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Hier is ie dan! De zomernieuwsbrief

2

Al een flinke tijd heeft u niets meer van ons gehoord. Door 
Corona kon de contactdag niet door gaan en daardoor is deze 
nieuwsbrief ook veel later. De inhoud van de nieuwsbrief na de 
contactdag bestaat immers voor een groot deel uit verslagen 
van de lezingen. 

Hopelijk bent u en uw familie allemaal gezond deze lastige tijd 
doorgekomen. We krijgen af en toe vragen over de invloed van 
het Noonan Syndroom op corona. Hierover vindt u dan ook een 
artikel van Jos Draaisma in deze nieuwsbrief. 

We hebben echter niet stil gezeten. Ondanks dat iedereen zijn 
weg moest vinden in het combineren van werken thuis, een 
goede mix vinden tussen werken en kinderen opvangen/
onderwijzen vergaderen we geregeld online. Als bestuur zijn 
we bezig met een pas op de plaats: wat doen we, wat willen we 
doen en waarom en wat is nu het eerst belangrijke? Geregeld 
liepen we ertegenaan dat we enthousiast ergens aan begonnen 
maar, doordat er andere dringender zaken tussendoor kwamen, 
iets niet konden afmaken. Dat vonden we niet prettig. Dus 
hebben we de koppen bij elkaar gestoken om eens goed in kaart 
te brengen wat we doen, wie dat doet en hoe we wellicht 
effectiever kunnen werken. Niet te veel tegelijk oppakken en ons 
focussen op een aantal speerpunten. Daarbij gaan we gericht 
het komende jaar een beroep op u doen. We willen uitproberen 
of het lukt om concrete, kortdurende, klussen te beschrijven en 
daar uw hulp bij te vragen. We doen dit al een aantal jaar met 
de NVK (Nederlands congres voor kinderartsen) en de scholing 
voor artsen, SMP (Student Meets Patients) Hierover verderop in 
de nieuwsbrief meer. 

Verder is er doorgewerkt en nagedacht over het vervolg van 
RASpons. Ook daarover vindt u een artikel in dit nummer. Dit 
gaat vooral over de uitslag van de vragenlijst.  

Ook moesten we uiteraard een beslissing nemen over de 
familiedag eind september. We hebben besloten dat de 
familiedag zoals wij deze al een aantal jaar doen, niet door-
gaat. Er is nog zoveel onzeker over het vervolg van Corona en 
we hebben het toch over een grote groep mensen. Maar......we 
zijn wel aan het verkennen of we een webinar kunnen houden. 
De spreker hebben we al, nu nog de faciliteiten. Hierover hoort 
u later meer. 

Verder vindt u bij deze nieuwsbrief de brief waarbij u toestemming 
geeft om ons te machtigen een jaarlijks bedrag van uw rekening 
af te schrijven. Deze brief heeft u al eerder gekregen. Veel 
mensen hebben direct positief gereageerd maar mocht u dit nog 
niet hebben gedaan dan kunt het nu alsnog doen. Let op: dit 
formulier het liefst sturen naar secretariaat@noonansyndroom.nl  
en niet naar het bekende info@noonansyndroom.nl. Verderop in 
de nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Als laatste wil ik nog uw aandacht vragen voor het overlijden 
van Dr Noonan. Als eerste beschreef zij het Noonan Syndroom 
en ze heeft, tot op heel hoge leeftijd, veel betekend voor de 
bekendheid, kennis en onderzoek naar het Noonan Syndroom. 
In 2007 is ze in Nederland geweest om met een heel team onze 
contactdag in te vullen. Zij was een bijzondere vrouw, we 
hebben haar aanwezigheid destijds als zeer positief ervaren. 

Hiermee afsluitend wens ik u verder veel leesplezier.

Conny van Leeuwen
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Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt 
3 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 
uitnodigingen voor contact- en familiecontactdagen met 
aanzienlijke korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van 
de besloten facebookgroep. Aanmelden als donateur kan via de 
website: https://www.noonansyndroom.nl/donateurs 

Adreswijzigingen , verandering van emailadres en opzeggen van 
het donateurschap ( graag ruim voor het einde van het jaar) geeft 
u door d.m.v. een mail naar secretariaat@noonansyndroom.nl. 
Ook voor vragen over uw donatie of aanmelding voor een 
bijeenkomst kunt u terecht bij secretariaat@noonansyndroom.nl 
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook bellen naar:  
033 247 1467

Redactie nieuwsbrief:
Conny van Leeuwen (eindredactie) i.s.m. het bestuur.

