Nieuwsbrief

Mei 2016

In deze nieuwsbrief

pag.

Voorwoord

2

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

2

Zeldzame Ziektendag: Het Geluid van Zeldzaam goed in Beeld

3

Verslag: Jongeren-activiteit Contactdag 2016

4

Fotoverslag Contactdag 2016

5

Verslag lezing: Met huid & haar

6

Verslag workshop: Mindfulness voor basisschoolkinderen

7

National Conferentie Zeldzame aandoeningen

7

Verslag lezing: Nieuwe ontwikkelingen in genetica

8

Wetenschappelijk onderzoek en huisartsenbrochure

9

Het hof: Uitwisseling patiëntgegevens kan veilig

11

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid 11
Verslag: Workshop/lezing over eet- en drinkproblemen

12

Verslag: Studentendag VUmc

13

Verslag workshop: Handgebaren voor kinderen

13

Verslag workshop: Mindfulness voor pubers

14

Het Noonan expertise centrum

15

Neem gesprek met je dokter op, maar zeg het wel even

16

Agenda

16

Oproepen prikbord

16

!
n
e
k
a
m
k
j
i
l
e
g
o
yndroom.
S
o
ll
e
t
s
o
C
Sament Nmooenaen,rCFm
n
e
d
C, Leopar

voor mensen me

www.noonansyndroom.nl

1

Voorwoord
Beste Donateurs,
De 2e nieuwsbrief van 2016 valt weer bij u binnen….

Verder heten wij Judith van de Meerakker van Harte welkom als
aspirant bestuurslid & Rachel Schelleman als bestuurs-ondersteuner!

Deze nieuwsbrief is gevuld met allerlei verslagen over de lezingen
& work-shops van onze laatste Contactdag op 19 maart in Putten.
Ondanks een wat mindere opkomst; gezellig & informatief!
Verrassend groot waren de vragen over huidproblemen en de
daarbij ter sprake komende sensibiliteit. Er kwamen zeer veel
reactie's van het publiek, waardoor het programma van die dag al
meteen uitliep & lekker lang lunchen toch even wat korter werd.
Mondproblematiek kwam deze dag ook flink ter sprake; qua
gebitsproblemen en eetproblematiek.
De Expertise-centra, de huisartsenbrochure, laatste ontwikkelingen
op genetisch gebied werden besproken. Er werden handgebaren
toegepast….en volgens mij ging bijna iedereen ‘Mindfulness’ en
ontspannen naar huis?!

Indien er nog mensen zijn die interesse hebben voor de
cognitie-training die start in september, horen we dat graag.
En natuurlijk blijven we graag opbouwende kritiek, tips,
vragen of een artikel voor de nieuwsbrief ontvangen via
info@noonansyndroom.nl.
Vooral ook de ervaringen met het expertise-centrum zijn
belangrijk! Heel graag zouden we daar meer over vernemen….
Hoewel de Lente net is aangebroken, en ik me nog tussen de
paas-eieren bevind, wens ik iedereen alvast een Zonnige Zomer!
Hopelijk Tot ziens op onze landelijke Familie-contactdag!

Ook de Zeldzame Ziekten dag in februari komt aan bod in deze
nieuwsbrief. En het digitale tijdperk dat zorgt dat patiënt-gegevens
uitgewisseld kunnen worden, dat we onze medische dossiers in
kunnen zien (PGD) en daardoor meer regie krijgen over onze
eigen gezondheid.
Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vertegenwoordigt
ruim 160 patiënten-organisaties en maakt zich sterk voor alle
mensen die zorg nodig hebben. Ze verzamelen ervaringen van
patiënten, zet die in voor verbetering van de zorg en kan uw gids
zijn bij het maken van keuzes in de zorg. 3 artikelen op hun site
www.npcf.nl willen wij graag onder uw aandacht brengen:
• Neem gesprek met je dokter op, maar zeg het wel even....
• Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid
• Het hof: Uitwisseling patiëntgegevens kan veilig
Alle 3 de artikelen zijn in deze nieuwsbrief terug te vinden.

