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Samen meer mogelijk maken!
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Voorwoord

In september natuurlijk onze jaarlijkse Familiedag met dit keer 
enigszins uitzonderlijk herfstachtig weer. Dit keer in Duinrell:  
achtbanen, glijbanen, schommelen en draaien … met vooral veel 
snelheid! Net zoals ons leven; grote hoogten en soms dalen, soms 
wat rust en soms gaat alles snel, soms te snel, wordt alles te veel. 
Vervelend zeker! Maar laten we het bespreekbaar houden en niet 
verschuilen achter… De contacten blijken steeds meer waardevol!

De lezing door B. Sibbles over voedingsproblemen, was opnieuw 
een zeer interessant en spraakmakend onderwerp, waar nog lang 
niet alles over gezegd is. In deze nieuwsbrief dan ook aansluitend 
informatie over het spel ‘De reis van 5 eetproblemen’.

Problemen met Lymfoedeem komen ter sprake en ook de ontmoe-
tingen met studenten. Communicatie, maar dan net iets anders. 
Vergoeding over persoonlijke verzorging. Hoewel in deze tijd daar 
een boekwerk over geschreven zou kunnen worden, gezien alle 
bezuinigingen en opnieuw nieuwe regelwetgevingen.

Het steeds vaker vervagen van grenzen binnen onze syndromen, 
dat symptomen soms niet direct herkenbaar zijn, omdat ze niet 
worden verwacht of te vaag zijn; maar wel aanwezig.

Alleen door communicatie kunnen we dit soort zaken samen  
ontdekken! Dus kom met vragen, kritiek, ideeën en schrijf eens over 
jullie ervaring met …

Ik nodig jullie dan ook van harte uit om een kleurrijke invulling te 
geven aan onze volgende nieuwsbrieven, maar met name i.v.m. 
ons 15-jarig bestaan in 2018.

Wat zijn jullie ervaringen met de Stichting, de (Familie)-Contact-
dagen, Informatievoorziening. Hoe ziet jullie leven er uit?  
Wat zijn jullie ervaringen met het Noonan Syndroom, Costello, 
CFC, NSML (Noonan Syndroom met lentigines) en Noonan-Like 
Syndroom? Waar bots je tegen aan? Wat zijn de grootste  
problemen? Wat is nodig binnen de Stichting? Wat zijn jullie  
vragen en grandioze ideëen? Wat is jouw historie in 15 jaar 
Noonan Stichting? Leuke herinneringen ...

Oprichters, oud-bestuursleden, maar vooral JIJ als iemand met  
het Noonan Syndroom (CFC/Costello). Vooral JIJ als ouder van … 
Of zelfs JIJ als opa/oma, vriend/vriendin. Hoe ervaar jij het  
syndroom? Alle verhalen zijn zo ontzettend welkom. 
Verbaal zijn Noonan’s sterk! Ik zou dat graag terugzien in deze 
nieuwsbrief! We horen het graag!

Samen meer mogelijk maken!….kan alleen samen met jullie!

Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

Een nieuwe Nieuwsbrief met net zo veel kleuren en variëteit als de herfst….

Tijd om stokje door te geven

Onze dochter was 11 jaar toen wij de diagnose Noonan 
Syndroom hoorden. Ze was altijd de kleinste van de klas geweest, 
maar gezond, dus wij hadden ons nooit zorgen daarom gemaakt. 
Ze was een doorgaans vrolijke meid met een vlotte babbel die 
volwassenen altijd wel charmeerde maar in de klas moeilijk 
aansluiting had en ook wel werd gepest. Rekenen was een lastig 
ding en door haar vlotte babbel leek ze altijd wijzer dan dat ze in 
werkelijkheid kon presteren.

Met het middelbaar onderwijs in het vooruitzicht en de bekende 
zware boekentassen waren wij wel benieuwd hoe veel ze nog zou 
gaan groeien en besloten om bij de huisarts te vragen om een 
verwijzing naar een kinderarts. De huisarts vond dat een prima 
idee en zei toen we weggingen : Hebben jullie wel eens aan 

een syndroom gedacht? Mijn mond viel open van verbazing … 
“Hoezo?, Waar denk je aan?”, was onze reactie. Dat wist hij ook 
niet. Op dat moment, nu ruim 12 jaar geleden, wist ik nog niet 
dat er ongelofelijk veel syndromen zijn en een huisarts die dus 
onmogelijk allemaal kon herkennen. Ondanks het feit dat ik zelf 
met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand werkte, ging 
mijn kennis over syndromen niet veel verder dan Down syndroom, 
fragiele X syndroom. Een syndroom was voor ons iets dat te 
maken had met een verstandelijke beperking. Ik werkte veel met  
ADHD-ertjes en kinderen met aan autisme verwante stoornissen 
… En in vergelijking daarmee ontwikkelde onze dochter zich heel 
goed, al zagen we soms wel dingetjes waar zij ook meer moeite 
mee had dan leeftijdsgenootjes en had ik ook wel eens gekeken 
naar Non Verbale Leerstoornis (NLD).
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Bij het bezoek aan de kinderarts werd meteen gedacht aan Turner 
Syndroom, maar na onderzoek bleek het dat niet te zijn. De co- 
assistent zei vervolgens “het zou ook Noonan Syndroom kunnen 
zijn, maar dat komt zo weinig voor, dat zal het wel niet zijn”. 
Diezelfde week kwam Conny uit het werk met de mededeling dat 
er een artikel in Balans stond over dat Noonan Syndroom waar 
die arts het over gehad had. Ze had het niet gelezen, te druk 
op het werk, maar nam het wel mee. Het was een artikel over 
Sylvia en haar zoon (voor nieuwe donateurs: Sylvia is heel lang 
contactpersoon van de stichting geweest). Voor ons leken er zoveel 
puzzelstukjes op dat moment in elkaar te vallen, dat ik die zelfde 
week nog de stoute schoenen aantrok (best eng) en met Sylvia een 
afspraak maakte. Haar zoon en onze dochter van bijna dezelfde 
leeftijd stapten in een roeibootje en hebben de hele middag zitten 
kletsen alsof ze elkaar al jaren kenden…Wij als ouders hadden 
ook zoveel te bespreken, zoveel herkenning… De DNA test duurde 
destijds nog een half jaar voor je wat wist en gezien het feit dat 
toen alleen PTPN 11 nog bekend was en Ineke van der Burgt ook 
de klinische diagnose stelde maakten wij daar een afspraak en 
volgde de diagnose…. De eerste contactdag was een feest van 
herkenning. Ik werd op de trap aangesproken door een mannetje 
dat er uitzag als 3 of 4 jaar , maar sprak als een kind van 5 of 6 
jaar en realiseerde me: Oh ja, hij is natuurlijk ook klein voor zijn 
leeftijd en wijs in zijn spraak. Op dat moment begreep ik pas hoe 
andere mensen altijd naar onze dochter hadden gekeken.

