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Voorwoord

Er is een Oriëntatiehulp gemaakt voor ouders 
van kinderen met voedingsproblemen. 
De Oriëntatiehulp laat zien wat mogelijke  
oorzaken van het voedingsprobleem zijn,  
welke zorg en ondersteuning er is en waar je 
meer informatie kunt vinden.

Artikel bij “Hulp ouders van kinderen met  
voedingsproblemen: www.pgwerktsamen.nl

We hebben kennelijk een patent op “schitterend weer”, zo ook 
weer tijdens de familie contactdag in het Archeon in Alphen aan 
den Rijn. Altijd de laatste zaterdag in september organiseren we 
deze manifestatie en ALTIJD is het prachtig weer. In dit nummer van 
onze nieuwsbrief treft u veel foto’s aan die een uitstekend sfeer-
beeld schetsen van deze mooie contactdag. Hopelijk inspireert het 
u om volgend jaar ook aanwezig te zijn. Resultaten uit het verleden 
bieden geen garantie voor de toekomst maar het weer lijkt dus  
altijd mee te werken…….

De aftrap werd gedaan door Ellen Croone met een plenaire sessie 
over haar onderzoek over de motoriek bij mensen met het Noonan 
Syndroom. Het onderzoek is afgerond, de publicatie moet nog  
komen, liefst in een vooraanstaand tijdschrift. Wij kunnen ons 
voorstellen dat veel mensen uitzien naar de gevolgtrekkingen die 
uit een dergelijk onderzoek getrokken kunnen worden. Dat neemt 
echter veel tijd in beslag en zal ook weer nieuw onderzoek vergen. 
De aanbevelingen die uit een dergelijk onderzoek volgen zullen 
ook weer getoetst moeten worden. En helaas, vervolgonderzoek is 
nog niet verder uitgewerkt. Hopelijk wordt dit alsnog opgepakt 
door nieuwe onderzoekers……

Een minpuntje tijdens deze familie contactdag was dat de CFC 
mensen wél de beschikking hadden over een aparte ruimte (deze 
was naast de plenaire zaal gereserveerd) maar dat deze niet is 
aangewezen door de vrijwilligers op deze zaterdag. Hierdoor is 
de beschikbare ruimte niet gebruikt en onterecht de indruk gewekt 
dat wij niet nadenken over de wensen en behoeften van onze  
CFC-leden. Volgend jaar zullen we hier extra aandacht aan geven.

Ook op FaceBook is de stichting Noonan Syndroom te volgen en 
sinds kort is er een besloten deel, wat ongeveer net zo functioneert 
als het Forum op onze website. Wij moedigen u aan hier eens te 
kijken en u aan te melden. Dan kunnen wellicht meer mensen van 
u(w ervaringen) leren of vind u een antwoord op uw prangende 
vragen.

Zoals u misschien gezien heeft is de website deels aangepast. Het 
betreft het artikel dat handelt over erfelijkheid en zwangerschap. 
Dit stuk was enigszins achterhaald en is door onze Medische  
Adviesraad aangepast.

Ook dit jaar hebben wij ons gezicht weer laten zien op een  
congres voor Kindergeneeskunde dat dit jaar wederom in Veldhoven 
werd georganiseerd van 4 t/m 6 november. Hier hebben we  
geprobeerd kinderartsen te informeren over Noonan, Costello,  
Leopard en CFC-Syndroom. We konden ons verheugen in een  
redelijke belangstelling, maar het blijft verrassend dat er nog 
steeds kinderartsen zijn die er nog niet of nauwelijks iets vanaf 
weten. Er is nog veel werk voor ons te doen.

Wij wensen u veel leesplezier 
toe met dit novembernummer 
van de nieuwsbrief.

Paul van den Hengel
PR & Communicatie

Hulp voor ouders van kinderen met voedingsproblemen

Kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van ouders met een kind 
met een ontwikkelingsachterstand

Foto

Snel duidelijkheid en goede 
hulp bij voedingsproblemen

februari 2015

Start

Oriëntatie-
hulp voor  

ouders
Kinderen  

met  
eet- en drink - 

problemen

Deze Oriëntatiehulp gaat over eet- en/of drinkproblemen bij jonge 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 

 De Oriëntatiehulp laat zien wat de mogelijke oorzaken zijn, welke 
zorg en ondersteuning er is en waar je meer informatie kan vinden. 2015De ArgumentenFabriekgemaakt door:in opdracht van:

Landelijk Platform GGz NEDERLANDSE 
PATIËNTEN 
CONSUMENTEN 
FEDERATIE

Ikzelf, als ouder

Samenwerkings- 
team

Gespecialiseerde hulp

Logopedist

Revalidatie-arts Fysiotherapeut

Arts verstandelijk 
gehandicapten

Ergotherapeut

Diëtist

Gedragsdeskundige

Kinderarts

Algemene hulp

Huisarts

Gezinsondersteuning

Jeugd- 
gezondheidszorg

Mijn  
kind eet en 

drinkt moeilijk: 
wat moet ik 

weten?