Het eerste artikel sluit mooi aan over het artikel over de huisartsenbrochure ed. Goed voorbereid naar een gesprek met een arts
gaan is belangrijk! Maar alles kunnen onthouden en/of opnieuw
'afdraaien' wat er besproken is ook!
De andere 2 artikelen gaan over meer inzicht en regie over eigen
gezondheid:
• PGD's (Persoonlijke gezondheidsdossiers) zijn nu nog beperkt
mogelijk, maar zal snel toenemen. (PGD Kader 2020)
• Daarnaast bestaat het LSP (Landelijk Schakelpunt) wat zorg
draagt voor snelle elektronische uitwisseling van medische
gegevens.
De moeite waard om eens in te verdiepen! Het is de toekomst &
Uw Gezondheid!
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Zeldzame Ziektendag: Het Geluid van Zeldzaam goed in Beeld
De tweede website is ontwikkeld door 2 studenten geneeskunde
uit Groningen. Omdat zeldzame aandoeningen vaak niet
interessant zijn voor de farmaceutische industrie, worden vaak
voor deze doelgroep de geneesmiddelen niet verder ontwikkeld
zodat ze beschikbaar komen. Via deze website proberen ze
voor de medicijnen die wel van belang zijn voor patiënten maar
niet voor de farmaceutische industrie geld bij elkaar te krijgen
door middel van crowdfunding, dus iedereen kan geld doneren.
Hiermee hopen ze dan genoeg geld bij elkaar te krijgen zodat het
medicijn op de markt kan komen.
De website heet: https://www.crowdforcure.com/.
Maandag 29 februari was Internationale Zeldzame Ziektendag.
Op de zaterdag ervoor, 27 februari, was er in Hilversum in het
instituut voor Beeld en Geluid een bijeenkomst om aandacht te
vragen voor Zeldzame Ziekten. Het motto van dit jaar was dan ook
toepasselijk: Het Geluid van Zeldzaam goed in Beeld.
Na wat inleidende praatjes werden 3 onderwerpen besproken
die leven onder patiënten en hun naasten. Hierin werd
besproken hoe chronisch zieken (para)medische zorg vergoed
kunnen krijgen. Het probleem is nog steeds dat er bewijs moet
zijn van de werking van de zorg, maar omdat zeldzame ziekten
zeldzaam zijn is het moeilijk om voor dit bewijs te zorgen.
Afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs dat het niet werkt.
Zorgverzekeraars gaan hier steeds meer voor open staan,
alleen zij bepalen niet wat wel en niet door de basisverzekering
vergoed wordt, dit gebeurt door de regering. Daarna werd
besproken bij wie de verantwoordelijkheid ligt om de rest van de
familie in te lichten als bij iemand een mutatie wordt vastgesteld.
Een dochter heeft borstkanker en het blijkt dat al bij een familielid
een mutatie hiervoor was vastgesteld. Ligt dan de verantwoordelijkheid voor het delen van de informatie bij het familielid of bij de
klinisch geneticus? Hierbij speelt natuurlijk ook het recht op weten
en het recht op niet weten. Hopelijk gaat dit onderwerp weer leven
en worden er duidelijke richtlijnen hiervoor opgesteld.
Als laatste werd het gebrek aan een centrale opslag van
medische gegevens aan de kaak gesteld. Hierdoor kan het
voorkomen dat patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig
hebben omdat ze op dat moment niet bij hun eigen arts terecht
kunnen, bijvoorbeeld gedurende het weekend. Dit is natuurlijk
ook een onderwerp dat speelt in de nationale politiek en waar
tot op heden nog geen oplossing voor is omdat het centrale
patiëntendossier geen doorgang kon vinden doordat de gegevens
onvoldoende beschermd bleken. Vanuit het publiek werd het LSP
informatiesysteem geopperd, dus misschien dat dit problemen kan
oplossen
https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Het-LSP.
Na een muzikaal intermezzo werden er nieuwe websites gelanceerd.
De eerste was van de VSOP: www.zeldzameaandoening.nl.
Het is een website met allerlei informatie in een begrijpelijke taal
voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met een zeldzame
aandoening. Dit kunnen zowel patiënten als hun naasten zijn.