Hoe het verder ging….
Niet lang daarna belde Sylvia op een avond op. Of het niet iets 
voor een van ons was om in het bestuur te komen. Het bestuur 
was, drie jaar na oprichting, zo klein geworden dat er echt iets 
moest gebeuren om te kunnen blijven bestaan en activiteiten te 
kunnen blijven organiseren. Sylvia had nog meer mensen bij elkaar 
getrommeld en na een bijeenkomst op Utrecht Centraal met een 
aantal mensen besloot ik mee te doen en gingen we verder met een 
bestuur van vijf vrouwen .

We hadden op dat moment ongeveer 60 betalende donateurs en 
nog geen subsidie, maar wel ambities/plannen en een Medische 
Adviesraad, van toen nog Kees Noordam (kinderendocrinoloog), 
Ineke van de Burgt (klinisch geneticus)en Geert Thoonen 
(orthopedagoog). De eerste vergadering met de MA was in 
Nijmegen, 6 uur reizen voor Sylvia en mij en een anderhalf uur 
vergaderen met artsen die mee hadden geholpen om de stichting 
mogelijk te maken, maar die in het begin veel minder problemen 
zagen bij Noonan patiënten dan wij als ouders. Maar ze waren 
altijd betrokken, ze waren er iedere contactdag bij, gaven lezingen, 
beantwoorden vragen, en staken me een hart onder de riem als ik 
super zenuwachtig de contactdag inleidde met een praatje en de 
sprekers voorstelde.

In de afgelopen twaalf jaar heb ik meerdere bestuursleden zien 
komen en ook weer zien gaan. Bijna altijd ouders van een gezin 
met een kind met Noonan Syndroom. Gewone mensen, zonder 
bestuurlijke ervaring, maar met de wil om Noonan Syndroom meer 
op de kaart te zetten en betere zorg te bewerkstelligen. Om te 
zorgen dat je als ouder niet elk wiel zelf hoeft uit te vinden. 

Mensen die zelf ervaren hadden wat het delen van kennis met 
elkaar kan betekenen en bereid zijn om daar een paar uur per 
week tijd in te steken.

Ik heb ontzettend veel geleerd in de afgelopen jaren. Daar waar 
we in het begin iedere vergadering begonnen met onze privé 
besognes, vergaderen we nu veel strakker en moeten we nu ook 
nog wel eens opletten dat we dat privé stukje niet helemaal uit het 
oog verliezen.

We hebben ook heel veel bereikt in de afgelopen jaren en zijn 
inmiddels gegroeid naar ruim 200 donateurs. Noonan syndroom 
komt in leerboeken voor en is echt niet meer zo onbekend. Er 
ligt een zorgstandaard, een huisartsenbrochure, we hebben een 
mooie nieuwsbrief en website en een aantal actieve vrijwilligers die 
mee helpen om de vele klussen die er nog liggen te klaren. Want er 
is en blijft voorlopig nog genoeg te doen en te ontwikkelen.

en nu …
Toch heb ik onlangs besloten om te stoppen met het bestuur. Na 
ruim twaalf jaar wil ik meer tijd aan andere dingen gaan besteden. 
Twee bestuursleden in één gezin is de afgelopen jaren soms best 
wel veel geweest. Toen ik dit afgelopen bestuursvergadering 
vertelde begon ik al weer bijna te twijfelen, want naast de energie 
en tijd die het kost, geeft het ook veel energie om met een leuke 
club mensen plannen te bedenken en uit te voeren. Toch stop 
ik wel, tijd voor andere dingen en tijd voor iemand anders met 
nieuwe ideeën … 

Ik hoop dat er na het lezen van dit stuk nieuwe mensen gaan 
opstaan die het stokje van mij willen overnemen. En met frisse 
nieuwe ideeën de stichting nog verder gaan brengen … 

Bestuurlijke ervaring is niet nodig, wel enthousiasme, tijd  
en de wil om Samen meer mogelijk te maken!

Renée Augustijn
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Lieve mama.
Ik ben vandaag naar de familiedag geweest van de Noonan-stich-
ting. Het was hartverwarmend. Daarnaast ook verbazingwekkend. 
Ik heb namelijk nu echt gezien dat mijn zoon en man veel ‘familie’ 
hebben. Veel volwassen mensen en kinderen lijken op hen. Dat was 
voor mij een vreemde en tegelijk ook fijne gewaarwording. Fijn dat 
er iemand op mijn zoon lijkt, die geen broers of zussen heeft, en 
omdat ik hem zo schattig vind. Fijn ook omdat hij niet de enige is die 
zo klein en dun is voor zijn leeftijd. 

Eigenlijk vond ik het fijn iets gemeen te hebben waardoor het leven 
lastiger kan zijn. We deelden iets met elkaar. Delen. Ondanks dat 
we vreemden van elkaar zijn. Dat bood mij steun en het gaf me 
moed. Moed, want, boven alles uit stak de positieve energie. En 
energie die was er! Ha! Mensen die met elkaar praatten, bekend en 
onbekend. Vrolijke kinderen zoals je kinderen graag ziet. Jong en 
oud. Vertederend kleine baby’s, noem maar op. Kinderen die fysiek 
minder konden of minder in staat waren zich te laten horen omringd 
door liefhebbende ouders, familie en andere geïnteresseerden. Ik wil 
graag niemand overslaan. Ik heb ze allemaal gezien. 

In eerste instantie kwam ik vooral voor de lezing. Tijdens de lezing 
besefte ik dat ik eigenlijk al heel veel weet en ontdekt heb in de loop 
der tijd. Zo blijkt dat mijn drang tot het uitpluizen van alles tot het 
uiterste in dit geval best heel goed van pas is gekomen. We moesten 
destijds veel zelf uitvogelen. Het is het jammer dat er zoveel artsen 
en paramedici zijn die maar weinig weten of zelfs niets weten van 
het syndroom. Ook zijn er nog teveel medici die niet altijd doorver-
wijzen naar de instanties of mensen die er wel genoeg van weten. 
Ja, zo is het helaas nog vaak. 

Ook heb ik me gerealiseerd wat een geluk we hebben dat wij al 
binnen drie maanden wisten dat onze zoon het syndroom heeft. 
Want wat heeft dat veel vragen kunnen beantwoorden, daardoor 
rust mogen bieden en richting kunnen geven aan de best passende 
begeleiding en zorg voor ons kind. Wat kan het namelijk veel vra-
gen opleveren als je kind iets heeft en je niet begrijpt waarom iets is 
zoals het is. Waarom iets niet lukt of anders gaat dan je zou ver-
wachten, wensen en verlangen. 

We leven in een wereld die geregeld individualistisch is. Niet zozeer 
omdat intenties slecht zijn, maar simpelweg omdat het leven van 
eenieder al genoeg vergt in de maatschappij zoals die is. Mensen 
hebben dikwijls al genoeg aan zichzelf, hun eigen sores en de din-
gen des levens. Er is niet altijd tijd. Tijd voor de ander. Wat heel lo-
gisch is.

