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Voorwoord
Beste Donateurs,
Net voor Kerst de laatste nieuwsbrief, nu de digitale versie veel
gebeurd in die tijd, met soms enorme impact!
Helaas heeft Paul zijn bestuursfunctie neergelegd.
Hij is “burgemeester” van zijn woonwijk van 400 huizen geworden!
Gefeliciteerd Paul!
Twee vrijwilligersfuncties naast zijn eigen drukke tuinbedrijf is niet
te combineren. Niet alleen zijn enorme inzet, maar ook zijn humor
zal zeker gemist worden binnen het bestuur.

Jullie Input is enorm belangrijk!
Deel jullie ervaringen met ons, schrijf een leuk stukje over jouw/
jullie ervaringen m.b.t. het syndroom, ziekenhuis-perikelen,
expertisecentrum of gewoon het dagelijks leven.
Want alleen met jullie hulp is het mogelijk om een nieuwsbrief in
elkaar te zetten!!
In februari starten de intakegesprekken voor de sociale cognitietraining voor jongeren en volwassenen met het Noonan Syndroom.
Deze komt voort uit het onderzoek van Ellen Wingbermuhle en
Renee Roelofs.
19 Maart zal onze contactdag weer plaatsvinden in ‘De Aker’ te Putten.

Dit feit betekent dat anderen zijn taken over zullen moeten nemen.
Dus ben ik plotseling ‘redactrice’ van deze nieuwsbrief!
Hartstikke leuk, maar geen idee wat te doen?
Gelukkig heb ik een goed team wat mij helpt in mijn nieuwe functie
Maar dat betekent ook dat we op zoek zijn naar een nieuw
bestuurslid!
Wat ook enorm confronterend was de laatste weken. Waren
enkele sterfgevallen binnen het Syndroom of aanverwant
Syndroom van mijn dochter. STIL wordt je daarvan, met je neus op
de feiten gedrukt, angstig, Leven met levend verlies, steeds je
verwachtingen bijstellen, terugvallen & heel veel vragen….
Maar dat is tenslotte ook de reden van de Noonan Stichting;
elkaar helpen & steunen! We draaien allemaal weer mee in die
Mallemolen van het leven en maken er het beste van. Dat ga ik ook
proberen, maar dan wel samen met jullie!

Verder willen we graag iedereen die daar voor geïnteresseerd is,
de gelegenheid bieden een vergadering van het bestuur bij te
wonen. Voor meer betrokkenheid voor een ‘kijkje achter de
schermen’!
Indien je daar interesse voor hebt.
Indien je een leuk artikel wilt schrijven.
Indien je vragen hebt en/of opmerkingen.
Laat het ons weten via info@noonansyndroom.nl
Soms kan een reactie even op zich laten wachten omdat het achter
dit adres (Conny en Renee) geregeld ook nogal hectisch is. We
vertrouwen op begrip hiervoor.
Tot Ziens op onze landelijke
contactdag!
Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

Overlijden Jasper
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Jasper Streppel op 16 januari is
overleden. Hij was nog maar 8 jaar oud. Jasper had CFC syndroom. We willen de
ouders, zijn broer en zus heel veel sterkte wensen met dit verlies.
Deze foto stond in de rouwkaart en plaatsen we in overleg met zijn ouders.
Wellicht was Jasper bij jullie bekend door contactdagen, door het CFC-Syndroom,
of 'bekend' van prachtige stralende foto's van hem, die ooit in de nieuwsbrief
stonden.
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Uitnodiging Contactdag
Beste Donateurs,

Uitnodiging

Contactdag

Het is weer bijna zover. Op zaterdag 19 maart is de contactdag op
ons, inmiddels vertrouwde adres, de Aker in Putten.
De afgelopen tijd hebben we ons best gedaan om weer een
gevarieerd programma samen te stellen met keuzemogelijkheden.
Naast de mogelijkheid om syndroom specifiek bij elkaar te komen
hopen we dat het programma voldoende mogelijkheden biedt om
gezamenlijk lezingen te volgen en met elkaar in contact te komen. Er
zijn tenslotte naast de verschillen per syndroom ook overeenkomsten!
En ons motto is nog steeds: Samen meer mogelijk maken!
Naast de voor ons vertrouwde sprekers / specialisten op het gebied
van de syndromen, hebben we ook dit jaar weer sprekers gevonden
die zich niet zo specifiek met de syndromen van onze kinderen
bezighoudt maar wel met kinderen waarbij het net allemaal even
anders loopt dan gemiddeld. Zij vullen het middagprogramma.
Marieke de Rijke (systeembegeleidster UMC Utrecht) zal 2 lezingen
verzorgen over hoe je gebruik kunt maken van mindfulness (hoe leer
je je kind tot rust te laten komen en om te gaan met piekeren) gesplitst
in leeftijdsgroepen .
Eveline Leeuwenburg en Clairette van der Weerd zijn prelogopedistes
en schreven gezamenlijk het boek “Hoera ik eet” . Zij vertellen over
hun ervaringen .
Tussen de middag wordt er weer een lunch verzorgd met ruime tijd
voor het uitwisselen van ervaringen en weer gezellig bij te praten!