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 eind 2020. Copy insturen 
voor 15 november 2020. 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.nl 

 In memoriam

In memoriam Dr. Noonan
Jacqueline Anne Noonan (28 oktober 1928-23 juli 2020) 
was een Amerikaanse Pediatrische Cardiologe. Ze is bekend 
geworden door haar karakterisering van de genetische 
aandoening die nu het Noonan Syndroom wordt genoemd. 
Ze was ook de oorspronkelijke beschrijver van het hypoplastisch 
linkerhart syndroom

Biografie
Jacqueline Anne Noonan werd geboren op 28 otober 1928  
in Burlington, Vermont. Ze was de dochter van Francis en 
Eugenia Noonan. Ze had drie zussen, Beverley, Joan en Joyce. 
Ze studeerde scheikunde aan het Albertus Magnum College, 
geneeskunde aan de universiteit van Vermont en werd in 1956 
gecertificeerd in haar vakgebied in Boston. Daarna begon ze 
haar carrière aan de universiteit van Lowa. Ze werd daar de 
eerste kindercardioloog. Het viel haar op dat kinderen met een 
zeldzaam type hartafwijking, longklepstenose, vaak een 
karakteristiek uiterlijk hadden. Ze zag vaak een korte gestalte, 
een webbed neck, wijd uit elkaar staande ogen en laagstaande 
oren. Ze presenteerde haar eerste paper over het onderwerp in 
1963, en na nog een aantal publicaties kreeg de aandoening 
erkenning en de naam Noonan Syndroom, in 1971.

In 1961 veranderde ze van baan en ging werken op de jonge 
medische faculteit van de University of Kentucky, waar ze meer 
dan 40 jaar werkte. 

Een bijzondere leerstoel voor pediatrisch onderzoek werd 
gevestigd op haar naam, en hoewel ze in 2007 met semi-pensioen 
ging werkte ze op 85-jarige leeftijd nog steeds. 

In 2007 kwam ze, met haar hele team, naar Nederland om op 
onze contactdag te vertellen over de ontdekking van het 
Noonan Syndroom en om met veel mensen in gesprek te gaan. 
Dat was een hele bijzondere dag met een heel bijzondere 
vrouw.  

Ze stierf op 23 juli 2020 en is dus 91 jaar geworden.

Erkenning 
Naast de erkenning dat de, door haar beschreven zeldzame 
aandoening, haar naam kreeg heeft Dr. Noonan tal van 
onderscheidingen gekregen waaronder de Helen B. FrazerAward 
in 1971, de Harpers Bazaars’ Best Women Doctors in Amerika 
in 1985 en later nog de Best doctors Award. Ze ontving de  
A. Bradley Soule Award van de Medische faculteit van Vermont 
voor  haar toewijding aan het college. 

Jacqueline Anne Noonan 
28 oktober 1928 - 23 juli 2020

www.noonansyndroom.nl
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Even voorstellen

Rieteke
Mijn naam is Rieteke van Bokhorst. Sinds maart 2020 werk ik bij 
FBPN in Nijkerk. Dit doe ik 20 uur in de week. Daarnaast ben ik 
druk met mijn gezin, een echt mannenhuishouden. We hebben  
3 jochies in de leeftijden van 12, 8 en 5 jaar.

FBPN is een ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties, 
belangenorganisaties en organisaties op het gebied van zorg en 
welzijn. Voor Stichting Noonan Syndroom doe ik voornamelijk de 
ledenadministratie, financieel administratieve ondersteuning, 
bestuursondersteuning en help ik mee met het organiseren van 
evenementen. Verder doe ik ook nog werkzaamheden voor een 
aantal andere deelnemende organisaties.

Heeft u vragen of 
opmerkingen over uw 
lidmaatschap of over 
andere zaken, belt u  
mij dan gerust op 
telefoonnummer  
033-247 14 67 of  
mail naar  
secretariaat@noonansyndroom.nl.
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag, maar op 
dinsdag en donderdag is er ook altijd iemand aanwezig voor de 
telefoon om u te woord te staan.

Met vriendelijke groet,
Rieteke van Bokhorst

Beste ouders en verzorgers,
Er zijn veel vragen van ouders/verzorgers of hun kind met het 
Noonan, Costello of CFC syndroom wel of niet weer naar school 
kan en of dit ook afhangt van andere afwijkingen, bijvoorbeeld 
een hartaandoening.  