Vandaag was er wel tijd. Tijd tekort, dat ook. We waren met best 
veel mensen in mijn beleving. Ouders, familie die ondanks de zor-
gen konden lachen, zich gesteund voelden, antwoorden konden 
vinden. Zo heb ik het beleefd althans. Ik vond het fijn om elkaars 
verhalen en vragen te horen. Herkende veel. Tja. Zo heeft ieder huis 
zijn kruisje mama. Dat heb ik me vandaag maar weer eens gereali-
seerd. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat zei je vaak tegen mij. Wat 
voor kruisje het dan ook moge zijn. Ik heb ook mijn kruisje. Mijn 
prikkelgevoeligheid die zo hoog is dat het leven zwaar kan zijn. 
Soms niet goed te doen zelfs. Drukte is vaak lastig. Maar, ik wilde 
perse gaan vandaag. Ik ben blij dat ik gegaan ben. Het heeft mij 
vervuld met blijdschap en nieuwe inzichten. Het was de moeite 
waard.

Liefs van een donateur

Verslag Familiecontactdag: Hartverwarmend

Rick (10 jaar)
"Het was leuk. Vooral het zwembad en het boogschieten. Het 
boogschieten was makkelijker dan ik dacht. Het zwembad was 
heeeeeel groot en er waren heeeeeel veel glijbanen. Sommige gin-
gen heeeeeel hard. En het klimparcours was ook heel leuk. Maar  
jammer dat het regende want je verliest dan grip bij het klimmen."

Anne (6 jaar)
"Leuk swembat en patat lekker" (door Anne zelf getypt)

Wanda
"Leuk dat we er dit jaar weer met z’n vieren bij konden zijn, zonder 
zieken. Ik had me als begeleider opgegeven voor de smokkeltocht 
in de duinen, maar omdat het zo drassig was, werd het een  
speurtocht door het bos. We wisten vooraf niet hoe lang en hoe 
ver, en dat was maar goed ook. Het blijft bijzonder dat kleine  
kinderen die je niet kent zo vol vertrouwen met je meegaan. Daar 
gingen we dan met 8 kleine kinderen rond de 6 jaar, op pad in de 
regen in een wildvreemd gebied, niet wetende wat we precies  

zouden gaan doen. Gaandeweg bleek al dat de puzzeltocht van 
hoog niveau was. Zowel het zoeken naar de letters als het vinden 
van het woord bleek voor ons als volwassenen al een hele klus, laat 
staan voor kinderen van 6. Toch deden ze allemaal stuk voor stuk 
enthousiast mee. Toen kwam de volgende uitdaging, het gebied 
was heuvelachtig en de klim met de buggy was een flinke klim, vol 
hobbels. Maar wat waren we blij met die ene buggy. De tocht 
bleek best lang en de kinderen konden zo om de beurt uitrusten in 
de buggy. Daar waar ik echt even moest uitrusten onder aan de 
uitkijktoren wilden alle kinderen mee naar boven. Daar stapten al 
die dappere kleintjes stuk voor stuk de hoge toren op. Ik voelde me 
klein daar beneden en ben echt onder de indruk van de kinderen 
die met hun motorische beperking toch maar mooi die toren  
opklommen en de tocht voltooiden. Sommigen met even een kleine 
driftbui tussendoor en wat weerstand, maar dan toch weer  
de moed bij elkaar rapen om verder te gaan. Mijn bewondering is 
groot! Veerkracht ten top! En die bumpy, rocky road hebben al 
deze kindjes, ieder met hun eigen uitdagingen: ‘even when the 
road gets bumpy, they don’t give up’.

Verslag Familiecontactdag: familie wolters
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Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Wendy Slappendel 
en ik ben moeder van dochter Bente (10) en zoon Fedde (6), die 
geboren is met het Noonan Syndroom, type ptpn11. Een oplettende 
radiologe had tijdens mijn problematische zwangerschap al 
aangegeven dat de afwijkingen die zichtbaar waren tijdens 
echo’s, zouden passen bij het Noonan Syndroom. Toen Fedde 
geboren werd, was de bevestiging dan ook snel duidelijk. Na de 
tropenjaren met de bekende voedings- en lichamelijke problemen 
gaat het nu gelukkig relatief goed met Fedde. Doordat de diagnose 
snel werd gesteld, zijn we ook al jaren donateur van de vereniging 
en hebben we al menig Contact- en Familiedag bezocht. 

Naast de gezelligheid van een dagje uit met mijn kinderen, betekent 
de Familiedag ontzettend veel voor mij. Ondanks het feit dat ik mijn 
kinderen niet graag in een hokje plaats (want: ieder kind is uniek!), 
is het eerlijk gezegd op sommige momenten heel fijn om mensen 
te spreken met dezelfde issues. Ook al bestaat er veel diversiteit in 
lichamelijke en geestelijke klachten van kinderen/mensen met het 
Noonan Syndroom (en zeker met aanverwante syndromen zoals 
Costello en CFC), toch is er over het algemeen veel herkenning 
en begrip op deze dagen. Van tips geven en ontvangen over 
voedingsproblematiek of het aanvragen van hulpmiddelen tot het 
uitwisselen van ziekenhuiservaringen: dit soort gesprekken zijn 
soms zelfs meer waard dan uitleg door professionals. 

Ook de Familiedag 2017 in Duinrell was weer zo’n dag om in te 
lijsten. De ontvangst was even hartelijk als anders en het duurde 
niet lang voordat iedereen in gesprek was met oude bekenden 
of met mensen die voor het eerst de Familiedag bezochten.  

Kinderen herkenden elkaar en vooral de oudere kinderen begroetten 
elkaar uitgelaten. Na een lekkere traktatie werden we verwelkomd 
in de zaal. Daar werden de groepen kinderen verzameld die 
onder begeleiding diverse activiteiten gingen doen. Daarna was 
er een grote verrassing, namelijk de onthulling van een cheque met 
het prachtige bedrag van 3000 euro voor de Noonanstichting, 
ingezameld door de politie tijdens de IJsselsteinloop.

Kinderarts Erfelijke en Aangeboren Afwijkingen Barbara Sibbles 
kwam op het podium om diverse vragen uit het publiek over 
voeding te beantwoorden. Er is onder andere gesproken over de 
groeicurves, soorten voeding, (schildklier)hormonen, mond- en 
kaakproblemen, reflux, etc. Heel verhelderend en boeiend! We zijn 
allemaal weer een stukje wijzer geworden.

Na de lezing was er een heerlijke lunch. Ook de groepjes kinderen 
kwamen weer terug naar de ontmoetingsplek en werden goed 
verzorgd. Tot slot kon iedereen op eigen gelegenheid het park en/
of het Tikibad bezoeken. Met in mijn auto twee voldane kinderen 
reed ik tenslotte weer naar huis. 

En zo kwam er een einde aan een waardevolle dag. Organisatie 
bedankt en in ieder geval tot volgend jaar! 