Als laatste werden de zeldzame Engel Awards uitgerekt aan
mensen die zich hebben ingezet voor zeldzame ziekten. De
award voor de media werd uitgereikt aan het programma
'Diagnose Gezocht'. Hierin probeert een heel team een diagnose
te vinden bij een ziek kind. Vanuit het platform ZON is hier ook
een website voor: http://www.ziekteonbekend.nl/. Na nog wat
afsluitende woorden kon het instituut van beeld en geluid verkend
worden.
Al met al vond ik het weer een informatieve dag.
Volgend jaar weer!
Judith van de Meerakker

Ook ik ben met 3 van mijn kinderen naar deze dag in
Hilversum geweest en heb daar het kinderprogramma gevolgd.
Tijdens de lezingen worden je kinderen eventueel opgevangen
door een vrijwilligers-team en afhankelijk van leeftijd ingedeeld
in een speciaal programma.
Wij hadden het programma Stop-motion & Grime. Bij Stopmotion konden de kinderen zelf een filmpje maken van ‘Buurman &
Buurman’. Je ervaart dan zelf hoe tijdrovend het is om zo’n simpel
filmpje te maken met de 2 poppetjes….plaatje voor plaatje. Erg
leuk om te doen. Grime werd voor ons een geschminkt bloemetje.
Na het kinderprogramma hebben we heerlijk gegeten bij het
lunch-buffet. De rest van de dag was naar eigen invulling,
waarbij wij genoten hebben van een routing door Beeld &
Geluid; Zelf filmpjes maken of maffe foto’s, DJ zijn of in Toppop
optreden, een achtervolging in ‘Flikken Maastricht’, muziek en
tv-programma’s uit mijn tijd en die van mijn kinderen….
En hoewel ik het enerzijds jammer vond niet bij de lezingen
aanwezig te zijn, heb ik enorm genoten van Quality-Time met mijn
kids! Want juist door het zeldzame syndroom staat vaak vooral
zorg voorop en wordt Genieten soms vergeten.
Dus Dank aan de VSOP die verantwoordelijk
is voor de organisatie van deze mooie dag!

Astrid van Grunsven

Samen meer mogelijk maken!
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Verslag: Jongeren-activiteit Contactdag 2016
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dagmar en ik ben 17 jaar. Ik ga jullie wat vertellen
over de contactdag 2016.
In de ochtend toen ik aankwam, renden m’n vrienden, die jaarlijks
ook komen, naar mij toe en gaven mij een dikke knuffel, wat een
hartelijk ontvangst! Door de jaren heen heb ik hele leuke contacten
gekregen. Ik kijk er daarom ook altijd naar uit om ze allemaal
weer te zien.
Verder in de ochtend gingen we met de andere jongeren naar
Bospad Putten onder begeleiding van twee lieve dames. Toen we

aankwamen bij het zwembad mochten we ons heerlijk uitleven
en ’s middags aten we daar een patatje met een lekkere snack.
Rond een uur of drie gingen we weer terug naar ‘De Aker’.
Maar daar ging de pret gewoon weer door, want beneden in
het gebouw is een jongerenhok waar je leuk kan bijkletsen. Rond
een uur of half vijf was de pret voorbij en gingen we weer naar huis.
Ik kijk nu al erg uit naar de familiedag in
september, jullie ook?
Groetjes van
Dagmar Stoffer

Namens het bestuur & de jeugd, dank aan de 2 lieve, begeleidende dames José Bakkenes & Mieke Diets-Sanders!
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Fotoverslag Contactdag 2016