Wat zie ik  
aan mijn kind?

Wie kan mij  
helpen?

Ik zie dat mijn kind zich niet goed ontwikkelt.
Ik zie dat mijn kind niet goed eet en/of drinkt.
Ik zie dat mijn kind eten en/of drinken niet goed verwerkt.
Anderen zien dat mijn kind niet goed groeit, eet en/of drinkt.

Lichamelijke (aangeboren) problemen.
Psychische en/of gedragsproblemen.
Invloed van de omgeving.
Mijn kind heeft een ontwikkelingsachterstand.

Wat kan  
de oorzaak zijn?

Samenvatting  
Oriëntatiehulp voor ouders van jonge kinderen met eet- en/of drinkproblemen

Dit is een samenvatting van de Oriëntatiehulp voor ouders met jonge kinderen die problemen hebben met 
eten en/of drinken. Mogelijk hebben deze kinderen ook een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke 
handicap. 
In de Oriëntatiehulp staat wat er met een kind aan de hand kan zijn en wie hier mogelijk bij kan helpen.  
Zo biedt de Oriëntatiehulp een weg richting de juiste zorg en ondersteuning voor kinderen. 
De Oriëntatiehulp is te vinden op  www.iederin.nl en op www.ontwikkelingsachterstand.nl

http://www.pgwerktsamen.nl
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Familie-contactdag 26 september 2015

Een bijzonder Zonnige & Gezellige dag met Bijzondere ontmoetingen!
Vorig jaar voor het eerst aanwezig bij dit gebeuren, was ik benieuwd 
naar de mensen die ik toen heb leren kennen.

Hoe zou het weerzien zijn? 
Hoe was het hen vergaan het afgelopen jaar?

Van een klein aantal wist ik dat ze zouden komen…..

Nog maar net binnengewandeld bij Het Archeon, hoorde ik mijn 
naam al roepen….
Het was Isabelle, moeder van Maël (CFC). Nog nooit ontmoet,  
alleen via mail en Facebook hadden wij contact. En wel na het 
schrijven van mijn 1e stukje in deze nieuwsbrief. Ik kreeg een reactie 
van haar, op het stukje waarin ik vertelde over mijn dochter Floor & 
het Costello-Syndroom, zelfs nog voor ik zelf de nieuwsbrief binnen 
had. Via ons media-contact bleek de wereld kleiner dan gedacht. 
Werd Maël eerst als Costello gediagnostiseerd, bleek hij later CFC  
te hebben.  Maar zij hadden wel al contact gehad met een ander 
kind met Costello. Het was heel bijzonder om haar nu eindelijk  
eens persoonlijk te ontmoeten!

Zij was in gezelschap van Sylvia (destijds voorzitster Noonan  
Stichting), die ik inmiddels al eerder had mogen ontmoeten. Maar 
dat contact blijft voor mij heel bijzonder.

Toen Floor destijds de diagnose Noonan kreeg, heb ik eindeloos  
tot diep in de nacht met haar gemaild; Vragen, ontzettend veel  
vragen, beantwoordt met heel veel informatie, maar vooral ontzet-
tend veel Begrip! Waar ik haar nog altijd zeer dankbaar voor ben!

Bij binnenkomst zagen we Lotte. Bijzonder omdat Lotte sinds een half 
jaar in de klas zit bij Floor; Het zijn vriendinnetjes!
Hoe bijzonder is dat, als je bedenkt, dat tot nu toe slechts 4 Costello’s 
in Nederland bekend zijn, en slechts 8 mensen met ‘Noonan-Like 
Syndrome with loose anagen hair’. (het Syndroom wat Lotte is toebe-
deeld).

Terwijl zij samen gingen knutselen/kleuren met Mieke, konden haar 
moeder & ik naar de lezing van Ellen Croone over motoriek. Een 
leerzame lezing, waaruit opnieuw bleek hoe groot de verschillen 
onderling zijn, hoeveel onderzoek er nog hard nodig is, hoeveel 
vragen het allemaal oproept bij ouders, hoeveel we nog moeten  
leren over deze bijzondere Syndromen!