Wendy Slappendel
(moeder van Bente en Fedde Schakel)

Een combinatie van plezier maken met elkaar maar ook …
 

Verslag Familiecontactdag: Herkenning en erkenning in Duinrell

Wat kinderen van nature ook geweldig kunnen: verbinden! Via de 
kinderen heb ik weer kennisgemaakt met ouders en telefoonnum-
mers uitgewisseld tijdens de lunch, zodat we op een rustiger mo-
ment eens met elkaar kunnen bijpraten. Dat doen we gauw!!!"

Leon
"Na een autorit van ongeveer 2 uur kwamen we aan bij Duinrell. 
Lang zoeken voor de kaartjes hoefden we niet want de stand was 
duidelijk zichtbaar aanwezig. Na elkaar even de hand geschud te 
hebben en kort bijgepraat te hebben, gingen we met de tickets het 
park in. Dit was top geregeld. Na een wandeling kwamen we bij 
de plaza aan waar we onder het genot van wat drinken en eten 
even konden bijkomen. Omdat we met zijn vieren waren hebben 
we de taken verdeeld en ging ik naar de informatiebijeenkomst. 
Na afloop had ik wat gemengde gevoelens over deze sessie.  
Er was gekozen voor een interactieve sessie waardoor het vooral 
veel bevestiging van gevoelens en beleving van eenieder was, 
maar voor mij kwam de verdieping in informatie en onderzoek  
wat naar de achtergrond. Dit vond ik persoonlijk wel jammer.  

Wellicht is het een optie om dit volgende keer meer in tweeën te 
splitsen. Een informatieve sessie en een interactief vragenuurtje 
waar duidelijk behoefte aan is. Na een heerlijke lunch naar het 
Tikibad geweest waar de kinderen zich prima hebben vermaakt  
en aansluitend nog een rondje over het park. Wat leuk is omdat je 
telkens bekenden tegenkomt en daardoor even een praatje maakt.  
Daarna weer twee uurtjes terug naar huis en de leuke dag  
afgesloten bij de McDonalds.
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Fotoverslag: familiecontactdag Duinrell 2017
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Met opnieuw dank aan onze fotograaf Fred Stoffer die een mooie impressie van onze familiecontactdag weergeeft!
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Vrijdag 23 juni 2017

spel De reis van 5 maakt van eten ontdekkingsreis voor kinderen 
 
“Wij zijn heel enthousiast over dit spel waarmee we kinderen  
kunnen verleiden om toch te eten van wat ze eerst niet wilden”, aldus 
Susanne Petra, manager zorg van het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
bij de uitreiking van het spel De reis van 5 in het WKZ. 

De makers Brenda Janssen (24) en Merel Vingerhoets (23) onthullen 
vandaag het eerste exemplaar van het gezinsspel De Reis van 5 in 
de Efteling. De Reis van 5 stimuleert kinderen spelenderwijs nieuwe 
producten te proeven en met plezier gevarieerder en gezonder  
te leren eten. De Tilburgse jonge onderneemsters bedachten het spel 
en hebben dit in samenwerking met spelmaker Identity Games,  
Universitair Medisch Centrum Groningen, Wilhelmina Kinderzieken-
huis, Voedingscentrum en verschillende professionals geproduceerd. 
Tijdens de uitreiking werd het spel gespeeld door verschillende  
gezinnen. 
 
Kinderen kruipen in de huid van een piraat en gaan op ontdekkings-
reis. Ze veroveren de wereld door het uitvoeren van creatieve,  
uitdagende en lekkere voedingsopdrachten.
 

Liedy, moeder van Bente en Fenne: “Wanneer je een kind hebt dat 
moeite heeft met eten, weet je hoe fijn het is als eten geen gevecht 
meer is, maar als leuk ervaren wordt. De Reis van 5 bevat ontzettend 
leuke en creatieve opdrachten, variërend van ontbijt tot avondeten.”

Aeltsje Brinksma, verpleegkundig onderzoeker UMCG: “Het spel 
geeft ouders een instrument in handen om weer grip te krijgen op 
het eten van hun kind en het plezier in eten terug te brengen.”

Brenda Janssen en Merel Vingerhoets: ”We zijn ontzettend trots op 
wat we hebben bereikt. Na ruim twee jaar ons hart en ziel in De Reis 
van 5 te hebben gestopt, is het nu zover. Vandaag staan we met ons 
eigen spel in de Efteling. Een droom die uitkomt! Maar de ultieme 
droom is natuurlijk dat het spel werkelijk bijdraagt aan plezier aan 
de (eet)tafel en dat eten weer een feest wordt en blijft.”

Brenda en Merel hebben hun spel “de reis van 5” kunnen maken met 
o.a. een bijdrage van de Vrienden van het WKZ.

De reis van 5
Het spel is verkrijgbaar via www.dereisvanvijf.nl. 

spelenderwijs proeven in strijd tegen eetproblemen

De sociale Cognitie Training (seNs)

De afgelopen maanden hebben we u verschil-
lende malen geïnformeerd over de Sociale 
Cognitie Training voor volwassenen met het 
syndroom van Noonan, die wij binnen het 
Vincent van Gogh Instituut hebben ontwikkeld. 
De training is bedoeld om sociaal-emotionele 
klachten (zoals bijvoorbeeld moeite met het 
uiten van emoties) te verbeteren. Verschillende 
geïnteresseerden hebben zich aangemeld en 
hebben meegedraaid. De reacties zijn positief. 

we zijn van plan nog met een nieuwe groep te 
starten, daarvoor zijn al aanmeldingen, maar 
in deze groep is momenteel nog plaats vrij.

Mocht u vragen hebben over de training of wilt u zich aanmelden 
voor de groep, neemt u dan gerust contact met ons op via de  
e-mail (Mneuropsychiatrie@vvgi.nl) of via postadres: Vincent 
van Gogh Instituut, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie,  
Stationsweg 46, 5803 AC Venray.

Renée Roelofs en 
Ellen Wingbermühle

PS: Op de contactdag 17 maart 2018 is opnieuw ruimte.

https://www.dereisvanvijf.nl/
mailto:Mneuropsychiatrie@vvgi.nl
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Het ‘Student meets Patient’ onderwijsproject is onderdeel van de  
opleiding geneeskunde en biomedische wetenschappen. In het werk 
van artsen en de biomedische onderzoekers staan patiënten  
centraal. Daarom is het van belang dat studenten tijdens hun studie 
al in contact komen met patiënten. 

Met dit project is de kennismaking met de praktijk naar voren  
gehaald. De kennismaking met patiënten, patiëntenorganisaties en 
andere organisaties in de gezondheidszorg stimuleert de studenten 
na te denken over de keuze van hun studie en wat voor type arts  
of onderzoeker ze willen worden. Het Radboudumc heeft als doel 
met dit onderwijsprogramma nog betere en betrokken artsen en  
onderzoekers op te leiden.