Samen meer mogelijk maken!
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Verslag lezing: Met huid & haar
Tijdens de Contactdag gaven Suzanne Pasmans (Dermatologe ENCORE) en Barbara Sibbles (Kinderarts ENCORE) de lezing: Met huid &
haar. Hieronder een korte weergave van zaken die aan bod kwamen.
Typisch voor kinderen met Noonan, CFC en/of Costello; zijn het
krullende vaak spaarzame haar en bepaalde gelaatstrekken en
specifieke wenkbrauwen (bij CFC bijna of helemaal afwezig, bij
CS vol). Waarom lijken deze kinderen met het Noonan, CFC en/
of Costello Syndroom zo op elkaar? Ze hebben een gemeenschappelijk probleem in de RAS-MAPK-m TOR signaalroute.
De RAS signaalroute speelt een belangrijke rol in celgroei/kanker,
maar ook in hersenen qua leren en geheugen. Zij behoren tot de
RASopathieën. Bij Noonan zijn inmiddels 21 genen bekend, bij
CFC 4 en bij Costello 1 gen, waarop de mutatie plaats kan vinden.
• Vaak zie je veel moedervlekken (licht tot donker gekleurde vlekjes
of verhevenheden van de huid), Café au Lait vlekken (licht-donker
bruine vlek) en/of aardbeien-vlekjes (hemangioom; goedaardig
gezwel van bloedvaten) bij deze personen. En hoewel je bij 10 %
van de pasgeborenen na een aantal weken een aardbeien-vlek
ziet, komt het bij deze syndromen veel vaker voor.
Artsen zouden meer alert moeten zijn bij dit soort vlekken.
• Vaak is er sprake van een droge huid & jeuk. Luchtvochtigheid
kan dit beïnvloeden, net zoals vaak douchen wat de huid
uitdroogt. Invetten (met bijv. cetomacrogol of koelzalf; verzachtend
beschermend en/of verkoelend) & medicatie (anti-histaminicum)
kunnen verbetering bieden. Niet invetten kan leiden tot eczeem
klachten. Medicatie kan wel slaperigheid & sufheid veroorzaken.
Soms is er sprake van een gerstekorrel-huid; kleine witte korreltjes/
bolletjes in huid, iets wat je ook vaak bij baby’s ziet op de neus.
• Hyperkeratosis = verdikte huid/ teveel eelt op drukplekken op
handen en voeten; drukplekken in schoen, pijnlijke kloven &
schimmel-infectie’s. Belangrijk is om drukplekken te proberen te
voorkomen. Behandelen kan met een eeltvijl en/of salicylzuur.
Voor pijn-reductie kan men vaseline op de kloven smeren.
• Winterhanden en -tenen; Belangrijk is om je handen en voeten
goed warm te houden!
• Losse huid (soms met plooien) komt vooral voor bij Costello,
waardoor vaak sneller smetplekken ontstaan. Hoewel deze
duidelijk ook regelmatig bij Noonan voorkomen… Bij smetplekken
zink-olie gebruiken, zink-olie droogt beter in als zinkzalf.
(wondjes tenen..)
• Nagel-afwijkingen; Vaak kleine en snel groeiende nagels, vaak
last van ‘haakjes’, vijlen en/of nagellak vermindert deze haakjes….
• Hypersensibiliteit/Hyperresponsiviteit ofwel verhoogde gevoeligheid; is het zeer sterk reageren op bepaalde sensorische
prikkels….oa lastig bij nagels knippen, tanden poetsen
• Keratosis pilaris; ….lijkt op kippenvel; kleine, ruwe, rode bobbeltjes
op huid, maar voelt hard aan. Het is een veel voorkomende
onschuldige huidaandoening van hoorncellen van de haarzakjes.
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• Multipele lentigines; Bijvoorbeeld bij het LEOPARD syndroom.
Lentigo (meervoud lentigines) is een scherp begrensde
gehyperpigmenteerde vlek/kleurverandering van de huid,
zonder dat de huid verheven ruw of anderszins veranderd is.
• Papilloma; Abnormale celgroei/woekering op huid of slijmvliezen, bijv. wratten…
Een Tip die Suzanne ons mee wil geven is om het Huidhuis
on-line te bezoeken; Hier kan je namelijk een persoonlijke
gezondheids-/symptomen-check doen; Wat heb ik? Wat is de
beste behandeling?
Bovendien willen ze graag dat de zorg qua huidproblemen
verbeterd… Maar….Wat kan beter in zorg voor huidproblemen?
De antwoorden komen natuurlijk van de mensen met huid-problemen!
www.huidhuis.nl
Een Tip die Barbara ons mee wil geven is om Zeldzame ziekten
on-line te bezoeken; In principe met het zelfde idee als bovenstaand stukje over huidproblemen. Het opzoeken van zeldzame
ziekten, en anderzijds het verzamelen van gegevens over
zeldzame ziekten (data-base).
www.zeldzameziekten.org

