stappen
hebt u de aftrekbare zorgkosten uitgerekend voor uzelf en uw
fiscale partner samen. U moet deze aftrek nu gaan verdelen. Klik
op Verdelen in het menu links in beeld en ga naar het onderdeel
Zorgkosten. Als u bij één van beiden een bedrag invult, berekent
de online aangifte hoeveel aftrek er voor de ander overblijft. Door
op de knop Belasting berekenen te klikken, kunt u zien wat het
resultaat is. Probeer een paar verschillende verdelingen uit en kies
uiteindelijk voor de verdeling die u het meeste belastingvoordeel
oplevert.
Insturen
Loop de hele aangifte nog eens goed na. Kijk ook in de rubriek
Overzicht en ga na of alle posten er goed in terugkomen. Stuur
vervolgens uw aangifte in, met behulp van uw DigiD.
U krijgt van de Belastingdienst een belastingaanslag over het jaar
2016. Ook als u geld terugkrijgt. De Belastingdienst maakt dat geld
dan automatisch over naar uw bankrekening. Klopt de aanslag
niet, maak dan bezwaar. Hoe dat moet staat in de aanslag zelf.
Aangifte op papier
Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de
Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-biljet
(voor particulieren) over het belastingjaar 2016. De indeling
en de benamingen van de verschillende aftrekposten zijn
in de online aangifte soms anders dan in de Toelichting bij het
P-biljet. Toch zult u de verschillende posten gemakkelijk
herkennen. De regels voor de aftrek zijn hetzelfde.

Tekst: Kees Dijkman
Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst is met
de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten
aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was het definitieve
online aangifteprogramma voor het jaar 2016 nog niet
beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets
anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk
op www.meerkosten.nl in de rubriek Belastingvoordeel.

Aangepaste Vakantie Gids
De perfecte vakantie,
ook met een beperking!
Er is een nieuwe mogelijkheid voor mensen met een beperking
om makkelijk, snel en gratis hun ideale vakantie samen te stellen.
De Aangepaste Vakantie Gids is een nieuw en onafhankelijk
(crossmediaal) platform van uitgever Vinda Media, voorheen
uitgever van De Blauwe Gids voor aangepaste vakanties. Vinda
heeft dus ruime ervaring op dit gebied. Aangepaste Vakantie Gids
helpt iedereen wie met een beperking of aandoening op vakantie
wil de juiste weg te vinden in het labyrint van vakantieaanbiedingen,
waarvan lang niet altijd duidelijk is of je er wel met een beperking
terechtkunt. Gasten beoordelen via reviews de kwaliteit van de
genoten vakanties. Via reisverhalen kunnen zij hun reiservaring
delen met andere gasten. Aangepaste Vakantie Gids wordt zo een
community voor mensen met speciale vakantiewensen!
De website (www.aangepastevakantiegids.nl) geeft vakantiegangers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of
chronische ziekte – eventueel geholpen door partner, gezin, familie,
mantelzorger of vrienden - de kans die keuze weloverwogen
en goed te maken. Zij kunnen online in detail aangeven welke
specifieke voorzieningen en/of hulpmiddelen en zorg nodig zijn,
waardoor de zoekmachine de accommodaties of reisorganisaties
eruit filtert die aan al die wensen voldoen. Aangepaste Vakantie
Gids presenteert namelijk het meest complete online overzicht
op dit gebied, zodat er gegarandeerd voor iedereen de meest
toepasselijke vakantie uitrolt. Een groot voordeel is ook dat het
platform geen boekingskosten berekend.
Liever papier?
In de papieren Aangepaste Vakantie Gids 2017 worden ook
uitstapjes gemaakt naar de buurlanden Duitsland, Engeland
en België. De gids biedt bovendien veel extra informatie, zoals
over de financiën en de inzet van het persoonsgebonden budget,
respijtzorg voor mantelzorgers, verzekeringen en tips.
Ervaringsverhalen
Naast het uitgebreide vakantieaanbod presenteert het platform
ervaringsverhalen van vakantiegangers. Uiterst betrouwbare
informatie uit de eerste hand. Zoals van Ger en Suze, die na
een nare vakantie-ervaring in een nauwelijks aangepaste
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accommodatie toch nog hun ideale vakantieplekje vonden. Of
Jan en Arida, die op internet de camping van hun dromen voor
hun vierjarige gehandicapte zoon Mathijs tegenkwamen. De
meervoudig beperkte Kevin beleefde in de zorgboerderij van zijn
leven nu al meerdere keren een fantastische aangepaste vakantie.
Anja vond de juiste zorgfaciliteiten voor haar groep mindervalide
volwassenen, zowel fysiek als geestelijk. Marc, kwam er in het
meest toegankelijke land in Europa voor rolstoelgebruikers achter
hoe fascinerend Duitsland als vakantieland wel niet is. Ron kwam
met zijn ouders in een vakantiewoning in Friesland terecht die
helemaal af is voor iemand met een progressieve spierziekte.
En Jenny en Paula beleefden ondanks hun fysieke beperkingen
heerlijke vakanties in gehele aangepaste vakantiebungalows in de
ongeëvenaarde Veluwse natuur.
Samenwerkingspartners
Aangepaste Vakantie Gids werkt samen met Wijzermetjebeperking.
nl en reviewplatform Opiness.nl.
De papieren Aangepaste Vakantie Gids kan voor € 5,95 besteld
worden via www.aangepastevakantiegids.nl/bestellen/
Neem voor meer informatie contact op met Vinda Media,
Postbus 7160, 6050 AD Maasbracht. Tel. 0475-463 465, e-mail
info@vindamedia.nl