Het programma van de dag zal er als volgt uitzien:
10.00 - 10.30
Inloop met koffie/thee en iets lekkers.
10.30 - 10.45
Inleiding bestuur
10.45 - 11.30
programma:
Suzanne Pasmans (dermatologe ENCORE) en Barbara Sibbles
(kinderarts ENCORE) over huidproblemen/verschijnselen inclusief
haren en nagels bij Noonan, CFC en Costello
Keuze programma A
• Sigrid Hendriks Het gebruik van de
			 huisartsenbrochure
• Kees Noordam of Jos Draaisma over
			 het expertisecentrum.		
• Ineke vd Burgt Laatste ontwikkelingen
			 op genetisch gebied
11.45 - 12.30

12.30 - 1400
14.00 - 14.45

LEKKER LANG LUNCHEN
Keuzeprogramma B
• Marieke de Rijke Mindfulness voor
			 basisschoolkinderen
• Judith van Mill; Workshop Handgebaren
			 voor kinderen die moeizaam communiceren
Keuzeprogramma C
• Marieke de Rijke Mindfulness voor pubers
• Eveline Leeuwenburg en
			 Clairette van der Weerd “Hoera ik eet”

15.00 - 15.45
De jongeren vanaf 12 jaar zijn traditie getrouw ook dit jaar weer
welkom. Vorig jaar was het grote verzoek van een aantal om met
elkaar te gaan zwemmen . Dat kan! Dus als je komt, neem dan ook
je zwemkleding mee! Er zullen 2 volwassenen mee gaan, en jullie
krijgen daar wat te eten.
Er wordt deze dag niet voor opvang van de jonge kinderen gezorgd,
hen zien wij graag weer bij de familiecontactdag in september!
Bij voldoende belangstelling kan er door de oudere jongeren (18+ )
’s middags gebowld worden op de Bowlingbaan in Putten.
We hopen veel van jullie weer te zien in Putten!

De kosten voor deze dag zullen 8 euro per persoon bedragen
inclusief lunch en koffie en thee. We hopen veel van jullie weer te
ontmoeten op deze dag!
Opgeven voor deze dag kan via de website!
https://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/uitnodiging-contactdag
Congrescentrum De Aker
Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten

Familiedag aankondiging:
We weten nog niet waar maar wel wanneer: nl 24 september
houden we een familiedag. We staan nog steeds open voor leuke, uitvoerbare ideeën. Er wordt al een idee onderzocht op haalbaarheid ed.

We weten wel dat we dan al een spreker hebben en dat is Jeroen den
Hartog van het Hubrechtinstituut in Utrecht die onderzoek heeft gedaan
naar oorzaken van genmutaties o.a. bij Noonan syndroom en Leopard
Zet dus ook die datum in uw agenda!

Samen meer mogelijk maken!
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Uitnodiging bijwonen vergadering
Voor iedereen die hiervoor geïnteresseerd is, biedt het bestuur U
vanaf heden de gelegenheid om een Bestuursvergadering bij te wonen.
Voor meer betrokkenheid, openheid….voor een kijkje achter de
schermen! Wellicht raakt u enthousiast & wilt u ook meer betekenen
voor de stichting…? Of misschien vind u het gewoon eens leuk, om
zo’n vergadering bij te wonen & meer inzicht te krijgen in de activiteiten van het bestuur en/of de Noonan Stichting…?

Uitnodiging

vergadering

Het gaat vooral om het ‘bijwonen van de vergadering’!
Maar bij de rondvraag krijgt ook u natuurlijk de mogelijkheid om
vragen en/of opmerkingen te plaatsen!
Deze vergaderingen vinden 4 x per jaar plaats, meestal in Utrecht.
De geplande vergaderingen voor 2016 zullen plaatsvinden op
23 april, 11 juni & 29 oktober (tijdstip: 12.30 - 17.00 uur).
Bij interesse graag even een mailtje naar info@noonansyndroom.nl
Wij heten u graag welkom bij onze volgende vergadering op 23 april!