Op weg naar buiten, naar de speeltuin…. (Floor moest nu toch echt 
even spelen…klimmen….glijden met Lotte…..) Zie ik Mireille. 
Opnieuw bijzonder! Vrij snel na de geboorte van Floor vertelde één 
van de voetbal-moeders van onze oudste over haar vriendin,  
die een dochter met het Noonan Syndroom had. We kregen contact 
via mail. Ook met haar heb ik vele mailtjes uitgewisseld in het 1e 
levensjaar van Floor, gevuld met vragen, antwoorden, maar ook 
weer gevuld met begrip! 
1 of 2 x heb ik haar toevallig ontmoet, bij de speciale  
(privé-)zwemlessen van mijn zoon, waar zij met haar bijzondere 
dochter Iris kwam. 

Tijdens een heerlijke lunch, leer ik weer nieuwe mensen kennen, 
maak ik nog even een praatje met enkele bestuursleden, en ook met 
Babette & Piet; de enige mensen die ik terugzie van de groep van 
CFC, die ik vorig jaar heb ontmoet.
Later heb ik vernomen dat er nog iemand van de CFC-leden was, 
maar die heb ik helaas niet gezien. Jammer!

We maken nog een wandeling door het Archeon & verbaas me 
daarbij zeer regelmatig over de ‘rust’ die de figuranten daar uitstralen.
Verbazing omdat zo’n rust voor mij ongekend is, afvragend of ik 
überhaupt met zo’n rust zou kunnen leven?
Want ‘Ja’, mijn leven is druk met een groot & bijzonder gezin! 
Maar hoe geweldig is het om op zo’n zonnige dag, zoveel te mogen 
en kunnen delen met mensen uit heel Nederland, mensen die je  
eigenlijk oppervlakkig kent, maar met wie je toch een bijzondere 
band hebt. 

Kortom:
Opnieuw een zeer leerzame, maar vooral ontzettend gezellige  
familie-dag, boeiende gesprekken met bijzondere mensen over de 
uiteenlopende Syndromen die zich onder deze familie bevinden.

Volgend jaar zijn wij er weer bij! 
Wij vonden het bijzonder gezellig!

….hopelijk zien we dan ook Leonie, Hilde, Helma, Griet, Marco, 
Thea en nog vele anderen…?!

Groetjes Floor & Astrid

Ps. Binnenkort hebben wij onze Dutch Costello Meeting. Voor de 3e 
keer komen we bij elkaar. Alleen deze keer zijn we met 4 (ipv 3) 
Costello’s en ook de pleegouders van een helaas overleden Costello 
vrouw zullen dan aanwezig zijn. Opnieuw Bijzonder
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Dagmar en ik ben zestien jaar oud. Dit jaar was de 
familiedag in Archeon. Het park wordt ook wel de  Wereld van de 
Geschiedenis genoemd. Je stapt als het ware de geschiedenis in.
 
In de inloop van de ochtend was er koffie met een heerlijke  
Archeon’s appeltaart’. Na de koffie begonnen de activiteiten voor 
de kinderen en voor de jongeren. Er werden groepjes gemaakt 
en dat groepje werd begeleid door één van de medewerkers van  
Archeon, die er uitzagen of ze van de geschiedenis waren. We  
gingen met ons groepje over het park en tussen door deden we  
allerlei activiteiten, zoals: speerwerpen, boogschieten, we kregen 
een rondleiding door een oud badhuis, een heerlijke arm massage 

van die tijd en we maakten ons eigen broche Daarna was het  
lunchtijd. Er was een heerlijk buffet. 

Toen mochten we onze eigen gang gaan. En er was nog genoeg te 
doen. Er was een grote speeltuin, je kon gaan kanoën, een klooster 
met daarin monniken bezoeken, zwaard vechten was ook van de 
partij, je kon met een vlot naar de overkant gaan, op een markt 
snuffelen en naar een echte smid. En wat later op de dag was er 
een toernooi. Je kon het vergelijken met een toneel stuk. Het ging 
er niet zacht zinnig aan toe moet ik eerlijk zeggen.

Dagmar

Verslag: Dagmar Stoffer

Dit jaar hebben we deel genomen aan de familiedag. Vorige jaar 
was Maël net geopereerd aan zijn rug voor de scoliose hierdoor 
konden we niet komen. Gelukkig dit jaar is ons gelukt. Het is ons 
derde familiedag met de Noonan stichting. Deze keer waren we 
weinig CFCers. Jammer! We hebben even snel met ze gesproken 
maar niet veel. We hebben de kans gehad om met Noonan families 
te spreken. Wat we bijzonder vonden is om ze te horen vertellen hoe 
het is om het syndroom te hebben. Maël kan helemaal niet ons  
vertellen hoe hij zich voelt en al helemaal niet of hij pijn heeft.  