Nieuw tv-programma over mensen met een erfelijke ziekte
De NTR en producent Skyhigh TV werken aan een nieuw tv
programma waarin we mensen volgen met een erfelijke ziekte in
hun familie. In dit programma willen we informatie geven over
erfelijke ziektes en inzicht geven in de dilemma's die er zijn rondom
het wel of niet laten testen op een erfelijke aanleg voor een ziekte.
Voor dit programma komen we graag in contact met mensen die
willen weten of zij drager zijn en met mensen die zich al hebben
laten testen en willen vertellen hoe ze verder leven na de uitslag.
Denk jij erover je te laten testen (of ben je hier al mee bezig) en
wil je meer informatie over dit tv-programma?
Of wil je jouw (familie)verhaal vertellen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de redactie via erfelijk@
skyhightv.nl of via Bianca Bron op 035 - 626 3000

Uit het hart...
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Wetenschappelijk onderzoek: Perspectiefname
Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent
van Gogh (VvG) in Venray wordt al vele jaren onderzoek uitgevoerd
op het gebied van de neuropsychologie bij het Noonansyndroom.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen met het
Noonansyndroom vaker sociaal-cognitieve problemen hebben
dan mensen zonder het syndroom. Naar aanleiding van deze
bevindingen is de sociaal-cognitieve training SENS ontwikkeld.
Deze training wordt nu sinds het voorjaar van 2016 gegeven
aan kleine groepen volwassenen met het Noonansyndroom met
het doel om sociaal-cognitieve klachten te verminderen. Om het
neuropsychologische profiel van mensen met het Noonansyndroom
nog vollediger in kaart te brengen en de training te kunnen
optimaliseren, starten we binnenkort met een aanvullend onderzoek
naar ‘perspectiefname’. Perspectiefname wordt beschouwd als een
onderdeel van de sociale cognitie, namelijk het vermogen om je te
kunnen verplaatsen in het perspectief van de anderen en als het
ware even in de schoenen van iemand anders gaan staan. Voor
dit deelonderzoek zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die bereid
zijn om een aantal taken uit te voeren en enkele vragenlijsten
in te vullen. Meer informatie over het onderzoek vindt u in deze
brochure.
Waarom wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan?
Wetenschappelijk onderzoek heeft binnen het Vincent van
Gogh een belangrijke plaats. Door middel van wetenschappelijk
onderzoek geven we nieuwe methoden van diagnostiek en
behandeling vorm, evalueren we bestaande behandelingen en
passen we deze zo nodig aan. Het wetenschappelijk onderzoek
draagt op deze manier bij aan continue verbetering van de zorg
binnen VvG.
Waar gaat dit onderzoek over?
Dit onderzoek gaat over de perspectiefname. Perspectiefname kan
worden omschreven als het innemen van het perspectief van een
ander. Deze vaardigheid hebben we nodig in dagelijkse sociale
situaties, bijvoorbeeld als men zich wil inleven in hoe een ander zich
voelt, wat een ander denkt of het gedrag van de ander probeert te
begrijpen. Recent onderzoek laat zien dat de perspectiefname bij
mensen met sociaal-cognitieve problemen in het algemeen- dus niet