Ik zal proberen deze vraag zo concreet mogelijk te beantwoor-
den, waarbij ik gebruik maak van de standpunten van het RIVM 
en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde.

In Nederland lopen diverse onderzoeken waarbij gezinnen en 
ook huisartsenpraktijken gevolgd zijn. In alle situaties / uit al 
deze (inter)nationale onderzoeken worden de volgende dingen 
duidelijk:
• Een kind is eigenlijk nooit degene die de rest van het gezin 

besmet. Het is eigenlijk altijd een volwassene die anderen 
besmet.

• Kinderen besmetten elkaar zelden.
• Ook besmet een kind vrijwel nooit een volwassene met 

corona.
• Kinderen worden zelden ziek van dit virus, hoogstens een 

verkoudheid. Heel soms worden ze een beetje ziek en heel 
zelden worden ze zo ziek dat ze opgenomen moeten worden 
in het ziekenhuis en/of op de Kinder-Intensive Care.

Dit geldt vooral voor kinderen tussen 0-12 jaar en iets minder 
voor kinderen van 12-18 jaar. Dit geldt ook voor kwetsbare 
kinderen. Al deze onderzoeken en internationale contacten 
tussen kinderartsen laten zien dat ook de kwetsbare kinderen, of 
kinderen met een (ernstige) onderliggende aandoening, 
nauwelijks besmet worden met corona en dat als ze al besmet 
zouden zijn, dat het verloop dan veel minder ernstig is dan bij 
volwassenen. 

Met betrekking tot corona maken we een onderscheid tussen 
kinderen van 0-12 jaar en van 12-18 jaar. Dit onderscheid maken 
we omwille van de besmettelijkheid. Kinderen boven de 12 jaar 
zijn niet zozeer vatbaarder voor corona, maar de kans dat een 
kind onder de 12 jaar het virus doorgeeft is heel erg klein. Die 
kans wordt ietsje groter in de tienerleeftijd. Ook voor tieners 
geldt echter dat als ze corona zouden krijgen dat ze dan hooguit 
wat verkouden zijn en hoesten, net als bij de kinderen onder de 
12. Ze worden er dus niet zieker van dan kinderen jonger dan 12, 
maar omdat de besmettelijkheid ietsje groter is, moeten we iets 
voorzichtiger zijn. 

Als een kwetsbaar kind bij ieder ander luchtwegvirus in het 
ziekenhuis of op de IC belandt, dat is dit risico bij corona 
mogelijk precies hetzelfde is. Maar je loopt niet méér risico! Je 
kind is niet vatbaarder voor corona dan voor de andere virussen. 

Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onder-
ling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Het RIVM geeft aan dat 
de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 
daarom voor kinderen niet nodig onderling anderhalve meter 
afstand te houden en ten opzichte van volwassenen alleen 
wanneer mogelijk. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters 
te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is 
het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel 
lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie 
heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het 
speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is 
ook verantwoord. Toch is het goed om, waar het kan, afstand 
tussen leerling en leerkracht te houden. 
Personeelsleden onderling moeten de afstand 
van 1,5 meter in acht nemen.

Jos Draaisma

Corona, veel vragen van ouders en verzorgers

Corona
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Facebook groepen

 Wajonguitkering

facebook.com/stichtingnoonansyndroom

Wajong en studeren: wat gaat er veranderen? 
De Wajong gaat veranderen. De meeste veranderingen gaan in 
op 1 januari 2021, alleen de nieuwe regels voor het volgen van 
een opleiding gelden al vanaf 1 september 2020. Wat gaat er 
veranderen en wat moet je doen? Volgens de huidige Wajong 
– de Wajong 2015 – heb je geen recht (meer) op een uitkering 
als je gaat studeren. Met de nieuwe Wajong – de Wajong 2021 
– gaat dat veranderen. En omdat het studiejaar al in september 
start, kun je al vanaf september 2020 gebruik maken van deze 
nieuwe regel.

Wajong opnieuw aanvragen
Vanaf 1 september 2020 verlies je dus niet meer het recht op 
een Wajonguitkering als je een opleiding volgt waarvoor je 
studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt. 
Deze nieuwe regel geldt ook voor mensen die eerder geen 
Wajonguitkering kregen omdat ze een opleiding of studie 
volgden. Dus heb je eerder een Wajonguitkering aangevraagd 
en kreeg je een afwijzing omdat je een opleiding volgt, dan kun 
je nu opnieuw een Wajonguitkering aanvragen.