KASTRUIMTE gezocht
Heel blij zijn we natuurlijk met de patiëntenversie van de
zorgstandaard en de huisartsenbrochure, maar het waren ook
weer 11 dozen die binnenkwamen. Gelukkig gaan er daar snel
weer van opgestuurd worden, maar er zal ook voorraad blijven.
Net zoals van alle andere producten die we de afgelopen jaren
ontwikkeld hebben. De kasten van de bestuursleden beginnen
langzamerhand behoorlijk vol te raken. Daarom zoeken we
iemand, die nog wat extra kastruimte heeft voor wat materialen
en liefst ook de banners. Liefst centraal in het land zodat mensen
die naar een informatiemarkt o.i.d. toegaan daar ook gemakkelijk
materialen kunnen ophalen.
Mail ons: info@noonansyndroom.nl
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To all members
To all members, friends and supporters of Noonan Syndrome
Association
Yes it’s that time of year again – time to register for the Noonan
Syndrome Association’s. Families for Families Day. This year it will
be on Saturday 23rd April and will be at our usual venue of the
Hilton Birmingham Metropole Hotel at the NEC near Birmingham.
For those thinking of coming to the Day for the first time, the venue
is easily accessible by road, train, bus and air.

Nearer the time, I’ll be sending out further details including local
hotel deals for those wanting to stay overnight, or even to make
a weekend of it! So what better way to celebrate Shakespeare’s
birthday or indeed St George’s Day (maybe not for members in
Scotland after Saturday!) – come along to the Families for Families
day 2016. We have a lot of space but it’s not unlimited so please
get your registration forms completed and in as soon as possible –
our first deadline for registrations is Friday 10th March.
Best wishes, Peter

We have another great programme this year and we’ve listened to
what you said about how we can make the Day even better and
we’ve assembled our most impressive line up to date of leading
medical experts whom you can ask just about every question about
Noonan Syndrome. There will also be more break out opportunities
for our younger delegates.

Peter Clarke, Charity Manager
Noonan Syndrome Association
Correspondence Address: 12 Talbot Close, Shifnal, Shropshire, TF11 8SG
Email: peterclarke@noonansyndrome.org.uk

Zorgkosten terug via de belasting
Ook dit jaar geven we weer gedetailleerde informatie over de
belastingvoordelen voor mensen met een beperking of ziekte.
Onze website Meerkosten.nl en de brochure Belastingvoordeel
2015 zijn hiervoor weer volledig geactualiseerd.
Zorgkosten terug via de belasting.

Samen meer mogelijk maken!
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Bedankt vrijwilligers
Hierbij bedanken we alle donateurs die vrijwillig
een grotere of kleinere klus voor de stichting
hebben gedaan.
In onwillekeurige volgorde noem ik hier de zaken die dit jaar door
andere vrijwilligers dan het bestuur, zijn uitgevoerd. Hopelijk
vergeten we niets, mocht dat toch zo zijn dan bij voorbaat hiervoor
excuses.

Het verzenden van nieuwsbrieven over de post • een dag op de beurs voor
kinderartsen de stichting vertegenwoordigen • bellen van ziekenhuizen om
te informeren hoeveel brochures ze wensen en te vragen naar open dagen
• meelezen met de huisartsenbrochure • ons vertegenwoordigen op de
zeldzame ziektedag • informatie verzamelen op internet en doorsturen
zodat het voor iedereen bereikbaar wordt • de website bijhouden
• facebook bijhouden • grote en kleine giften • meelezen met de patiënten
versie van de zorgstandaard • op een contactdag of familiedag helpen
begeleiden van kinderen of jongeren • reageren op mailtjes om informatie
• foto’s maken • stukjes schrijven voor de nieuwsbrief • ons op de hoogte
houden als er iemand in het ziekenhuis ligt • de informatiestand bemannen
• gasten op de contactdag ontvangen • foto’s leveren van familie of
contactdagen ons vertegenwoordigen bij de opening van het expertisecentrum
in Nijmegen • meedoen aan gesprekken om een onderzoek verder van info
te kunnen voorzien • ons vertegenwoordigen op bijeenkomsten van
koepelorganisaties • stukjes schrijven voor de nieuwsbrief • mailtjes naar
ons sturen als je iets in een blad of krant hebt gelezen • informatie opzoeken
op internet en ons daarvan inlichten • extra geld doneren • wat gespaard
kon worden om onderzoek te stimuleren • als bestuur ondersteuner 4 x per
jaar meedoen met bestuursvergaderingen
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Vacature bestuurslid
Bestuurslid die ook Meer Mogelijk wil Maken voor mensen
met Noonan en/of een van de aanverwante syndromen
Stichting Noonan Syndroom behartigt de belangen van mensen
met Het Noonan Syndroom, CFC, Costello en Leopard (ook wel
Noonan met lentigines) en hun direct betrokkenen.
Voor donateurs, ouders en familieleden organiseren wij
contactdagen met overdracht van kennis en informatie over de
syndromen. Daarnaast 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 en algemeen bestuurslid een bestuurslid CFC en twee
vaste 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
• 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 bestuursondersteuner zou
willen worden maar geen bestuursverantwoordelijkheid wil / kunt
dragen.