specifiek bij mensen met het Noonansyndroom- vaak niet optimaal
ontwikkeld is. Dit kan gevolgen hebben voor sociale interacties in
het dagelijks leven. Aangezien er nog niet zoveel bekend is over
de perspectiefname bij mensen met het Noonansyndroom, willen
we dit graag nader in kaart gaan brengen middels het huidige
onderzoek. Deze kennis kunnen we in de toekomst voorts gebruiken
om onze behandelmethoden te verbeteren.
Wie kan er meedoen aan het onderzoek?
Volwassenen vanaf 18 jaar met of zonder het Noonansyndroom.
Aangezien we willen onderzoeken of er een verschil bestaat in de
perspectiefname tussen mensen met en zonder het syndroom, is
iedereen welkom om aan het onderzoek deel te nemen.
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Wat wordt er van u verwacht?
Het onderzoek duurt ongeveer een uur. Het bestaat uit vier
verschillende neuropsychologische taken en zes korte vragenlijsten.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden vanzelfsprekend anoniem verwerkt en zijn
alleen zichtbaar voor de onderzoekers. Door het tekenen van de
toestemmingsverklaring geeft u toestemming om aan het onderzoek
deel te nemen en stemt u in dat de geanonimiseerde resultaten
gebruikt mogen worden voor presentaties en wetenschappelijke
publicaties.
Waarom zou ik meedoen met dit onderzoek?
Wij stellen het zeer op prijs als u mee wilt doen aan het onderzoek,
maar natuurlijk is deelname niet verplicht. Het meedoen aan
het onderzoek kost u een uur van uw tijd, maar kan u ook iets
opleveren. Door deel te nemen aan het onderzoek leert u meer
over uw eigen vaardigheid om het perspectief van een ander in
te nemen. Indien gewenst, ontvangt u van ons een brief waarin de
onderzoeksresultaten kort worden samengevat. Daarnaast kunnen
we voor deelname aan het onderzoek een kleine vergoeding in de
vorm van een Iris-cheque beschikbaar stellen. Tot slot levert u met
uw deelname een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van al
bestaande patiëntenzorg voor mensen met het Noonansyndroom.
Wij zouden het dan ook zeer waarderen als u ons daarmee wilt
helpen.
Wie voert dit onderzoek uit, en waar kan ik terecht met vragen
of klachten?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Jennifer Kramer,
psychologiestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
tevens stagiaire binnen Vincent van Gogh, onder begeleiding van
drs. Renée Roelofs, dr. Ellen Wingbermühle en prof. dr. Jos Egger.
Daarnaast zijn er collega-onderzoekers van de universiteit uit
Gent betrokken. Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot
het onderzoek kunt u contact opnemen met de boven-genoemde
onderzoekers. Indien deze geen oplossing voor u kunnen vinden,
kunt u terecht bij de klachtencommissie van VvG.
Contactgegevens betrokken onderzoekers:
Jennifer Kramer, psychologiestudent
Radboud Universiteit Nijmegen
j.kramer@student.ru.nl
Drs. Renée Roelofs, psycholoog
Dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog
Prof. Dr. Jos Egger, hoofd Topklinische Sectie
Vincent van Gogh
Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie
Stationsweg 46, 5803 AC Venray
0478 - 527339, Mneuropsychiatrie@vvgi.nl