Wajong 2010: je uitkering gaat omhoog
Heb je een Wajonguitkering op grond van de vorige Wajong 
(Wajong 2010), dan ligt het net een beetje anders. Val je onder 
de Wajong 2010 en volg je een opleiding, dan krijg je op dit 
moment nog wel een kleine Wajonguitkering vanuit de  

studieregeling (25% van het minimumloon). Ook hierin gaat iets 
veranderen. Vanaf september gaat je uitkering omhoog naar 
maximaal 70 of 75% van het minimumloon. Je hoeft hier zelf 
niets voor te doen. Je krijgt hierover van het UWV een brief.

Meer informatie vind je op de website van het UWV
Wajong 2021
Alle andere veranderingen in de Wajong gaan dus in op 1 
januari 2021. Later in het jaar geeft het UWV hier meer uitleg 
over. Ieder(in) heeft de afgelopen maanden gelobbyd voor 
vereenvoudiging van de Wajong. Die gehoopte vereenvoudi-
ging is er helaas niet gekomen. Wel heeft de Eerste Kamer geëist 
dat eventuele negatieve inkomenseffecten voor Wajongers 
worden gecompenseerd. Het is nog onduidelijk hoe ver deze 
compensatie gaat reiken. Ieder(in) zal de effecten van de 
Wajong 2021 nauwgezet volgen en aan de bel trekken als blijkt 
dat Wajongers er toch op achteruit gaan.

Probleem met de Wajong? 
Meld het bij het meldpunt van Ieder(in) 

2 Facebook groepen Stichting Noonan Syndroom

Op de Facebook pagina van de stichting delen we algemene 
informatie over de verschillende rasophatieen, informatie en de 
activiteiten van de stichting. Daarnaast hebben we ook een 
besloten lotgenotencontact Facebook groep. Hier kunt u lid van 
worden als u ook donateur van de stichting bent. Het is een 
veilige groep waar u uw verhaal kunt delen, maar waar u ook 
een vraag kunt stellen. Misschien herkent iemand uw ervaring of 
vraag en kan u hiermee verder helpen. Zo kunnen we elkaar een 
hart onder de riem steken wanneer dit nodig is. En we kunnen 
elkaar helpen met al onze ervaringen die we hebben opgedaan. 
Zo hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden of weet hij of zij 
waar de juiste informatie te vinden is.

Heel fijn dat deze Facebook groep er is maar hoe 
wordt u lid van deze lotgenoten contact groep? 
Zoek in de zoekbalk van Facebook op "stichting noonan 
lodgenotencontact", selecteer deze groep in de zoekresultaten 
lijst en klik op de knop "lid worden". Beantwoord de vraag: 
"Bent u donateur van de Stichting Noonan Syndroom" en klik op 
verzenden. De beheerder neemt contact met u op om te vragen 
naar uw lid-nummer. Dit nummer kunt u vinden op de brief die u 
onlangs van de stichting heeft ontvangen over de automatische 
incasso voor het donateurschap. Hoe meer mensen lid zijn van 
deze groep des te meer ervaringen kunnen gedeeld worden en 
mensen opweg geholpen worden.

Heeft u misschien een goed idee over hoe wij meer of beter 
gebruik kunnen maken van sociale media met de Stichting 
Noonan Syndroom? Laat het ons weten. Neem contact op met 
onze Facebook beheerder via het volgende e-mail adres:
P.R@noonansyndroom.nl

Anniek Duursma

www.noonansyndroom.nl
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Solliciteren

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is,  
is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander 
verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer 
je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender 
zijn. Je kunt het gevoel hebben met 1-0 achter te staan. 

Soms word je bij voorbaat al niet voor een gesprek uitgenodigd 
of kom je niet door de eerste ronde vanwege je beperking.  
Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren 
makkelijker te maken. Dit gaan we behandelen: 
• Welke baan past bij jouw beperking?
• Hoe solliciteer je naar de functie?
• Hoe bereid je jouw sollicitatiegesprek voor?

Welke baan past bij welke beperking?
Natuurlijk is het soms lastiger om met een beperking een 
passende baan te vinden. Toch zijn er veel mogelijkheden en 
kansen. Een fysieke handicap zal je belemmeren in zwaar 
lichamelijk werk, maar werk waarbij je beweging afwisselt met 
rust is juist wel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een administra-
tieve functie. 