Expertise-centrum ENCORE
Tot slot nog even kort over het Expertise-centrum Encore in
Rotterdam. Hier is sinds kort namelijk ook een expertise-centrum
voor CFC & Costello opgestart. ENCORE staat voor Erfelijke
Neuro-Cognitieve Ontwikkelingstoornissen Rotterdam Erasmus.
De doelstelling van dit centrum is het bundelen van informatie,
specialistische zorg en diagnostiek toepassen, meer inzicht in de
aandoening verkrijgen, behandeling verbeteren en uiteindelijk
de kwaliteit van leven te verbeteren voor de patiënt. Wil je
hier graag meer over weten bezoek dan www.erasmusmc.nl/
encore en kijk vervolgens bij poliklinieken CFC & Costello.
CFC spreekuren zijn in 2015 begonnen en lopen inmiddels.
Costello gaat waarschijnlijk opstarten later in dit jaar 2016. Wil je
graag deelnemen meld je dan aan bij cfc-costello@erasmusmc.nl.
Hiervoor is wel een verwijsbrief nodig van uw huis-/kinderarts!
Net zoals er bij het Noonan Syndroom richtlijnen zijn opgesteld,
wordt er ook gewerkt om deze ‘Costello Management Guidelines’
ook voor het Costello Syndroom op te zetten. Waar natuurlijk
wederom veel informatie nodig is van de ‘kenners’; de mensen die
te maken hebben met dit syndroom. Dus vooral respons van CS
hier omtrent zeer welkom!
Terugkijkend op de titel van deze lezing:
‘Met Huid & Haar’...heb ik nog een kleine
tip, voor diegenen die ook worstelen met
het kammen/borstelen van het overmatig
krullende haar bij o.a. het Costello
Syndroom…. De Tangle Teezer; de haarborstel om pijnloos te ontklitten!

Astrid van Grunsven

Verslag workshop: Mindfulness voor basisschoolkinderen
Verslag workshop Mindfulness voor basisschoolkinderen door
Marieke de Rijke, ouderbegeleider van ouders van kinderen met
ontwikkelingsstoornissen bij het UMC Utrecht en verbonden aan de
academie voor mindful teaching van Eline Snel.
Mindfulness is een methode die kan helpen bij drukke kinderen.
Kinderen die op school gedurende de dag alles opgespaard hebben
en het er thuis uit laten komen. Kinderen waarvan het hoofd vol is,
maar de tank leeg.
Wat is mindfulness?
Mindfulness is het oefenen in aandacht geven aan wat er nu is.
Iedereen kent wel het tegenovergestelde, de momenten op de
automatische piloot: de deur uit zijn en niet meer weten of je die op
slot hebt gedaan, op je werk aankomen en niets meer weten van
de rit er naar toe, je laatste stuk brood van je bord willen pakken
en merken dat je het al op hebt gegeten. Bij mindfulness gaat
het er om dat je bewust je aandacht richt op wat er nu is: op je
ademhaling, je lijf, je gedachten, spanning, zorgen. Zonder kritisch
te oordelen. Elke keer als je merkt dat je met je aandacht bent
afgedwaald, merk je dat alleen maar op en breng je je aandacht
weer terug. Als je dit een poosje doet, merk je dat je hoofd wat
tot rust komt.

De methode en de oefeningen zijn
beschreven in het boek “Stilzitten als
een kikker” van Eline Snel.
Ze koos een kikker omdat een
kikker lang kan stilzitten, uren lang,
maar met volle aandacht: als het
nodig is reageert hij meteen. Zijn
adem is duidelijk zichtbaar. Marieke
liet een glitterbol zien die ze ook
aan kinderen toont: als die omgedraaid is geweest, dwarrelen
de glittertjes aan alle kanten naar
beneden. Maar de kikker raakt
niet afgeleid, hij blijft rustig zitten.

Eigenlijk is mindfulness iets wat je vooral moet
ervaren. En dat deden we ook in deze
workshop, door middel van diverse korte
oefeningen waardoor ieder tot rust kwam.

Janna Bekenkamp

Nationale Conferentie Zeldzame aandoeningen
Naar aanleiding van de zeldzame ziektendag op 29 februari werd
op donderdag 10 maart weer de Nationale Conferentie zeldzame
aandoeningen georganiseerd door de VSOP met deze keer als
thema:

Van expertise-centra naar expertise-netwerken
Het doel van deze bijeenkomst was hoe we van de expertisecentra
die er nu zijn naar expertisenetwerken kunnen gaan, niet alleen
binnen Nederland maar ook binnen Europa.
Door Tom Akkermans van de neurofibromatose vereniging werd de
overgang van kinderarts naar volwassenzorg aan de kaak gesteld.
De NFU (=Nederlandse Federatie Universitaire medische centra)
gaf aan dat dit door hun is opgepakt. Tevens is het volgens hun van
belang dat de opleidingen voor de volwassenzorg hierop moeten
gaan aansluiten.
Bij de workshop van hoe te komen tot een landelijk netwerk van
expertisecentra werd duidelijk dat er nog geen overkoepelende
organisatie is van de Nederlandse expertisecentra, in mijn ogen
iets dat er zeker moet komen omdat er anders langs elkaar heen
gewerkt blijft worden, zelfs binnen hetzelfde ziekenhuis. Het bleek
tevens ook dat in het Radboud MC, waar het expertisecentrum van
het Noonan syndroom is gevestigd, al wel de polikliniek Zeldzaam

en de Syndroom poli bestaan waar ook volwassenen worden
gezien. Ook is bij het expertisecentrum ENCORE, waar CFC en
Costello onder vallen, een follow up schema gemaakt, welke ook
van toepassing is op de patiënten die al volwassen zijn. Ik denk
dat het Noonan expertisecentrum hier veel van kan leren hoe de
volwassen poli vorm te geven. Tevens heb ik met vragen
aangegeven dat er ook echt behoefte aan is om een volwassen
poli te krijgen, onder andere bij Tsjitske Kleefstra die werkzaam is
bij het Radboud MC in Nijmegen.
Bij de volgende workshop was er aandacht voor de ontwikkeling
van Europese netwerken. Volgens mij is er nog veel onbekend over
deze Europese netwerken. Het is de bedoeling om de al bestaande
netwerken in Europa samen te voegen zodat er nog meer van
elkaar geleerd kan worden, waarbij wel de lokale wetgeving
voorop staat. Ik vind het grootste nadeel van het ontstaan van de
Europese netwerken dat patiënten hier niet persé betrokken hoeven
te zijn, wat wel het geval was bij het ontstaan van de Nederlandse
netwerken.
Al met al weer een informatieve bijeenkomst. Ik
ben benieuwd hoe het er volgend jaar voor staat.

Judith van de Meerakker

Samen meer mogelijk maken!
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Verslag lezing: Nieuwe ontwikkelingen in genetica
dr. Ineke van der Burgt: Laatste ontwikkelingen op genetisch gebied.
dr. Ineke van der Burgt kwam vertellen over de laatste ontwikkelingen bij Rasopathieën en Genetica. Zij is sinds 1991 werkzaam
als Klinisch Geneticus bij de afdeling Genetica van het UMC St.
Radboud. De laatste jaren zijn er enorme ontwikkelingen geweest
op het gebied van het zoeken naar erfelijke aanleg.
Rasopathieën zijn een groep erfelijke aandoeningen waarbij een
heel belangrijk eiwit, het RAS-eiwit niet goed functioneert.
Onder deze groep vallen: Het Noonan-syndroom, CFC (Cardio Facio
Cutaneous syndroom), Leopard syndroom, Costello syndroom,
NS LAH (NS wih loose anagen hair), Legius syndroom en
Neurofibromatosis type 1 NF. Deze syndromen zijn dus een beetje
familie van elkaar en hebben ook vaak overeenkomsten, hoewel
ze aan de andere kant ook weer verschillend zijn. Wel zijn ze
allemaal dominant erfelijk: van een genenpaar (1 van pa en 1 van
ma) is het gen met de aanleg van de aandoening overheersend
over het goede gen. Wanneer één van je ouders het heeft, is er een
kans van 50% dat je dit erft. Maar het “foutje” kan ook spontaan
ontstaan.
In 1963 is het Noonan Syndroom voor het eerst beschreven door
dr. Jacqueline Noonan. Zij herkende en beschreef de meest
belangrijke kenmerken: karakteristieke gezicht, hartafwijking,
kleine lengte. Toen vond de start plaats van het erkennen van het NS.
In 2000 is dr. Ineke van der Burgt gepromoveerd met een proefschrift over Onderzoek naar en diagnose van het Noonan syndroom.
In 2001 is het eerste gen gevonden: PTPN 11, wat ook de grootste
groep is. Deze is gevonden in een grote Brabantse familie met 11
kinderen, waarvan 5 met het Noonan Syndroom. Inmiddels (2016)
zijn er 21 genen bekend. Het syndroom van Noonan komt relatief
veel voor, als zeldzame aandoening. Als je het uit wilt laten zoeken
(genetisch onderzoek) heb je altijd een verwijzing nodig van de
huisarts, kinderarts of specialist. Dit genenonderzoek kan plaatsvinden door een Klinisch Geneticus in het UMC St. Radboud,. Daar
is sinds 2015 een expertisecentrum. Maar het kan ook op andere
plekken.
• Als je het eerder hebt laten uitzoeken en er kwam toen niets uit,
is het dan mogelijk om het opnieuw te laten uitzoeken, omdat er
nu veel meer bekend is?
Ja, dat kan soms zeker de moeite waard zijn, omdat er
inmiddels dus meer genen bekend zijn, maar je moet het altijd
zelf opnieuw aanvragen!
Het bloed van de vorige keer wordt niet opnieuw gebruikt
zonder toestemming.
• Kunnen er op meerdere genen genetische afwijkingen zijn
binnen één familie?
Dat zou eventueel wel kunnen. 2 Gezinnen hadden deze vraag,
omdat hun andere kind niet de genenafwijking had, maar wel
Noonankenmerken. Per individu zou je moeten kijken of er
genoeg kenmerken zijn om toch verder te onderzoeken naar
andere genen.