De Sociale Cognitie Training gaat van start!
De afgelopen maanden hebben we U verschillende 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 geïntereseerden hebben zich aangemeld en inmiddels
is er een groep samengesteld die in april gaat starten!

We zijn van plan om na de zomer met een tweede groep van start
te gaan. In deze groep is momenteel nog plaats vrij. Mocht u vragen
hebben over de training of wilt u zich aanmelden voor de groep die
in september zal starten, neemt u dan gerust contact met ons op via
de e-mail (neuropsychiatrie@vvgi.nl) of via postadres: Vincent van
Gogh Instituur, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie,
Stationsweg 46, 5803 AC Venray.
Renée Roelofs en Ellen Wingbermühle

Samen meer mogelijk maken!
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Pré-logopedie
Voor het vinden van de juiste oplossing is ‘puzzelen’ dus
noodzakelijk! Cup-feeding, finger-feeding, Johannesbrood-pitmeel
(indikmiddel bij flesvoeding). Verdikkingsmiddel voor vloeistof (oa
Nutilis clear) zodat het met lepel toe te dienen is, aangepaste
zuigflessen & fopspenen; bijv. de Habermann-fles, medicatie voor
reflux (oa. Nexium), sabbelzakjes (smaakbeleving, zonder
verstikking)
TIPS
• Om de spierspanning te verhogen, het kind iets meer rechtop
brengen wat de mogelijkheden van de mondmotoriek verhoogt
en het kokhalzen en verslikken vermindert.
• Tandenpoetsen kan een ‘Therapeutisch’ effect hebben op het
eten en drinken.
• Deppen ipv mond schoonvegen; Door druk neemt de
spierspanning en daardoor de lipsluiting toe met als reactie
meestal slikken, wat een gunstig effect kan hebben bij kinderen
die kwijlen.
• Mondcontrole; hulp door de mond te ondersteunen. Pas
toepassen als alle andere tips onvoldoende effect hebben. Bijv.
bij voorwaartse tongbeweging, bijtreflex, slappe mondmotoriek,
kokhalzen, te lage spierspanning.