Met een zintuiglijke handicap kun je veel verschillende functies 
bekleden, zeker als een werkgever bereid is om aanpassingen te 
doen aan jouw werkplek. Zo kun je heel goed de verkoop in, maar 
ook veel andere kantoorfuncties behoren tot de mogelijkheden. 

Heb je een chronische ziekte? Dit leidt mogelijk op verschillende 
manieren tot beperkende situaties tijdens je werk. Het kan zijn 
dat je wat vaker naar het ziekenhuis moet, of dat je gevoelig 
bent voor het werken met bepaalde stoffen. 

Verder zijn de mogelijkheden bij chronische ziekte echter vrij 
uitgebreid, want een groot deel van de beroepsbevolking heeft 
een chronische ziekte. Je bent dus absoluut niet de enige! 
Mentale beperkingen bieden veel perspectief op het vinden van 
een passende baan. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden 
voor iemand met een verstandelijke beperking, denk maar aan 
het bekende concept Brownies & Downies. Ook zijn er vaak 
ondersteunende werkplekken bij bijvoorbeeld kopieerwinkels, 
fietsenwinkels en supermarkten.
Als je bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie hebt, zijn er genoeg 
opties voor een passende baan, bijvoorbeeld in de creatieve of 
sociale sector.
 
Soort beperking Aan de slag als:
Fysieke beperking Administratieve- en kantoorfuncties
Zintuiglijk beperking Telefonische verkoop, webcare 
  en veel kantoorfuncties 
Chronische beperking 20% van de beroepsbevolking
Mentale beperking Kopieerwinkel, fietsenwinkel  
 en supermarkt
Dyscalculie / Dyslexie Creatieve of sociale sector

Wat kan ik?
Tip 1: Focus op wat je wél kunt
In de eerste plaats onderzoek je het antwoord op de vraag 'wat 
kan ik?'. Hierbij richt je je vooral op wat je binnen de grenzen 
van je beperking wél kunt. Als je last hebt van slechthorendheid 
of doof bent,kun je bijvoorbeeld beter als webcare medewerker 
aan de slag dan in een callcenter. Denk daarom in mogelijkhe-
den, en vraag je daarbij af in welke mate jij je functie naar 
behoren kunt uitvoeren en/of de functie je aandoening niet 
verergert.

Loop overigens niet voorbij aan vragen als 'wat wil ik?', 'wie ben 
ik?' en 'wat zoek ik?'. Ga dus op zoek naar een functie die je niet 
alleen met je beperking goed uit kunt voeren, maar die je ook 
leuk lijkt. Heb je een duidelijk beeld van waar je naar op zoek 
bent? Dan is een cv maken de volgende stap die je zet.

Tip 2: Vermeld je beperking niet op je cv
Op je cv vermeld je niets over je beperking. Enkel je opleidin-
gen, werkervaring en eventuele vaardigheden die voor de 
functie van belang kunnen zijn, hoeven op je cv te staan. 

Ook vrijwilligerswerk en extra taken, zoals penningmeester van 
de buurtvereniging, kun je natuurlijk vermelden. Een cv maken is 
voor iemand met een beperking feitelijk niet anders dan iemand 
die dat niet heeft. In deze praktische handleiding lees je alles 
wat je verder moet weten over het schrijven van een cv. 

Tip 3: Benoem de hulpbronnen
Heb je eerder een WAO-uitkering gehad? Lees je dan ook in op 
de voordelen hiervan voor je toekomstige werkgever. Veel 
werkgevers zijn namelijk niet op de hoogte van alle financiële 
tegemoetkomingen die er zijn bij het in dienst nemen van een 
werknemer met een arbeidsbeperking. 

Het is dus handig om hier vast in je sollicitatiebrief naar te 
verwijzen. Denk dan bijvoorbeeld aan subsidies voor noodza-
kelijke aanpassingen op de werkplek, begeleiding door een 
jobcoach en de mogelijkheid tot een proefplaatsing met behoud 
van uitkering. 

Mag je op gesprek komen? Zorg er dan voor dat je een duidelijk 
overzicht hebt van die tegemoetkomingen. In combinatie met 
jouw kennis en kunde kan dat een werkgever misschien net over 
de streep helpen. Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je 
meer over deze tegemoetkomingen. https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/stimulering-
werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking

Solliciteren met een beperking, hoe doe je dat?         
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Hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor?
Uitgenodigd voor een gesprek? Dan is het tijd om je goed voor 
te bereiden op je sollicitatiegesprek. Bedenk welke vragen er 
gesteld kunnen worden, lees je in over de potentiële werkgever 
en bedenk vragen die je wil stellen. 