Te horen dat ze veel pijn hebben dat vonden we heel aangrijpend. 
Ze zouden zomaar woordvoeders kunnen zijn voor Maël en dat zou 
ons helpen om Maël's situatie beter te begrijpen.
Het was een leuke dag! Ook dankzij het meerijden van de  
beroemde Sylvia. Het voelde als een familie. We zijn volgende keer 
weer graag erbij.

Isabelle, Maël & Herman Groeneveld

Noonan en CFC: familie

Heeft u input voor een volgende nieuwsbrief, 
laat het ons weten via info@noonansyndroom.nl.

mailto:info@noonansyndroom.nl
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Fotoverslag Familie-contactdag 26 september 2015
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Verslag van het Internationale RASopathie Symposium 
2015 en oproep voor kinderen met Costello syndroom
In juli 2015 vond in Seattle het vierde Internationale RASopathie 
Symposium plaats. Het bijzondere van deze conferentie is, dat 
tegelijkertijd met het wetenschappelijk congres, de familiebijeen-
komsten van de patiëntenverenigingen van het CFC-syndroom, 
Costello syndroom en Noonan syndroom plaatsvinden. Hierdoor 
is het symposium niet alleen een belangrijke ontmoetingsplek voor 
kinderen, volwassen en families onderling, maar ook een kans 
om onderzoekers en behandelaars te spreken. Gezinnen uit alle  
windstreken bezochten het symposium: uit Amerika en Canada, 
maar ook uit Europa, Japan en Australië. 

De gezinnen logeerden allemaal in hetzelfde hotel en ontmoetten 
elkaar tijdens het sociale programma, bij de maaltijden en vooral 
bij het zwembad. Voor de oudere kinderen en broertjes en zusjes 
waren aparte activiteiten georganiseerd, zodat ook zij een goede 
tijd hadden. Er waren “Mom’s and Dad’s Nite Out Get Together” 
bijeenkomsten, waar moeders en vaders en andere familieleden 
in een relaxte omgeving met elkaar konden praten over allerlei 
onderwerpen, maar vooral over hoe het is om een ouder, broer 
of zus, tante of oom, oma of opa te zijn van een kind met één van 
de betrokken syndromen. Natuurlijk waren er ook bijeenkomsten 
waar gezinnen vragen konden stellen aan de medische ‘kenners’. 
Onderwerpen waren bijvoorbeeld: huid-, spier en botproblemen, 
problemen van het hart, sociale vaardigheden en gedragsproblemen, 
voedingsproblemen en seksuele ontwikkeling. Doordat er goede 
opvang en oppasmogelijkheden waren konden veel ouders de 
programmaonderdelen volgen.

Tijdens het wetenschappelijk programma was er aandacht 
voor genen, ontwikkeling en gedrag en algemene gezondheids- 
problemen. Opnieuw was duidelijk dat er door onderzoekers hard 
wordt gewerkt om te kijken of er medicijnen zijn die het beloop van 
de syndromen kunnen beïnvloeden. Er zijn verschillende medicijnen 
en middelen op de markt die hiervoor mogelijk in aanmerking  
komen. De eerste onderzoeken vinden meestal plaats op celweefsel 
en proefdieren, maar er zijn ook al enkele studies bij patiënten. 
Helaas is er nog geen grote doorbraak voor de syndromen; tot  
op heden zijn de resultaten gering of twijfelachtig. Alleen bij  
Tubereuze Sclerose Complex (TSC), een aanverwante aandoening, 
zijn er voorzichtig positieve resultaten voor de huidafwijkingen, 
leer- en gedragsproblemen, epilepsie en vaatafwijkingen (onder 
andere in de hersenen ) die bij de aandoening horen. Helaas  
hebben de middelen nog veel bijwerkingen of is het effect tijdelijk. 
De conclusie tijdens het congres was duidelijk: er moet meer onder-
zoek gedaan worden, waarbij samenwerking tussen onderzoekers 
nodig is om tot goede resultaten te komen. 

Relatief nieuw is de wetenschappelijke belangstelling voor de  
specifieke leer-, gedrags-, en communicatieve problemen van de 
kinderen. Door deze beter in kaart te brengen is het vast mogelijk 
om de begeleiding te optimaliseren.

Tijdens de conferentie vroegen ouders via verhalen op een indruk-
wekkende wijze aandacht voor de pijnklachten die veel van de 
kinderen en volwassenen hebben. Die pijnklachten kunnen een 
grote rol spelen in het dagelijks leven en welbevinden. Het was 
opvallend hoeveel de klachten bij de verschillende syndromen op 
elkaar lijken en hoe weinig er eigenlijk bekend is over de oorzaak 
en beste behandeling. Er lijkt meer aan de hand te zijn dan slappe 
spieren en gewrichten, vermoeidheid en overbelasting. Inmiddels 
is een oproep aan de onderzoekers gedaan om de pijnklachten  
te onderzoeken en is er een geldbedrag vrij gemaakt om dit  
onderzoek te ondersteunen.