Voor 21 september had de Stichting Noonan syndroom een  
uitnodiging om ongeveer 2 keer 32 2de jaars studenten te  
ontmoeten. De studenten hadden ter voorbereiding de opdracht  
gekregen om per student 1 vraag te bedenken aan de hand van  
de website van de stichting Noonan syndroom.

Vanuit de stichting was de volgende vraag doorgegeven:

Noonan patiënten vinden het vaak lastig hun gevoelens goed onder 
woorden te brengen, maar komen verbaal wel heel goed over.  
Hoe speel je hierop in als arts zodat de patiënt toch de zorg krijgt 
die hij of zij nodig heeft?

De eerste groep van ongeveer 32 studenten ging in gesprek met 
Judith van de Meerakker, Astrid van Grunsven en dr. Jos Draaisma. 
Daarna was er nog een groep van ongeveer 32 studenten, deze 
werd ook weer opgedeeld in 3 groepen.

Groep 1 ging in gesprek met Annette Steeman, die zelf het Noonan 
syndroom heeft.

Groep 2 ging in gesprek met Astrid van Grunsven, zij heeft  
een dochter met het Costello syndroom.

Groep 3 ging in gesprek met Judith van de Meerakker, Noonan-
patiënt en Hanneke Hoejenbos, moeder van Annette Steeman.

De studenten hadden zich goed voorbereid en we hebben ieder 
vanuit ons eigen perspectief de gelegenheid gehad de vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden en natuurlijk het syndroom onder 
de aandacht te brengen.

Wij hebben ook meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om de 
studenten informatie mee te geven; zoals waar kun je informatie 
vinden over zeldzame ziekten, het bestaan en belang van een zorg-
standaard benadrukt en het belang van een patiëntenvereniging 
besproken.

Het project Student meets Patient vinden wij een win-win situatie en 
ontzettend nuttig. Mocht je dit ook een keer willen doen, geef dit 
dan door aan het bestuur van de stichting, er zijn altijd mensen no-
dig om dit soort voorlichting te geven.

Hanneke Hoejenbos en 
Judith van de Meerakker

student Meets Patient. radboudumc 21-09-2017
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Heeft uw kind thuis persoonlijke verzorging nodig of moet u die nog aanvragen? 
Per 1 januari 2018 gaat er in de vergoeding van deze zorg iets veranderen. 
De verandering geldt niet voor iedereen. wat verandert er?

De persoonlijke verzorging voor kinderen wordt vanuit twee verschillende wetten vergoed: de Jeugdwet (de gemeente) en de Zorg- 
verzekeringswet (de zorgverzekeraar). Vanaf 1 januari vindt er voor een kleine groep kinderen een verandering plaats in de verdeling van 
de zorg tussen deze twee wetten (nieuwe afbakening).

Geneeskundige aard
De verandering geldt voor kinderen die nu vanuit de Jeugdwet persoonlijke verzorging krijgen die geneeskundig van aard is. Deze (kleine 
groep) kinderen krijgen vanaf 1 januari deze verzorging uit de Zorgverzekeringswet. In veel gevallen zijn dit de kinderen die nu ook al  
verpleging vanuit hun zorgverzekering krijgen.

De verandering geldt niet voor kinderen die nu vanuit de Jeugdwet persoonlijke verzorging krijgen die gericht is op het beter kunnen  
meedoen in het dagelijks leven (verzorging die dus niet geneeskundig van aard is). De persoonlijke verzorging blijft voor deze groep kinderen 
ook na 1 januari vergoed vanuit de Jeugdwet (de gemeente).

De verandering heeft ook geen gevolgen voor kinderen die nu persoonlijke verzorging krijgen vanuit de regeling intensieve kindzorg  
(zorgverzekeringswet). Zij blijven vanaf 1 januari 2018 deze zorg krijgen vanuit de zorgverzekeringswet.

En ook voor kinderen die nu persoonlijke verzorging krijgen vanuit de Jeugdwet omdat zij een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke 
beperking hebben, verandert er niets. Zij blijven na 1 januari 2018 vrijwel altijd onder de Jeugdwet vallen.

Zorg zonder onderbreking
Omdat de verandering ingewikkeld is (het gaat over verschillende wetten en instanties), kan dit in de praktijk tot problemen leiden.  
Voor kinderen en ouders die ermee te maken krijgen, moet de overgang naadloos verlopen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten, zorg-
verzekeraars en zorgaanbieders er alles aan doen om te zorgen dat kinderen op tijd en zonder onderbreking de noodzakelijke verzorging 
blijven krijgen.

wat kunt u doen?
De inschatting of de verzorging van geneeskundige aard is, wordt gemaakt door kinderverpleegkundigen. Zij maken samen met het kind en/
of de ouders de afweging welke verpleging en persoonlijke verzorging nodig is en of die van geneeskundige aard is. Wilt u weten of deze 
verandering op u en uw kind betrekking heeft, neem dan contact op bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Krijgt u geen duidelijkheid, 
neem dan contact op met het Juiste Loket.

Vragen of problemen? bel het Juiste Loket
Stuit u op problemen of onduidelijkheden vanwege deze verandering, neem dan contact op met het Juiste Loket. Medewerkers van het Juiste 
Loket kijken samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat samen met de verantwoordelijke 
instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Juiste Loket
www.juisteloket.nl
Tel.: 030 7897878
E-mail:  meldpunt@juisteloket.nl
Openingstijden:  maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Uit nieuwsbrief Iederin:

Vergoeding persoonlijke 
verzorging verandert 
voor sommige kinderen

mailto:meldpunt@juisteloket.nl
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De lezing is bedoeld voor ouders van kinderen met Noonan, CFC 
of Costello en alhoewel in de presentatie veelal over Noonan 
gesproken wordt, benadrukt dr. Sibbles dat de problematiek 
overlapt en de informatie daarmee ook over CFC en Costello gaat. 
Na een inventarisatie van het publiek en de onderwerpen die er in 
de zaal leven, blijkt dat voeding ook nog een grote rol speelt in het 
dagelijks leven van jongeren en volwassenen en de problematiek 
zich dus niet beperkt tot de eerste kinderjaren, waarin de 
eetproblematiek zoals bekend heel ingrijpend kan zijn. 

Er zijn maar heel weinig kinderen met deze syndromen die geen 
voedingsproblemen hebben, maar er worden wel grote verschillen 
in de ernst van de problemen gesignaleerd. De eetproblemen 
worden beter naarmate het kind ouder wordt, maar gaan lang niet 
altijd over. Voor kleine kinderen is het belangrijk dat een goede 
logopediste of pre-logopedie wordt ingezet; begeleiding voor het 
leren eten om later problemen te voorkomen. Vraag de kinderarts 
voor een verwijzing naar een goede specialist op dit gebied,  
is het advies van dr. Sibbles. Elk kind is anders dus het blijft per 
kind een eigen zoektocht naar de juiste weg om eetproblemen te 
overkomen en een manier te vinden om het kind te leren eten. 
Kijkend naar de groeicurve is het belangrijk dat jouw kind op haar 
of zijn eigen lijn groeit en niet afbuigt. Inname en groei van voedsel 
is belangrijk, maar bij Noonan is inmiddels bekend dat de 
groeimogelijkheid beperkt is, hoeveel voeding het kind ook tot zich 
neemt. Daarom is het zinvol om samen met de arts naar de Noonan 
groeicurve te kijken, desnoods handmatig als het betreffende 
ziekenhuis geen aparte groeicurves kan verwerken. 