EXPERT TIP
Ook belangrijk: denk na over of en wanneer je je potentiële 
werkgever vertelt over je beperking. Volgens de regels ben je 
alleen verplicht om te vertellen over beperkingen als het je in  
je werkzaamheden belemmert.

Een voorbeeld: stel dat je een visuele handicap hebt en 
solliciteert naar een functie waarvoor een goed zicht van 
toegevoegde waarde, maar niet essentieel is. Omdat je 
beperking je kan belemmeren in hoe jij functioneert, ben je 
verplicht je mogelijke werkgever hiervan op de hoogte te 
stellen. Is er geen invloed op je functioneren, dan hoef je het  
niet te vertellen. 

Je hoeft dus niets te vertellen over je beperking als het je 
functioneren niet belemmert. Toch willen veel mensen open 
kaart spelen om te voorkomen dat hun beperking uiteindelijk 
naar voren komt en de werkgever daarover valt. Maar wat 
vertel je dan en wanneer doe je dat?

Bespreek ik het wel of niet?
Tip 1: licht je beperking later in het gesprek toe
Steek niet direct van wal over je beperking tijdens het eerste 
gesprek. Jij bent niet je beperking en zo wil je jezelf niet 
profileren. Overtuig je gesprekspartner er eerst van waarom 
uitgerekend jij geschikt bent voor de functie. Je kunt beperkingen 
bijvoorbeeld ook toelichten tijdens een tweede gesprek of het 
arbeidsvoorwaardengesprek.

Heb je een zichtbare handicap of beperking, bespreek dit dan 
wel kort tijdens het eerste gesprek. Een werkgever mag 
overigens nooit uit eigen beweging naar je gezondheid vragen. 
Je bent dus niet verplicht hier een antwoord op te geven. Doe je 
dit wel, geef dan aan dat je conditie geen belemmering is voor 
de functie.

Heb je een aangepaste werkplek nodig, bijvoorbeeld omdat je 
een fysieke handicap hebt, vermeld dit dan ook pas in je laatste 
gesprek. Werkgevers zijn in dat geval al overtuigd van je 
kunnen en gaan sneller overstag dan wanneer ze die binding 
nog niet met je hebben.

Tip 2: houd het kort en positief
Ga geen ellenlang gesprek aan over je beperkingen. Meld het 
kort en benadruk liever wat je wél kan in plaats van wat je niet 
kan. Houd het positief en wees zelfverzekerd over de kwaliteiten 
die jij zou toevoegen als werknemer.

Tip 3: Geef de moed niet op
Wanneer je toch te maken krijgt met een afwijzing op je 
sollicitatiebrief, kan het pittig zijn om verder te gaan met 
solliciteren. Geef de moed niet op! Vraag waarom je niet bent 
uitgenodigd, zodat je weet wat je een volgende keer anders 
of beter kunt doen. En zorg dat je ondersteuning hebt in je 
omgeving, zodat je je teleurstelling kunt delen en daarna weer 
door kunt gaan. De baan die bij je past vind je heus wel!

Bron cvster.nl 
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Foto's gemaakt door Fred Stoffer

Voedingsproblemen bij jonge kinderen 
met het Noonan Syndroom

Onderzoek

Onlangs is er weer een wetenschappelijk artikel van onze 
onderzoeksgroep gepubliceerd in een internationaal  
vaktijdschrift (European Journal of Pediatrics). We zullen hier 
een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen. 
Hiertoe hebben wij de medische gegevens geanalyseerd van 
108 kinderen met een genetisch bevestigde diagnose Noonan 
Syndroom, waarbij gegevens bekend waren over eventuele 
voedingsproblemen in de eerste 6 levensjaren. 

Er werd een verschil gemaakt tussen de groep kinderen waarbij 
de voedingsproblemen reeds als zuigeling (leeftijd jonger dan 
1 jaar) aanwezig was, en de groep kinderen waar dit later 
ontstond. Bij 56 van de 108 (52%) waren er voedingsproblemen 
op de zuigelingenleeftijd, waarvan 33 kinderen een tijdlang 
sondevoeding nodig had. Bij de meest kinderen met een PTPN11 
of SOS1 mutatie waren de voedingsproblemen (zo goed als) 

verdwenen op 2 -jarige leeftijd, bij kinderen met een ander type 
mutatie kon dit langer duren. Bij 15 kinderen ontstonden 
voedingsproblemen na het eerste levensjaar, meestal na of 
tijdens een doorgemaakte infectie, operatie of in het kader van 
een andere al dan niet gerelateerde aandoening. De helft van 
deze kinderen hadden tijdelijk sondevoeding nodig. De 
mogelijke verklaring voor de voedingsproblemen was een 
motiliteitsprobleem van slokdarm, maag of twaalfvingerige 
darm, wat met medicijnen verbeterd kan worden.
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 Doneren

MACHTIGINGSFORMULIER  
Ja! Ik wil dat de Stichting Noonan Syndroom het werk kan voortzetten. 