Ik was voor de eerste maal aanwezig bij dit tweejaarlijkse congres 
en was onder de indruk van de kinderen en families, de openheid 
en saamhorigheid en de samenwerking met de wetenschappers.
De patiëntenverenigingen waren enthousiast over het opzetten van 
expertisecentra in Nederland en Europa en zij benadrukten dat zij 
graag in contact komen met patiënten uit Nederland. Twee jaar 
geleden werd een internationale richtlijn over de begeleiding van 
CFC-patiënten gepubliceerd. In navolging daarvan is het plan om 
in het voorjaar / zomer van 2016 met behandelaars en weten-
schappers een internationale richtlijn voor kinderen en volwasse-
nen met Costello Syndroom op te stellen. 

Ik ben uitgenodigd om aan deze nieuwe richtlijn mee te werken en 
wil daarvoor graag in contact komen met kinderen met Costello 
syndroom. In 2016 start dan ook de multidisciplinaire polikliniek 
voor Costello Syndroom binnen het Encore Expertisecentrum van 
het ErasmusMC in Rotterdam. Het is belangrijk om de kennis te 
concentreren in een expertisecentrum, zodat kinderen, ouders en 
artsen van elkaar kunnen leren. Als we meer kinderen met dezelfde 
aandoening zien, komen we er natuurlijk meer over te weten en 
zien we nieuwe patronen, waardoor de kennis en behandeling  
verbeteren. Belangrijk is ook om de vragen en problemen van  
kinderen en ouders te kennen om mee te nemen in de richtlijn. 
Bij een bezoek aan de polikliniek van het CFC-Costello expertise- 
centrum wordt een kind jaarlijks op één dag gezien door de  
kinderarts en kinderneuroloog. Naar behoefte kijken ook een 
kindercardioloog , kinderoogarts, kinderdermatoloog of klinisch 
geneticus mee. Bij het polibezoek staan vaak de fysieke uitings-
vormen van Costello en CFC syndroom centraal, maar in gesprek-
ken met ouders blijken juist de zorgen over de voeding, emotionele 
ontwikkeling, het sociale functioneren en gedrag op de voorgrond 

Verslag: Internationale RASopathie Symposium 2015 

"Er moet meer onderzoek gedaan 
worden, waarbij samenwerking 
tussen onderzoekers nodig is om 
tot goede resultaten te komen." 
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te staan. Een eerste aandachtsgebied voor onderzoek van het  
expertisecentrum zijn dan ook de leer- en gedragsproblemen.

Kinderen met Costello of CFC-syndroom kunnen zich opgeven 
voor een bezoek aan de multidisciplinaire polikliniek via  
cfc-costello@erasmusmc.nl. Informatie is te vinden op 
www.erasmusmc.nl/encore.

Informatie over de internationale netwerken:
www.cfcsyndrome.org
www.costellosyndromeusa.org
www.costellokids.com

Internationale richtlijn CFC syndroom:
Piermont ME. et al. Cardio-Facio-Cutaneous Syndrome: clinical 
features, diagnosis, and management guidelines. Pediatrics 2014;
134: 1149-62
Het volledige artikel kan opgevraagd worden via 
cfc-costello@erasmusmc.nl

Barbara Sibbles, kinderarts Erfelijke en Aangeboren Aandoenigen,
Expertisecentrum CFC-Costello syndroom, Encore Rotterdam

Voor iedereen die goed voorbereid aan het keukentafelgesprek wil 
beginnen organiseert Ieder(in) en Zorg Verandert de workshop  
‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’. 

De workshop leert uw leden vanuit hun persoonlijke leven,  
mogelijkheden en beperkingen goed aan te geven welke zorg of 
ondersteuning daaraan kan bijdragen. 

Helpt u mee om hen te bereiken? 
www.zorgverandert.nl/workshop-het-kan-start-met-uw-persoonlijk-plan

Workshop “Het kan. Start met uw persoonlijk plan”

Parent2Parent brengt vraag en ervaring bij elkaar

Heeft je kind meer zorg nodig dan anderen en heb je  
allerlei vragen? Laat je helpen door ervaren ouders!