HOERA, IK EET!
Eveline Leeuwenburg-Grijseels & Clairette van der Weerd (prélogopedisten) Een boekje met praktische adviezen mbt eet- en
drinkproblemen.
Sondevoeding is een tijdelijke oplossing die zeer waardevol is,
maar kan ook een probleem worden….
Andere problemen bij eet- en drinkproblemen zijn oa;
• onjuiste houding
• kokhalzen
• kwijlen
• overstrekken/onrust
Oorzaken zuig-, eet- en drinkproblemen:
- lage spierspanning (zuigen; geen grip op borst/speen, mond te
ver open, maar ook mbt hele houding) …of bijtreflex bij te hoge
spierspanning
- Tongprotrusie; bemoeilijkt eten van lepel, kauwen(=zijwaartse
tongbeweging, drinken uit beker).
- vertraagde ontwikkeling mondmotoriek (langer bestaan van
zuig-/slikbeweging kan lepelvoeding bemoeilijken)
- langdurige sondevoeding (ervaringstekort, geen hongersignaal,
afnemende motivatie…)
- aangeboren hartafwijking (signalen; verslikken, bewegingsonrust
& onvoldoende drinken door vermoeidheid) ….. (conditie)
- negatieve ervaringen zoals veelvuldig spugen, inbrengen sonde,
benauwdheid, uitzuigen
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Therapeutisch tandenpoetsen:
Altijd in een vaste volgorde poetsen, Dit heeft een therapeutisch
effect op de afwijkende reacties in de mond zoals een aanhoudende
voorwaartse beweging van de tong, het onwillekeurig bijten en
kokhalzen. Door het ‘therapeutisch’ poetsen kunnen deze reacties
na verloop van tijd afnemen. Dit zal ook positief doorwerken op
dezelfde problemen bij het eten en drinken. Eerst buitenkant gebit
(minder gevoelig), daarna binnenkant. Vanuit midden naar
achteren poetsen….enz.
Tandenpoetsen is heel belangrijk voor kinderen die sondevoeding
krijgen, vooral langdurig. Door het niet of weinig eten is er
nauwelijks zelfreinigende werking van het gebit, wat tandplak
veroorzaakt en dus verhoogde kans op tandvleesontsteking +
gaatjes. Maar ook bij veelvuldig spugen, medicijnen, meer eet-/
drinkmomenten bij voedingsproblemen…
Tanden poetsen = prikkels verdragen in mond.
Reflux
Bij regelmatig terugvloeien van zure maaginhoud, kan pijn
veroorzaakt worden, wat weer eet- en drinkproblemen kan geven.
Signalen: Onrust tijdens en na voeding - Huilen door pijn tijdens
voeding - Voortijdig stoppen met eten en drinken - Teruggeven van
een mondje/tot flinke golf voeding - Tussen voedingen veel slikken
- Voedsel weigeren
Advies: - Medicatie (bijv. Nexium) - Houding (rustig, rechtop) - Rust
bijv. door inbakeren (overstrekken) - Ingedikte voeding (met bijv.
rijstebloem of Johannesbroodpitmeel) - Aantal voedingen (meer
voedingsmomenten & minder voeding)
Sondevoeding
Een kind heeft door sondevoeding zelf geen invloed op de
hoeveelheid voeding & het tempo. Juist in de ontwikkeling van het
eten en drinken is het zelf aangeven, van wat en hoeveel het wil,
van groot belang voor het leerproces. Na nachtvoeding overdag
minder honger. De mond krijgt niet de kans om via voeding op

natuurlijke wijze ervaringen op te doen. De ervaring is dat het
doen van verschillende mondspelletjes of andere stimulatietechnieken
geen positieve bijdrage levert om het kind toch aan het eten of
drinken te krijgen. Het kan zelfs een averechts effect hebben. Het
kind moet dan ook zo min mogelijk ‘onnatuurlijke’prikkels van
buitenaf opgedrongen krijgen. Het leren en opdoen van ervaringen
moet vooral gericht zijn op het eten en drinken. Het aanbieden van
een fopspeentje en de mondverzorging (deppen en tandenpoetsen)
zijn prikkels die horen bij de dagelijkse verzorging. Dit zijn daarom
zinvolle activiteiten om extra aandacht aan de mond te geven.
Vaak lukt zuigen op fopspeen wel, omdat het dan gaat om nietvoedend zuigen. Dwz dat er niet geslikt hoeft te worden. Zuigen uit
borst of fles is moeilijker, omdat er dan wel geslikt moet worden.
Coordinatie ademhalen, zuigen & slikkken.

Nuttige websites
www.notube.com (leren eten zonder sonde)
www.seyscentra.nl (behandeling eetproblematiek)

Het afbouwen van de sondevoeding begint met porties om gevoel
van gevulde of lege maag te ervaren, in 20-30 min. (net als gewone
maaltijd), met een minimale intake!

www.hoera-ik-eet.nl
www.nee-eten.nl
www.prelogopedie.nl

Stichting Smack
Vereniging Nee eten
Preverbale logopedie

Verander niet teveel in één keer, laat het kind zelf aangeven wat
het wil. Doel: Zelf actief laten worden hierin. Durven vertrouwen op
kind. Niet teveel druk op het eten. Goed observeren & vooral niet
forceren! Belangrijk is de reactie van het kind; Eten & drinken moet
positieve ervaring zijn. Bij veel negatieve ervaringen gaat het kind
vaker weigeren en/of zelfs kokhalzen.

Eveline Leeuwenburg & Clairette van der Weerd zullen 19 maart
op de Contactdag in Putten aanwezig zijn om een lezing te
verzorgen!
Astrid van Grunsven
(moeder van een inmiddels sonde-vrij kind, die ontzettend Geniet
van lekker eten!)

Plezier in eten is belangrijk; het blijft een leerproces oa qua
smaakontwikkeling.