Lidnummer: 

Naam 

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

E-mail

Geboortedatum: 

Ik betaal op de volgende wijze:

Ik machtig de Stichting Noonan Syndroom (incassant ID NL17ZZZ201114080000) tot wederopzegging om jaarlijks een bijdrage 
van mijn rekening af te schrijven ten bedrage van (aankruisen wat van toepassing is):

€ 50,= 
€ 40,=
€ 30,= 
€ 25,=  (minimale bijdrage; ik geef hiermee automatisch toestemming mijn bijdrage te verhogen als het bedrag 
van de minimale bijdrage omhoog gaat) een ander bedrag, namelijk

IBAN-nummer  

Bic-code (alleen buiten Nederland

t.n.v Datum

Handtekening 

Indien u het niet eens bent met de incasso, kunt u binnen 56 dagen na afschrijving verzoeken om terugboeking.

Mail dit formulier naar secretariaat@noonansyndroom.nl of stuur het formulier in een envelop naar: 
Stichting Noonan Syndroom, Stationsweg 6b, 3862 CG Nijkerk.

Samen meer  mogelijk maken!
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RASpons

Uitkomst vragenlijst kennisagenda RASopathieën
Onlangs is er door ons een vragenlijst rondgestuurd waarin we 
vroegen welke thema’s belangrijk voor u zijn om zorg, beleid en 
wetenschappelijk onderzoek naar RASopathieën te verbeteren.  
Dit helpt ons bij het opstellen van een kennisagenda waarin uw 
perspectief de leidende factor is. In dit document vindt u onze 
belangrijkste bevindingen.

In totaal hebben tachtig mensen de vragenlijst ingevuld. Dit 
waren zowel patiënten als naasten. In de tabel hiernaast vindt u 
enkele kenmerken van deze respondenten. Zo ziet u bijvoor-
beeld dat de grootste groep respondenten (85%) de vragenlijst 
namens hun kind heeft ingevuld. 

In de vragenlijsten vroegen we om acht thema’s op volgorde van 
belangrijk naar minder belangrijk te zetten. De grafiek hieron-
der geeft weer welke thema’s belangrijker (bovenaan) en 
minder belangrijk (onderaan) worden gevonden. De top drie 
belangrijkste thema’s die uit de vragenlijst gekomen zijn, zijn de 
volgende: 

1. Lichamelijke problemen (anders dan motoriek)
2. Sociaal- emotionele en gedragsproblemen
3. Cognitief functioneren en informatieverwerking

N %
Wie heeft er in uw omgeving een RASopathie?

Ik heb zelf RASopathie 10 12,5
Mijn familied (anders dan kind) 2 2,5

Mijn kind 68 85,0
Wat is het geslacht van degene met RASopathie

Vrouw 44 45,0
Man 36 55,0

In welke leeftijdscategorie zit degene met RASopathie?
0-5 jaar 22 27,5

6-12 jaar 23 28,7
13-17 jaar 7 8,8
18-45 jaar 26 32,5
46-65 jaar 2 2,5

Welke RASopathie heeft u/hij/zij?
CFC Syndroom 4 5,0

Costello 2 2,5
Noonan Like Syndroom 9 11,3

Noonan Syndroom 63 78,8
Noonan Syndroom with multiple lentigines 1 1,3

Is niet bekend 1 1,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Lichamelijke problemen (anders dan motoriek)

2. Sociaal- emotionele en gedragsproblemen

3. Cognitief functioneren en informatieverwerking

4. Problemen met skelet en spieren 

7. Kinderwens en vruchtbaarheid

8. Onbekendheid met het ziektebeeld

6. Zorgsysteem

5. Verminderde zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij

De zwarte balken geeft de 95%-betrouwbaarheidsinterval van deze gemiddeldes weer. Dat betekent dat het ‘echte’ populatie-gemiddelde 
met 95% zekerheid tussen deze twee waardes ligt. U kunt zien dat de balken deels overlappen. Sommige thema’s liggen dus dicht bij elkaar. 