Als je kind extra zorg nodig heeft door een lichamelijke,  
verstandelijke en/of gedragsmatige beperking of een chronische 
ziekte, dan vraagt dat veel van je. Hoe ga je er zelf mee om dat 
jouw kind anders is? Wat betekent het voor je gezin? Welke zorg 
en begeleiding heeft je kind nodig en hoe regel je dat? Kies je 
voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget? Heel veel  
vragen waar je een antwoord op wilt vinden. Andere ouders zijn je  
al voorgegaan en hebben hun weg in zorgland gevonden. Ze  
begrijpen wat je meemaakt en helpen je graag op weg. Je staat er  
niet alleen voor! Laat je daarom ondersteunen door een supportouder. 
Dit is een ouder die ook een zorgintensief kind heeft en getraind is 
om andere ouders te begeleiden. Hij of zij denkt met je mee, biedt 
een luisterend oor; geeft praktische tips en verwijst je zo nodig door.  

Je hebt ongeveer vier keer  
telefonisch contact met elkaar.  
De supportouder neemt geen  
taken van je over, je blijft zelf aan 
het stuur staan.

Je kunt jezelf hiervoor aanmelden via www.parent2parent.nl.  
De coördinator bekijkt welke supportouder jouw vraag het best 
kan beantwoorden en brengt jullie met elkaar in contact. Je kunt 
met allerlei vragen terecht. Bij voorbeeld op het gebied van het 
PGB ondersteunen de supportouders bij een eerste PGB-aanvraag  
of –herindicatie, maar ook op tal van andere onderwerpen kunnen 
supportouders je net die steun in de rug geven die je nodig hebt. 

Stichting Parent2Parent Nederland werkt aan een landelijk netwerk 
waarbij vraagouders gematcht worden met opgeleide supportouders.

http://www.parent2parent.nl
https://www.zorgverandert.nl/workshop-het-kan-start-met-uw-persoonlijk-plan
http://www.erasmusmc.nl/encore/
http://www.cfcsyndrome.org
http://www.costellosyndromeusa.org
http://www.costellokids.com
cfc-costello@erasmusmc.nl
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Vanaf deze maand kunnen u en uw leden met vragen en zorgen 
over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale 
Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt.

Met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform 
GGz en Patiëntenfederatie NPCF, de organisaties achter het  
Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen.

Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project  
'PG werkt samen', waarin de drie koepels intensief samenwerken. 
Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben krachtig te laten klinken. 

Doelstellingen zijn onder meer:
• de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, 

familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, 
ondersteuning en participatie;

• de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
• issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken 

voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer
0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Links:
· Link naar stukje voor uw website: 
https://iederin.nl/nieuws/17684/het-nationale-zorgnummer- 
gelanceerd-/
· Link naar animatiefilmpje: 
https://youtu.be/QXLIYGnGgH8

Is het syndroom vastgesteld bij een eerder kind? Dan zijn er  
mogelijkheden van onderzoek tijdens of voor een zwangerschap.

Prenatale diagnostiek (PND)
Wanneer de diagnose Noonan syndroom met DNA onderzoek is 
bevestigd kan in een (volgende) zwangerschap  onderzoek naar 
de aanleg voor Noonan syndroom bij het ongeboren kind verricht  
worden met DNA onderzoek. Dit kan door middel van een vlok-
kentest in de 11e week van de zwangerschap. De uitslag is na onge-
veer twee weken bekend. Er bestaat een kans op een miskraam ten  
gevolge van de ingreep. Deze is ongeveer 0.5% (1 op 200). 

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)
Naast prenatale diagnostiek kan onderzoek naar de aanleg voor 
Noonan syndroom gedaan worden middels PGD. Bij PGD wordt 
een vrouw zwanger door middel van IVF (In Vitro Fertilisatie). De 
bevruchting vindt dan buiten het lichaam plaats, waardoor het zo 
ontstane pre-embryo onderzocht kan worden op Noonan syndroom 
met het DNA onderzoek. Alleen embryo’s zonder 
de aanleg voor Noonan syndroom komen in 
aanmerking voor terugplaatsing in de baar-
moeder. Voor meer informatie over PGD kunt 
u terecht op  www.pgdnederland.nl.  

echoscopisch onderzoek
In een (volgende) zwangerschap kan onderzoek gedaan worden 
naar eventuele kenmerken van Noonan syndroom met uitgebreid 
echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd medisch centrum. 
Hierbij zal specifiek gekeken worden naar zichtbare kenmerken van 
het Noonan syndroom. Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats bij 
een zwangerschapsduur van 18 à 20 weken. Helaas kan echosco-
pisch onderzoek nooit met 100% zekerheid aangeboren afwijkingen 
uitsluiten

Hebt u vragen over Noonan syndroom en mogelijkheden van  
onderzoek voor of tijdens een zwangerschap, dan kunt u een ver-
wijzing vragen naar een afdeling klinische genetica bij u in de buurt. 