Samen meer mogelijk maken!
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verslag: cs-cfc conferentie Manchester 2015
Iedere twee jaar wordt in de Verenigde Staten een conferentie
gehouden voor families waarbij een kind het Costello syndroom
heeft. Vele tientallen gezinnen komen bij elkaar, veelal uit de VS
maar ook uit allerlei andere landen. Afgelopen zomer was dit in
Seattle – helaas te ver weg en te duur voor ons om daarheen te
kunnen gaan. Gelukkig is steeds in datzelfde jaar in de herfst ook
in Groot-Britannie een conferentie. Niet alleen voor Costello
syndroom, ook voor het CFC-syndroom. Dit is meer op Europa
gericht, ook al komt het merendeel van de gezinnen uit de UK
uiteraard. Op deze conferentie waren we voor de tweede maal
aanwezig, omdat onze dochter Vera het Costello syndroom (CS)
heeft. Via dit artikel delen we onze bevindingen van de conferentie
in Manchester, met name op het gebied van CS.
Onze ervaring in Manchester
Leerzaam, gezellig, confronterend, druk, ontroerend... de
conferentie van het Costello syndroom in Manchester was van alles
tegelijk. Eerst en vooral was het opnieuw heel bijzonder om andere
mensen met het CS te ontmoeten. In Nederland kennen we naast
Vera 3 andere kinderen (en er zijn nog zeker 2 andere mensen
waarmee we nog geen contact hebben). Met de conferentie in
Engeland konden we er ruim 10 aan toevoegen, in leeftijd varierend
tussen de 2 en 30. Daarnaast waren er nog ongeveer 20 personen
(met familie) die het CFC-syndroom hebben; dit syndroom is nauw
verwant aan Costello (beide mutaties in het RAS-gen). Omdat onze
kinderen zo op elkaar lijken, en we tegen zoveel dezelfde
problemen aanlopen in het leven, voelen deze gezinnen als een
verlengde familie. En dus zit je snel in een goed gesprek, kun je
ervaringen delen en tips uitwisselen. Het voelt meteen vertrouwd
om tijd met elkaar door te brengen.
In sommige gevallen is het hoopvol om voorbeelden te zien van
hoe het Vera kan vergaan als ze ouder wordt- en in sommige
gevallen is dat confronterend. Zo zijn orthopedische problemen
bijvoorbeeld heel algemeen, lopen is voor de meeste mensen met
het syndroom wel mogelijk, maar het merendeel maakt daarnaast
ook gebruik van een rolstoel. De spraakvaardigheid varieert
enorm. En nee, niet iedereen komt van de sondevoeding af in de
loop van de jaren. Dit maakt duidelijk dat het syndroom heel veel
overeenkomsten veroorzaakt, maar ieder kind of volwassene toch
zijn eigen pad gaat, met eigen uitdagingen, talenten en
beperkingen.
De dagen waren zo ingericht dat er ruimte was om tijd door te
brengen met families, maar ook om lezingen te volgen terwijl er
tegelijkertijd een kinderprogramma draaide (spelletjes, knutselen,
goochelaar en omdat het Halloween was pompoenen uithollen).
We hebben persoonlijk vooral bijgeleerd over de relatie met
autisme en adhd, de nieuwste kennis over groeihormoontekort en
het nut van preventief (blijven) screenen. Ook een terugkoppeling
van wat er eerder dit jaar op een conferentie in Seattle besproken
was van de Amerikaanse meeting met Costello families.
Lezing genetica
De allereerste lezing was een algemene inleiding door dr Emma
Burkitt-Wright, waarbij kort iets over genetica verteld werd met het
RAS-MAPK pathway in het bijzonder (dus Noonan, CFC, CS, NF1
en Legius syndroom). Er was met name aandacht voor de verschillen
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tussen CS en CFC. Geschat wordt dat wereldwijd CFC twee keer
vaker voorkomt dan CS (op de conferentie ook mooi 10 CS en 20
CFC families!). Wel heeft CFC veel meer variaties dan CS: bij CFC
kan de mutatie plaatsgevonden hebben in de genen BRAF, MEK1,
MEK2 of het KRAS, bij CS uitsluitend in het HRAS-gen. Bij CS is de
meest algemene mutatie G12S. Er is geen duidelijke relatie tussen
de mutatie en of dit grotere gezondheidsrisico’s heeft, al lijkt de
G13C een mildere variant te zijn en zijn er twee mutaties bekend
(G12V en G12D) waarbij kinderen maar kort leven. De
orthopedische problemen bij CS zijn een veel groter en algemener
probleem dan bij CFC.
Preventieve screening bij CS
De cijfers die horen bij hartproblemen bij CS zijn indrukwekkend
hoog: in de helft van de gevallen heeft een kind hartritmestoornissen,
waarbij in 60% van die gevallen weer sprake is van een verdikte
hartspier. Daarom wordt in de eerste jaren elk kwartaal een echo
gemaakt van het hart. Ook in verband met de verhoogde kans op
tumoren wordt deze preventieve screening met echo aanbevolen
voor de buik en blaas. Vanuit de ervaren artsen wordt aanbevolen
om deze frequentie tot het zevende jaar aan te houden, daarna
kan dit minder frequent. Een MRI voor het hoofd wordt ook
aangeraden, met name om Chiari vroegtijdig te kunnen signaleren.
Tot slot werd aangeraden de heupen periodiek te checken, jaarlijks
of 2x per jaar een röntgen foto (eerste maanden kan dit nog met
echo), vooral wanneer er sprake is van tethered cord.