Toestemming foto’s
Beste donateurs,
Zoals u weet gebruiken wij regelmatig foto’s in publicaties. “een
plaatje zegt meer dan een praatje” Voor alle foto’s die gebruikt
worden in communicatie naar buiten, denk aan banner, boekjes,
folders etc, vragen wij specifiek voor de te gebruiken foto toestemming aan betrokkenen.
Voor de nieuwsbrief hebben we dat tot nu toe niet gedaan. Helaas
is onlangs gebleken dat iemand hier onaangenaam verrast door
was. Dat vinden we erg vervelend.
Gezien het feit dat het in de nieuwsbrief gaat om grote aantallen
foto’s is het erg veel werk om voor iedere foto toestemming te vragen.
Toch willen we rekening houden met donateurs die dit niet prettig
vinden.
Indien u er bezwaar tegen hebt dat foto’s van u, of uw kind in of
op de nieuwsbrief geplaatst wordt, vragen wij u dit ons per mail te
laten weten door het formulier op onze website te downloaden en
naar ons toe te sturen.

Colofon
De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt
3 à 4 x per jaar.

Redactie nieuwsbrief:
Astrid van Grunsven (eindredactie) i.s.m. het bestuur.

Na de contact- en de familiecontactdag wordt deze over de post
verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven worden via de
email verstuurd.

Inzendingen Copy:
U kunt uw artikeltje, foto’s, gedicht, tekening, ed. sturen naar
info@noonansyndroom.nl Het wordt geplaatst in de eerstvolgende
nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2017.
Copy insturen voor 15 april 2017. Het bestuur is gemachtigd een
inzending te weigeren of in te korten. Hierover ontvangt u bericht.

Donateurs betalen minimaal € 25,- per kalenderjaar waarvoor
ze de nieuwsbrieven, tussentijdse mails met informatie en
uitnodigingen voor contact- en familiecontactdagen met aanzienlijke korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van de
besloten facebookgroep en het besloten forum op de website.
Aanmelden als donateur kan via de website:
www.noonansyndroom.nl/donateur

Vormgeving:
Appel en Eelman te Leusden www.appeleneelman.nl
Verdere informatie vindt u op:
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom.nl

Adreswijzigingen, verandering van emailadres en opzeggen van
het donateurschap (graag ruim voor het einde van het jaar) kan
d.m.v. een mail naar info@noonansyndroom.nl
Voor vragen over uw donatie stuurt u een mail naar Lennard Haeck,
penningmeester, haeck@kpnmail.nl
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Oproepen prikbord
Hoi allemaal,
ik (CBL-)Noonan heb. Ik zit in
Ik ben Laura, 12 jaar oud en weet sinds kort dat
op m'n telefoon spelen,
groep 8 van het SBO in Maastricht en hou van koken,
tekenen en ben fan van Harry Potter.
te hebben die met
Ik zou het heel leuk vinden om een penvriend(in)
mij echte brieven wil schrijven.
Veel groetjes van Laura Pijnenburg
of schrijven naar
Reactie’s graag naar: info@noonansyndroom.nl mailen
adres-uitwisseling gezorgd
voor
Meloenstraat 7, 2564 TA Den Haag… dan wordt

Onze nieuwe website is gelanceerd:

Facebook
eens
cebook-pagina al
Onze besloten Fa
rd
hebt u een antwoo
bezocht? Wellicht
de
deren..? Of om
op vragen van an
te
n de Familie-dag
nieuwste foto's va
om –
ro
nd
Noonan Sy
bekijken? (Stichting
Lotgenotencontact)
book.com/
https://www.face
67374215/
groups/3615339

Wilt u een eenmalige gift doen?
Stichting Noonan Syndroom is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
.
Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Met uw financiële hulp kunnen wij meer mogelijk maken
voor
mensen met het Noonan Syndroom. De rekening waaro
p
gedoneerd kan worden is: nl 91 ing B0009604680
ten
name van Stichting Noonan Syndroom te Krimpen a/d
IJssel.

Agenda 2016
25 maart 2017

Contactdag Putten

30 september 2017

Familie contactdag

Bestuursvergaderingen:
24 juni & 7 oktober 12.30-17.00 uur
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