Algemene informatie vindt u o.a op de website www.erfelijkheid.nl

Ineke van der Burgt
Klinisch geneticus medische adviesraad
 

Het Nationale Zorgnummer gelanceerd voor u en uw leden!

Heeft u of uw partner het Noonan Syndroom? 

https://www.youtube.com/watch?v=QXLIYGnGgH8&feature=youtu.be
https://iederin.nl/nieuws/17684/het-nationale-zorgnummer-gelanceerd-/
http://www.pgdnederland.nl
http://www.erfelijkheid.nl
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Our Dutch Costello Meeting 2015  

November 2012 vonden wij elkaar via de Costello Syndrome  
Facebook page.

Februari 2014, na vele ‘chat’-sessies hadden wij onze eerste  
ontmoeting. De 4 personen in Nederland die voor ons op dat  
moment bekend waren, met het Costello Syndroom.1 van hen  
bleek geen Costello, maar Coffin Siris Syndroom te hebben. Dus 
waren we nog maar met 3. Jesper, Vera & floor. We bleven contact 
houden, stelden vragen en vonden steun bij elkaar! En hadden een 
2e ontmoeting in november 2014. Maar er waren er meer. Meer 
mensen in Nederland met het Costello Syndroom. Inmiddels wisten 
we een 4e te traceren op zoek naar die 5e.

Zondag 18 oktober was onze volgende Dutch Costello Meeting!
Deze keer samen met een 4e Costello; Laszlo. En met de pleeg-
ouders van sandra (voor ons de 5e bekende Costello), die helaas  
2 jaar geleden, was overleden. Zo mooi & bijzonder dat zij hier 
toch bij wilde zijn!

Joke, Leonie & ik (Costello-Mom’s) keken er enorm naar uit om  
elkaar eindelijk weer terug te zien!
Benieuwd naar Laszlo die ongeveer dezelfde leeftijd had als Jesper.
Benieuwd naar de ervaringen van Ineke (pleegmoeder Sandra), die 
eigenlijk pas na 33 jaar feitelijk wist dat Sandra Costello Syndroom 
had. Benieuwd naar elkaar. 

We ontmoeten elkaar die dag in het NH Rijnhotel in Arnhem. Vrijwel 
meteen bij binnenkomst voelt het vertrouwd, zelfs bij de voor ons op 
dat moment nog ‘onbekenden’. Koffie met gebak. De kinderen vin-
den elkaar snel dmv blokken, kleurtjes en I-pads. Ervaringen worden 
uitgewisseld. Herkenning. En toch zo ontzettend veel verschil! Maar 
we varen in het zelfde schuitje, we begrijpen elkaar. Ineke heeft een 
prachtig foto-boek gemaakt van Sandra, zodat we haar samen met 
de verhalen toch een beetje leren kennen. De gelijkenis is frapant; 
een foto van Sandra toen ze 5 was. Zou een foto van Floor kunnen 
zijn.

Overeenkomsten & Verschillen
Waren er wellicht bij allemaal ‘vage’ symptomen tijdens de zwanger-
schap. Hadden oa. Jesper & Vera een zware start na de geboorte; 
vroeggeboorte (32 wk) en spoed-keizersnede (36 wk): overmatig 
vocht, intubatie, neussonde, drain, canule, hartproblemen en de 
grote vraag of die 1e nacht overleefd zou worden. Floor daaren-
tegen is met 37 wk thuis geboren na een zeer vlotte bevalling zonder 
problemen.
Ze hebben allemaal lange tijd sondevoeding gekregen. Laszlo & 
Jesper hebben al meerdere operatie’s ondergaan aan o.a. heupen, 
liezen & hamstrings. Sandra werd geopereerd aan voetjes & blaas 
ivm tumoren. Floor kreeg een catherisatie ivm pulmonaal stenose. 
Vera heeft veel tijd van haar nog jonge leventje doorgebracht in het 
ziekenhuis vanwege haar hart, luchtwegen, reflux, buisjes, botdicht-
heid, sonde en o.a. een slaapstudie ivm ernstige slaapproblemen 
vaak voorkomend bij Costello, ook bij Floor. Maar Jesper slaapt als 
een ‘roosje’.
Terwijl Jesper een enorme stijfheid vertoont in zijn gewrichten, 
zijn Laszlo & Floor Super flexibel. Ze dragen allemaal aangepaste  
orthopedische schoenen. Jesper & Laszlo maken gedeeltelijk gebruik 

van een rolstoel, terwijl Vera verwoede pogingen onderneemt met 
haar rollator, maar momenteel hinder ondervindt van de verkeerde 
stand van haar voetjes, te korte achillespezen…

Floor loopt hiertussen vrolijk rond, wellicht vaak op haar teentjes, 
maar heeft (nog) geen hulpmiddelen nodig (maar begon ook met 
een sta-tafel & rollator). Laszlo & Floor hebben beiden het typerende 
krullende haar, net als Sandra, terwijl daar bij Jesper geen sprake 
van is, en het bij Vera voor nu nog vrijwel ontbreekt. Jesper, Laszlo 
& Floor zitten op een mytylschool en ontwikkelen zich goed in hun 
eigen tempo. Vera bezoekt een therapeutische peutergroep van een 
revalidatiecentrum en staat nu voor de schoolkeuze.