Volgens Braziliaans onderzoek uit 2012 is inmiddels ook duidelijk 
dat kinderen met Noonan een lager BMI (gewicht delen door 
lengte in het kwadraat) hebben, de mutaties RAF 1 en shoc 2 de 
kleinste lengte opleveren en kras en shoc 2 het laagste BMI. Naar 
aanleiding van dit onderzoek stellen medici zich nu de vraag 
‘Heeft de genmutatie effect op stofwisseling en energiegebruik?’ 
Recent onderzoek naar het Costello syndroom laat zien dat er een 
stofwisselingsprobleem is in de eerste twee levensjaren. Dit is voor 
Noonan nog niet specifiek onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen 
dat cellen een rol spelen bij de verminderde mogelijkheid om 
voedsel op te nemen. Dit staat hoog op de onderzoekslijst en dr. 
Sibbles verwacht dat dit in de komende jaren duidelijk zal worden. 

Een tip van een van de bezoekers uit het publiek is het aanbieden 
van de smoothies van Nutrini, waardoor een kind extra 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Dr. Sibbles benadrukt dat dit het ene 
kind kan helpen en het andere juist niet, en dat het belangrijk is om 
samen met een diëtist verder te kijken naar het juiste voedsel voor 
jouw kind.

Tijdens de presentatie* van dr. Sibbles blijkt dat het onderwerp 
‘voeding’ erg leeft. Niet alleen zijn er veel deelnemers op de lezing 
afgekomen, ook zijn er veel specifieke en individuele vragen, o.a. 
over voedingssupplementen, de werking van de schildklier 
gerelateerd aan voeding, de darmmobilititeit en nieraanleg-
stoornissen. Malrotatie (het draaien van de darmen) en 
darminvaginatie wordt iets vaker beschreven bij het Noonan 
syndroom. Bij plotselinge en hevige buikpijn in combinatie met zich 
naar voelen, bleek en klam zijn en overgeven moet men daarom 
altijd een arts raadplegen. 

Drinken is een complexe motorische handeling (zuigen, slikken en 
ademen tegelijk), moeilijk voor baby’s in het algemeen en 
'marathonlopen voor baby's met Noonan', aldus dr. Sibbles. 
Sondevoeding behoort dan tot de mogelijkheden. Alle voor- en 
nadelen van de manieren van sondevoeding zijn toegelicht. In 
opkomst is het zogenaamde ‘blended diet’, waarbij het normale 
eten van thuis zo fijn gemalen wordt dat het via de sonde gegeven 
kan worden. Dit kan vanaf ca. 1 jaar. Artsen en diëtisten zijn hier 
nog weinig mee bekend en wachten deze ontwikkeling af. Mocht 
iemand dit voor zijn of haar kind overwegen, dan raadt dr. Sibbles 
aan dit goed te bekijken met het behandelende team. 

Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website  
www.echtetendoordesonde.nl

Sondevoeding is niet altijd een oplossing. Het kan ook leiden tot 
overgewicht of andere problemen. Per kind zal er een goede 
afweging gemaakt worden. Is er echt sprake van ondervoeding? 
Gaat de sondevoeding een verschil uitmaken voor de groei? 
Bespreek de beperkte groeimogelijkheid bij het Noonan syndroom 
in relatie tot sondevoeding altijd met de behandeld kinderarts of 
raadpleeg deskundigen in een van de Seyscentra**.

Als laatste werd nog gesproken over reflux, dat niet alleen veel 
voorkomt bij baby’s en kleine kinderen maar waarvan we nu weten 
dat het probleem terug kan komen bij volwassenen met Noonan 
vanaf 20-30 jaar. 

Na de lezing heeft dr. Sibbles nog geruime tijd donateurs met hun 
specifieke vragen te woord gestaan. 

Wendy Haeck

* De presentatie van dr. Sibbles wordt online geplaatst op de 
website van Stichting Noonan Syndroom. 

** Behandelcentrum voor kinderen met eetproblemen, meer 
informatie op www.seyscentra.nl

Veslag lezging: Voedingsproblemen

‘Voedingsproblemen bij 
kinderen met Noonan, 
CfC of Costello syndroom’

http://www.echtetendoordesonde.nl/
http://www.seyscentra.nl/
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Vorig jaar had ik al een samenvatting gegeven van een artikel over 
lymfoedeem bij Noonan. Blijkbaar is het lymfesysteem niet goed 
aangelegd. Alhoewel ik vaak in de zomer na een tijdje wandelen 
wel dikke voeten heb en met mijn dikkere kuiten moeilijk hoge  
laarzen kan kopen, heb ik er nooit bij stilgestaan dat ik weleens 
last van lymfoedeem zou kunnen hebben.

Totdat ik vorig jaar bij een korte vakantie op Texel na een dag  
lekker wandelen in de zon erachter kwam dat ik hele dikke vingers 
had gekregen. Ik kon ze ook moeilijk meer buigen en gebruiken. 
Gelukkig trok het na een tijd gezeten te hebben, en mijn vingers 
dus niet omlaag hingen, weer weg. Dikke vingers krijgen bij  
het wandelen hoort natuurlijk ook bij het ouder worden, ik was 
tenslotte destijds ook al 39. Echter, ik heb heel veel in de warmte 
gelopen en hier eigenlijk nog nooit eerder last van gehad. Omdat 
ik wist dat mijn lymfesysteem misschien niet goed aangelegd zou 
kunnen zijn begon ik toch eens na te denken of ik het eens zou 
moeten laten onderzoeken.

Een jaar ging voorbij en wel wat last van gehad maar zoals altijd 
hobbelde ik gewoon verder. Totdat ik afgelopen april bij de  
Noonan familiedag in Engeland was. Daar sprak ik met een  
jongen die ook opeens op 39-jarige leeftijd steunkousen moest 

gaan dragen omdat hij last kreeg van lymfoedeem. Ondertussen 
wist ik ook dat het expertisecentrum voor lymfoedeem en lipodeem 
in Drachten lag en ik bij dr. Damstra moest zijn. Dus een afspraak 
was daarna snel gemaakt. Een groot voordeel is dat dr. Damstra 
bekend is met het Noonan syndroom en je hem wat dat betreft  
niet veel hoeft uit te leggen. Er werd bij mij een lymfescan van de 
benen gemaakt. Hierbij krijg je eenmalig prikjes waarbij ze  
radioactieve vloeistof tussen je tenen spuiten. Daarna volgen ze 
door middel van scans hoe je lymfen deze vloeistof afvoeren. En 
inderdaad, het kan erger maar er was duidelijk op te zien dat de 
afvoer bij mij niet optimaal is en dat er problemen zijn. Dus een 
verwijzing gekregen voor het Oofu in Utrecht om uiteindelijk  
steunkousen aan te meten.