Terugkoppeling uit Seattle
De tweede lezing werd gegeven door professor Bronwyn Kerr, een
autoriteit op het gebied van onderzoek naar CS. Zij gaf een
terugkoppeling van het CS symposium dat eerder in de zomer van
2015 in Seattle gehouden werd. Leerpunten uit de vele korte
terugkoppelingen:
• er zijn aangepaste groeicurves voor CS gepubliceerd. Wanneer
een kind van de curve afbuigt wordt aangeraden het
groeihormoon te laten bepalen in het bloed.
• Groeihormoon geven heeft alleen nut als er ook daadwerkelijk
uit bloedonderzoek een tekort blijkt: “extra” geven is zinloos.
• Omdat voeding een serieus probleem is voor CS, is er veel (zeker
bij ouders) aandacht voor voeding en preparaten (vitamines,
visolie, ginseng, co-enzym Q en dergelijke). Er is echter nog
geen causaal verband dat dit een positieve invloed heeft: er zijn
teveel verschillende factoren die ook een rol kunnen spelen. Een
extra dosis vitamine D wordt voor botopbouw wel aanbevolen.
• Bij bolusvoeding (in korte tijd met spuit sondevoeding geven in
plaats van langzaam met een pomp) moet extra aandacht zijn
voor lage bloedsuikers.
• De huid is bij CS ook een factor die voor veel problemen kan
zorgen. Met name aandacht voor alcoholvrije producten om de
huid niet verder uit te laten drogen.
• Een angststoornis is bij veel kinderen bekend, sommigen
gebruiken als medicatie Prozac.
• Voor gedragsproblemen wordt ook wel Clonidine als medicatie
gebruikt. Of medicatie die ook bij ADHD gebruikt wordt.
• Slecht slapen is een probleem dat veel, vaak en langdurig
voorkomt bij CS. Diverse medicaties worden gebruikt
(clonazepam, chloralhydraat), vaak zijn wel de jonge jaren het
zwaarst. Een probleem dat meer onderzocht zou moeten/
kunnen worden omdat het veel impact heeft en een zware
belasting voor zowel kinderen en ouders.
Experimenten in relatie tot de RAS-syndromen
• Er zijn studies bezig met een muis die kenmerken van CS en NF1
heeft (belangrijk om behandelingen en beinvloedingsignalen in
de cellen op te kunnen testen)
• Voor Noonan bestaat een fruitvlieg-model (dat heeft zeer veel
informatie opgeleverd, met name hoe de reacties in de cellen
verlopen omdat 14.000 verbindigen bekend zijn en experimenten
snel en vaak herhaald kunnen worden).
• Er zijn belangrijke ontwikkelingen rond onderzoek op DNAniveau, zoals splicing study HRAS (verwijderen exon2). Dit gaat
te ver om dit verder over uit te wijden.