De diagnose kwam voor iedereen op een ander tijdstip; Laszlo 
werd uitzonderlijk snel op uiterlijke kenmerken als Costello gedi-
agnostiseerd, Vera & Floor werden eerst verdacht van het Noonan  
Syndroom en na genetisch onderzoek (3 wk/7 mnd) officieel gedi-
agnostiseerd als Costello kids. Jesper kreeg diverse diagnoses, maar 
pas na 13 jaar de officiële diagnose. Sandra was 33 toen zij de 
officiële diagnose kreeg. Zowel de overeenkomsten, als de verschil-
len zijn enorm!

"Eén ding hebben ze allemaal 
Gigantisch gemeen: 
Vriendelijk & Vrolijk!"
Vooral Vrolijk!!! Als één van die bijzondere Costello-kids begint te 
lachen. Lachen we allemaal! Terwijl Vera haar voeding nog met een 
spuitje via een slangetje in haar buik toegediend krijgt, geniet de 
rest van een heerlijke ‘orale’ maaltijd!

Mieke (grote zus van Vera) sluit deze dag af met een voor mij heel 
lief compliment: 
“Ik hoop dat Vera net zo leuk zal worden als Floor!”
Dank je wel lieve Mieke!
Dank je wel Jesper, Laszlo & Vera!
Dank je wel Costello-ouders, broer & zus, voor een ontzettend ge-
zellige middag!
Wij hebben enorm genoten van deze bijzondere ‘Dutch Costello 
Meeting’!

Groetjes Floor 
& Astrid

Ps. 
Wist je dat Vera haar 
eigen Website heeft? 
www.veradezwarte.nl
    

http://www.veradezwarte.nl/nl/
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Oproepen prikbord

“Wij wensen iedereen 
een heel mooi 2016 toe!”

19 mAARt 
Contactdag Putten

24 SeptembeR
FamiliecontactdagAgenda 2016:

Bijeenkomst expertisecentra

Op 9 november was er een feestelijke bijeenkomst expertisecentra 
zeldzame aandoeningen.

In juni van dit jaar erkende minister Schippers van VWS de eerste 
groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland.
Op 9 november werd de tweede groep bekend. In totaal zijn er 37 
expertisecentra in het Radboud UMCNijmegen. Op deze manier 
wordt het zowel voor de patient als de professional duidelijker waar 
specifieke expertise te vinden is. Ook voor het Noonan Syndroom is 
er een expertisecentrum in het RadboudUMC.
 
In de bijeenkomst waren 2 presentaties waarin vanuit het perspectief 
van de patient en de arts het belang van de expertisecentra belicht 
werd. De artsen willen kennis en kunde delen, persoonsgerichte zorg 
en verder uitbouwen met input van de patient  en patiëntenorgani-
saties. Een vertegenwoordigster van een patientenorganisatie bena-
drukte het belang van een expertisecentra zeldzame aandoeningen. 
Ze benadrukte ook  het belang van richtlijnen, zorgstandaarden.

 

Het Radboudumc is TROTS op de erkenning van de expertisecen-
tra en als donateurs kunnen wij bijzonderTROTS zijn dat er voor 
het Noonan syndroom al richtlijnen zijn, een zorgstandaard is en 
binnenkort een huisartsenbrochure en een patientenversie van de 
zorgstandaard.
 
Hanneke Hoejenbos
Annette Steeman

Werk ook mee aan onze nieuwsbrief!
Stuur uw copy op naar: info@noonansyndroom.nl 
Dit kan zijn een interessante ervaring, een leuke belevenis, iets wat u wilt delen met andere lotgenoten. Als het maar te maken heeft met Noonan Syndroom of CFC Syndroom.

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 waarop gedoneerd kan 

worden is: NL 91 ING B0009604680 ten name van Stichting Noonan 

Syndroom te Krimpen a/d IJssel. 

Facebook 

Op FaceBook is er sinds kort ook 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 vind u een antwoord op 

uw prangende vragen.”
https://www.facebook.com/groups/361533967374215/

www.noonansyndroom.nl

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