Ik heb daar een ontzettend fijne therapeute, die zich voor de eerste 
afspraak ook al had ingelezen over het Noonan syndroom. Echter 
op de vraag of ik last had van lymfoedeem moest ik haar toch echt 
antwoordden: geen idee. Ik weet dat ik sinds de dikke vingers  
ontzettend moe ben met warm weer en dat volgens mijn  
cardioloog daar cardiaal geen oorzaak voor aan te wijzen is. 
Maar of ik last heb van mijn lymfoedeem weet ik pas wanneer het 
minder is omdat ik dan pas weet welke klachten ermee samen-
gaan. Aangezien je maar twee paar steunkousen per jaar vergoed 
krijgt van de verzekering, per jaar, en dus niet per kalenderjaar, 
werd er eerst begonnen met het inzwachtelen van mijn onder- 
benen. Dit om alvast wat lymfvocht kwijt te raken zodat de kousen 
straks beter aangemeten kunnen worden. Rechts is het wat lang- 
zamer gegaan omdat daar de afvoer ook wat slechter is dan links, 
maar uiteindelijk ben ik per been op verschillende plekken  
ongeveer 2 cm kwijt. De steunkousen zijn aangemeten, waar  
je tegenwoordig kan kiezen uit allerlei kleuren. Even een weekje 
zwachtelvrij zodat mijn huid kan herstellen die 4 weken achter  
elkaar in de zwachtels heeft gezeten. Ondertussen heb ik de 
steunkousen in mooi zwart. Voordeel: ik hoef geen sokken meer te 
kopen.

Ondertussen heb ik al met verschillende volwassenen met het 
Noonan syndroom gesproken en het blijkt dat ze slecht tegen de 
druk en de stof van bijvoorbeeld de kousen kunnen. Bij mij is het 
ook afwachten of het gaat lukken. Het zwachtelen heb ik in ieder 
geval overleefd en mijn therapeute denkt gelukkig goed mee en 
heeft extra zachte kousen besteld omdat er bij Noonan natuurlijk 
ook sprake is van een gevoelige huid. Ook heb ik ondertussen 
drukgevende handschoenen zodat ik met wat warmer weer lekker 
buiten kan gaan wandelen zonder hopelijk last te krijgen van mijn 
vingers.

Al met al ben ik blij dat ik het heb laten onderzoeken. Ik hoop dat 
dr. Damstra een presentatie kan komen geven op onze contactdag 
omdat lymfoedeem bij Noonan toch wel een belangrijk probleem is.

Ik ga kijken wat het voor mij verder op gaat leveren, ik heb in ieder 
geval sexy dunne benen van de zomer ;-)

Judith van de Meerakker

Lymfoedeem reis
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be-Dutch Costello meeting 2017

Dit jaar vieren we ons lustrum. Onze 5e ontmoeting met onze Dutch 
Costello’s.
Maar dit jaar zijn we niet alleen vermenigvuldigd met een mooi 
meiske uit Nederland, maar ook een mooi klein meiske uit België! 
Beiden hebben ze ons gevonden via de website van Vera: 
www.veradezwarte.nl 

Dus zijn we inmiddels met 5 Nederlandse & 1 Belgische Costello:
Jesper, Laszlo, Floor, Vera, Yara & Faye. En vandaar onze 
verandering van naam: Be-Dutch Costello Meeting.

Had ik bij de diagnose nooit verwacht een Nederlandse Costello 
te mogen ontmoeten; is de realiteit dus toch een beetje anders. 
Zeker zijn er Costello’s die geen contact wensen, jammer …  
ze missen veel!
Volgens berichten nog zo’n 5-7 meer in Nederland …???

De contacten zijn kostbaar en het genot van de kinderen onderling 
is ‘price-less’. Niet alleen de kinderen genieten van deze dag, maar 
ook wij als volwassenen. Genieten van het weerzien, het delen van 
ervaringen, uitwisselen van tips en/of nieuws. 

Ook hier werd gesproken over het ‘Blended diet’, gebruikt door 
Leonie (moeder Vera). Zij gaat in samenwerking met B. Sibbles van 
het Sophia ziekenhuis hierover ook een lezing verzorgen.

Ook zijn zij naar de Costello conference in Manchester geweest, 
waar we later meer van vernemen. Eigenlijk willen we allemaal 
mee, maar het lukt ons nog niet allemaal….

Er wordt ook gesproken over het ‘onder bewind stellen’, weer een hele 
andere fase, maar opnieuw een grote stap. Voedingsproblemen, 
slaapproblemen, spalken … De onderwerpen zijn divers. 

Maar het is fijn dat we dit samen kunnen delen met zoveel onderling 
begrip. Het is een dag van herkenning en verwondering. En vooral 
mooie warme vriendschappen!

Het was wederom een ontzettend gezellige middag die steeds later 
eindigt.
Ik kijk al uit naar onze ontmoeting in 2018!

Astrid (mama van Floor)

Liefdevolle verwondering & herkenning

Costello Floor, Jesper, Vera, Kiomi met Yara, 
Laszlo & Ellen met Faye

Onze hele familie

Liefdevolle verwondering & herkenning

http://www.veradezwarte.nl/nl/
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Herhaalbare informatie, graag!t
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Stichting Noonan Syndroom belangenbehartiging van mensen met het Noonan Syndroom, CFC, Costello, NSML (Noonan Syndroom met 
lentigines), Noonan-Like Syndroom en hun direct betrokkenen.  

Voor donateurs, ouders en familieleden organiseren wij contactdagen met overdracht van kennis en informatie over de syndromen. Daar-
naast zetten wij ons in om de bekendheid met de syndromen te vergroten. Wij zijn als stichting een aantal keer per jaar aanwezig op 
regionale of landelijke informatiemarkten. Ook ontwikkelen wij nieuwe producten om informatie over te dragen aan familie en vrienden, 
maar ook aan artsen en behandelaars. Hierbij wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de inzet van donateurs. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, 3 algemene bestuursleden en 3 bestuursondersteuners.

Inhoudelijk worden wij ondersteund door de medische adviesraad, die wij weer voeden met ervaringen en vragen uit de praktijk, en van 
waaruit wij wetenschappelijk onderzoek willen stimuleren en ondersteunen.

We zijn een groeiende, in ontwikkeling zijnde patiëntenorganisatie. De activiteiten kunnen wij organiseren met behulp van subsidie van 
het ministerie. De voorwaarden en regelgeving rondom deze subsidiegelden zijn en blijven aan veranderingen onderhevig. Wij zijn onder 
andere hierom dan ook aangesloten bij de landelijke koepelorganisaties. 