Groeihormoon bij CS en CFC
Een volgende lezing ging over groeiverschillen en de behandeling
hiervan, door professor Peter Clayton. Kort samengevat: mensen
met CFC en CS zijn klein van gestalte als gevolg van hun genetische
informatie. Daarnaast kunnen ze ook een tekort aan groeihormoon
hebben. Deze professor pleitte ervoor om een groeihormoontekort
aan te vullen. Niet zozeer vanwege de winst in lengtegroei, maar
vooral vanwege de kwaliteit van leven. Groeihormoon regelt groei,
bloedsuikerspiegel, botopbouw en spiermassa. Bij CS is er vaak de
angst dat groeihormoon ook de groei van tumorcellen zou
bevorderen (bij een reeds verhoogde kans hierop). Hiervoor is
geen bewijs gevonden. Wat wel een punt van aandacht is, is de
verhoogde kans op een verdikte hartspier.
Gedragsproblemen bij CSC en CS
In Engeland is er een onderzoek gedaan onder kinderen met CFC
en CS naar gedragsproblemen, door dr Shruti Garg. Hierover ging
de laatste lezing die wij hebben gevolgd. Gedragsproblemen
blijken erg veel voor te komen. De overgrote meerderheid heeft
kenmerken van AD(H)D en autisme. Dr Shrutio benoemde dat het
zeer de moeite waard kan zijn om dit als aparte diagnose te laten
stellen. Het komt vaak voor dat het gedrag onder de noemer van
het syndroom wordt geaccepteerd. Bij een aparte diagnose kunnen
de problemen concreter worden behandeld, met gedragstherapie
en/ of medicatie.
Tot slot
Het belang van een support group van ouders onderling werd
door alle artsen onderkend. In deze groepen (zoals
patientenverenigingen, Facebook- of mailgroepen) wordt heel veel
waardevolle informatie uitgewisseld waar artsen niet direct
toegang toe hebben of waarover nog niets is gepubliceerd. Maar
ook voor (h)erkenning, praktische tips of ook troost en bemoediging
in moeiijke tijden. En dat kunnen wij als ouders alleen maar
beamen!
Een conferentie bezoeken is vermoeiend. Zeker met een jong kind
dat volledig afhankelijk is van sondevoeding en het was voor ons
toch wat spannend om te moeten vliegen met een tas vol medicatie
(geen enkel probleem overigens met brief van de kinderarts). Maar
dat ging allemaal prima en het was het ons dubbel en dwars
waard. Niet alleen om nieuwe kennis van artsen op te doen, maar
zeker ook om tijd door te brengen met andere ouders, en om
andere kinderen te zien met hetzelfde of een vergelijkbaar
syndroom. Dat contact, de ontmoeting, de verhalen, de lach en de
traan: onbetaalbaar. Precies ook wat de Noonan-stichting wil en
doet.
Niels en Leonie de Zwarte
Niels en Leonie de Zwarte hebben
2 dochters: Mieke van 8 en Vera van
4 jaar. Vera heeft het Costello
Syndroom (mutatie G12C). Vera heeft
veel medische problemen van uiteenlopende aard en heeft daardoor
meerdere onderzoeken en behandelingen in verschillende ziekenhuizen
lopen.
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Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen: Wij zijn erbij
Nationale Conferentie
Zeldzame Aandoeningen
van expertisecentra
naar expertisenetwerken!
Wat is de beste weg om de gevolgen te beperken van zeldzame
aandoeningen, voor de 1 miljoen kinderen en volwassen in
Nederland die daardoor getroffen zijn? Waar te beginnen?

vanzelfsprekend. Een zeer belangrijke stap - en voorwaarde voor
veel andere uitdagingen - ligt in ieder geval in het verbinden van
het totale zorgnetwerk rondom een zeldzame aandoening!

Er zijn zoveel uitdagingen: op het terrein van onderzoek,
inhoud en organisatie van de zorg, maatschappelijke begeleiding,
diagnostiek en preventie. Ook samenwerking tussen de
betrokkenen veldpartijen, zowel in Nederland als Europa, is niet

10 maart wordt deze conferentie gehouden, Stichting Noonan
Syndroom is erbij, dus waarschijnlijk vindt u een verslag ervan in
de volgende nieuwsbrief.

Donatie
We hebben al van veel donateurs het jaarlijkse bedrag van
minimaal € 25 gestort gekregen. Dank daarvoor!

Mocht u reeds betaald hebben dan kunt u deze bewaren voor uw
eigen administratie.

We hebben een ander administratiekantoor in de arm genomen
voor de boekhouding. Hun naam is Non Profit support. Zij gaan
komende maand naar alle donateurs een rekening sturen voor de
jaardonatie.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden het lidmaatschap
van een patiënten-organisatie. In dat geval kunt u de rekening daarvoor gebruiken.

Agenda 2016:

19 maart

24 september

Contactdag Putten

Familiecontactdag

Prikbord
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.”
4215/
https://www.facebook.com/groups/36153396737
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Artikelen over contact-dag,
ervaringen met het
syndroom, expertisecentrum of het delen
van leuke gebeur tenissen…
.
Ontvangen wij graag t/m
15 april voor onze volgende
nieuwsbrief…..

www.noonansyndroom.nl