Op deze pagina staan de belangrijkste drie sub-onderwerpen per 
thema afgebeeld. Wederom staat het belangrijkste sub-onderwerp 
bovenaan. Het is goed hierbij te vermelden dat uit deze grafieken 
niet kan worden afgelezen hoe bijvoorbeeld ‘Voedingsproblemen’ 
(derde sub-onderwerp, eerste thema) zich verhoudt tot  
‘Onzekerheden’ (derde sub- onderwerp, tweede thema).  
De sub-onderwerpen van verschillende thema’s kunnen dus  
niet met elkaar vergeleken worden. 

In de grafieken beelden de zwarte balken het 95%-betrouwbaar-
heidsinterval uit. Ook hier ziet u dat veel sub-onderwerpen elkaar 
overlappen.

Als aanvulling hebben we gekeken of de resultaten anders waren 
tussen verschillende groepen. Dit bleek op sommige punten het 
geval. Bijvoorbeeld het thema ‘lichamelijke problemen’ stond bij 
patiënten op plek één, en bij naasten op plek drie. Bij het thema 
‘sociaal-emotionele en gedragsproblemen’ zagen we het  
omgekeerde: dat thema vonden naasten het belangrijkst, en  
stond bij patiënten op nummer drie. De verschillen in groepen  
zijn verder niet meegenomen in dit document.

Vervolg
De vragenlijst geeft ons eerste belangrijke inzichten, maar we zijn 
er nog niet. Op de contactdag in april wilden we met u in gesprek 
gaan over deze uitkomsten en ze met uw ervaringen verder 
‘inkleuren’. Door de corona-maatregelen hebben we deze moeten 
annuleren. Op een later moment willen we hier alsnog met u over in 
gesprek gaan. Waarschijnlijk wordt dit op 30 januari 2021. Van 
daaruit willen we komen tot een uiteindelijke onderzoeksagenda.

Het onderwerp onbekendheid met het ziektebeeld is opgenomen in 
de jaarplanning van de stichting Noonan Syndroom. Het behoorde 
al tot onze doelstellingen en daar blijft de aandacht naar uitgaan. 
Ons streven is dat we steeds meer een beroep doen op de inzet van 
donateurs die met deelonderwerpen, al dan niet tijdelijk, een 
bijdrage kunnen leveren. 

www.noonansyndroom.nl
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Prikbordberichten

www.noonansyndroom.nl

ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 van 13.30-15.30 Webinar over Lymfe oedeem bij Noonan Syndroom 
 (informatie volgt)

ZATERDAG 30 JANUARI 2021  CONTACTDAG 
 (onder voorbehoud van stand van zaken Covid) over RASpons 

Een van onze donateurs, Rachel Schelleman,heeft meegewerkt aan een campagne van HandicapNL  In de volgende link leest u het artikel: https://handicap.nl/blog/ik-ben-geen-beperking-ik heb-een-beperking/  
De moeite van het lezen waard!

Van 1-11 oktober a.s. start Ieder(in) 

een enquête over de gevolgen van 

Corona voor mensen met een  

chronische aandoening. 

Houdt uw mail in de gaten.  

In samenwerking met Martin Zenker e.a. heeft 
Erika Leenders (klinisch geneticus Radboud) een 
artikel geschreven over Noonan Syndroom en 
SOS2 mutaties. Het artikel is op pubmed 
verschenen. U kunt het lezen via de link:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32788663/

Bent u mantelzorger? Vraag het mantelzorgcompliment aan bij uw gemeente. 

Ervaringen delen: 
Wilt u een ervaring delen? 

Dat kan door een stukje voor de nieuwsbrief te 

schrijven. Alle stukjes die relevant kunnen zijn voor de 

andere donateurs in de vorm van tekst, gedicht, tekening 

of anderszins zijn zeer welkom. Voegt u er een foto van 

uzelf bij (apart bestand)? Dat plaatsen we klein bij het  

artikel voor de herkenbaarheid. Stuur uw bijdrage naar 

info@noonansyndroom.nl 

Facebook 
Op facebook is een besloten deel. Kom hier eens kijken en meld u aan. Dan kunnen wellicht meer mensen van uw ervaringen leren of vindt u een antwoord op uw prangende vragen. 

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 91INGB 0009604680 ten name van  Stichting Noonan Syndroom  te Krimpen a/d IJssel
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