Bovenstaande houdt in dat ook de werkzaamheden blijven mee ontwikkelen.

wat zoeken wij:
• Enthousiasme, en verantwoordelijkheid nemen om je rol in bovenstaande functie vorm te geven (vooral in functie als secretaris)
• Iemand die in staat is om inhoudelijk feedback te geven en die zelf nieuwe ideeën aandraagt

wat verwachten wij:
• Aanwezigheid bij 4 bestuursvergaderingen per jaar op zaterdag in Utrecht
• Eenmaal per maand ’s avonds beschikbaar zijn voor vergadering via Skype
• Wekelijks contact via de mail
• Aanwezigheid op contactdagen en mogelijkheid tot meedraaien bij beurzen
• Incidenteel bijwonen van vergaderingen/werkgroepen van koepelorganisaties voor projecten (meestal in het midden van het land)

wat bieden wij:
• Een enthousiast team, met een uitdagende job
• Onkostenvergoeding 
• Mogelijkheid tot volgen van studiedagen 
• Tijd om in te groeien in deze functie
• Mooie kans voor persoonlijke ontwikkeling en het leveren van een maatschappelijke bijdrage

interesse?
Neem contact op met Conny van Leeuwen 0703259642 of info@noonansyndroom.nl  
Neem gerust ook contact op als je wel bestuurs-ondersteuner zou willen worden, 
maar geen bestuursverantwoordelijkheid wil/kunt dragen. 

stichting Noonan syndroom zoekt per direct

besTuursLiD die ook...Meer Mogelijk wil Maken
voor mensen met Noonan en/of een van de aanverwante Syndromen

mailto:info@noonansyndroom.nl
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Colofon

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

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

Donateurs betalen minimaal € 25,- per kalenderjaar waarvoor  
ze de nieuwsbrieven, tussentijdse mails met informatie en uitnodi-
gingen 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 

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 

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

inzendingen kopij:
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 voorjaar 2018.  
Kopij insturen voor 15 januari 2018. Het bestuur is gemachtigd een 
inzending te weigeren of in te korten. Hierover ontvangt u bericht. 

Vormgeving: 
Appel en Eelman te Leusden www.appeleneelman.nl 

Verdere informatie vindt u op:
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom

interactief en ondersteund voorlezen 
met stichting Milo 

Oktober is wereldwijd de maand waarin aandacht wordt gevraagd 
voor mensen die Ondersteunde Communicatie (OC) nodig hebben 
om hun stem te laten horen. Daarom organiseerde Stichting Milo 
voorleesbijeenkomsten in verschillende regio’s in Nederland.

Er werd voorgelezen uit o.a. het Milo en Lana prentenboek ‘Kijk 
eens naar mijn familie’. De DVD-versie van dit prentenboek kan 
bekeken worden op ikbenmilo.nl. Daar is ook meer informatie te 
vinden over interactief en ondersteunend voorlezen.

Voorlezen en taalverwerving
Voor alle kinderen geldt dat hun taalverwerving profiteert van 
interactief voorlezen, van het samen (her)beleven van een verhaal. 
Dat doe je door het voorleesverhaal te koppelen aan ervaringen 
van de kinderen, bijvoorbeeld samen schminken voor de spiegel. 
Bij kinderen die niet praten, motorisch en/of verstandelijk beperkt 
zijn, is passende ondersteuning nodig van de communicatie, zoals 
(voel)gebaren, foto’s, films, pictogrammen en spraakcomputers.

Over Milo
De naam en filosofie van Stichting Milo zijn geïnspireerd door 
Norton Juster’s kinderboek ‘The Phantom Tollbooth’. Dit boek gaat 
over de avonturen van de kleine Milo. Tijdens een avontuurlijke 
dwaaltocht moet hij allerlei taal- en rekenkundige opdrachten 
oplossen. Al doende verwerft hij de kennis en wijsheid om de juiste 
beslissingen te treffen en oplossingen te kiezen.

Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor mensen 
met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). Milo heeft 
als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van 
continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende 
zorg en dienstverlening op het gebied van OC. Wij organiseren 
onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking 
met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt 
ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te 
brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Contactgegevens:
Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie
Website http://www.stichtingmilo.nl/voorlezen
Contactpersoon: Maya Thieme
Telefoon: 06 14 60 99 76
E-mail mayathieme@stichtingmilo.nl

http://www.stichtingmilo.nl/voorlezen
http://www.stichtingmilo.nl/voorlezen
mailto:mayathieme@stichtingmilo.nl
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs/aanmelding
mailto:info@noonansyndroom.nl
mailto:haeck@kpnmail.nl
mailto:info@noonansyndroom.nl
http://www.appeleneelman.nl/
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.facebook.com/stichtingnoonansyndroom/?ref=ts&fref=ts
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Prikbord-berichten

wil jij ons graag deelgenoot maken van jouw 
ervaringen m.b.t. één van onze syndromen, 
leuke gebeurtenissen, het expertisecentrum ...? 

In 2018 bestaat de Noonan Stichting 15 jaar! 
Graag willen we samen met jullie terugblikken. Liefst met zo 
veel mogelijk persoonlijke ervaringen van jullie! 
Geef een reactie, een verhaal, een herinnering. 

Laat het ons voor 1 januari weten voor de volgende 
nieuwsbrief via: info@noonansyndroom.nl

Onze vernieuwde website al bekeken? 
….of ons forum?

www.noonansyndroom.nl

…..onze 'bouwstenen' zijn jullie !!!

Wij wensen iedereen 
hele fijne feestdagen!

17 MAArT 2018 Contactdag 15-jarig bestaan! 

29 sePTeMber 2018 Familie contactdag

Agenda

Op de contactdag op 17 maart 2018 willen we jullie graag een mogelijkheid bieden om allerlei vragen aan een deskundig panel te stellen.
Denk aan huid-, hart-, psychische-/gedragsproblemen, voedingsproblemen, lymf-oedeem & pijnklachten....

Welke vraag zou jij graag eens voorleggen aan een  deskundige?

Laat het ons weten via info@noonansyndroom.nl
Zodat wij alvast een overzicht van vragen kunnen maken en deze alvast voorleggen aan de betreffende deskundigen.

Facebook 

Op Facebook is een besloten deel. Wij moedigen u aan 

hier eens te kijken en u aan te melden. Dan kunnen wellicht 

meer mensen van u(w ervaringen) leren of vindt u een 

antwoord op uw prangende vragen 

https://www.facebook.com/groups/361533967374215/

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 voor de belasting.Met uw 
financiële hulp kunnen wij meer mogelijk maken voor mensen met het 
Noonan Syndroom. 
De rekening waarop gedoneerd kan worden is: 
NL 91 INGB 000 96 046 80 ten name van Stichting Noonan  
Syndroom te Krimpen a/d IJssel

mailto:info@noonansyndroom.nl
mailto:info@noonansyndroom.nl
https://www.facebook.com/groups/361533967374215/
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.noonansyndroom.nl/