Na studies is gebleken dat er grote variabiliteit is in het verloop
van de aandoening. Er zijn grote verschillen tussen mensen met
deze aandoeningen. Bij iedereen kan dat ene foutje in het gen
er weer anders uitzien. Er is een nieuwe techniek op handen in
genetisch Nederland: Bij genetisch onderzoek zullen meteen alle
genen nagekeken worden. Over 5 jaar zal er weer meer bekend
zijn dan nu.
dr. Ineke van der Burgt vertelde ook nog over een interessante
samenwerking met verschillende artsen in Europa bij het
onderzoeken naar de genen en de Rasopathieén. In mei 2016
zal zij daar weer naar toe gaan. Marco Tartaglia uit Italié
(vooral bezig met PTPN11) Martin Zenker uit Duitsland
(die veel data heeft verzameld) Brownwyn Kerr uit ManchesterEngeland (die veel over Costello weet). Zij organiseren met
elkaar een tweejaarlijkse meeting. dr. Ineke van der Burgt vertelt
heel voorzichtig dat men het al heeft over mogelijke behandeling.
De toekomst zal het uitwijzen. Ze doen in ieder geval fantastisch
werk!!
Het was weer een zeer interessante lezing! De presentatie van
dr. Ineke van der Burgt is ook nog na te lezen op de website.

Elles Stoffer
(moeder van
Dagmar)

en Sandra van Os
(moeder van
Maaike)
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Wetenschappelijk onderzoek en huisartsenbrochure
Wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnen en zorgstandaarden, patiënten versie en de huisartsenbrochure.
In dit artikel wil ik proberen te schetsen hoe bovenstaande
zaken verband houden met elkaar en waarom we als (ouders,
partners van) patiënten soms het gevoel hebben dat onderzoekers
iets onderzoeken wat allang bekend is. Eerst zet ik de begrippen
op een rijtje:
Wetenschappelijk onderzoek
Hierbij wordt een groep patiënten op een specifiek deelgebied,
onderzocht. Bijvoorbeeld wanneer er gericht wordt op een groep
mensen met Noonan syndroom EN verkromming van de ruggengraat. Om te bepalen of de gevonden gegevens echt alleen voor
die groep gelden wordt een controlegroep met hetzelfde onderzocht. De controlegroep heeft dan een aantal kenmerken hetzelfde
maar niet het syndroom. (bv leeftijd, intelligentie, geslacht etc.) Of
de controlegroep bestaat uit mensen met het syndroom die niet
meedoen aan bv een training, terwijl de onderzoeksgroep dit wel
doet. Eerst wordt er verzameld wat er al in de medische literatuur
over deze groep is geschreven en of er al een onderzoek heeft
plaatsgevonden over dit specifieke onderdeel. Wetenschappelijk
onderzoek moet aan internationale regels voldoen om uiteindelijk
geaccepteerd te worden door de beroepsgroep.

andere taakomschrijving voor hun dagelijkse werk dan de
verpleegkundigen in Amerika. Wel zijn Amerikaanse onderzoeken
meegenomen maar steeds is gekeken of bepaalde zorg ook in
Europa zou passen in ons systeem.
Zorgstandaard
Een zorgstandaard is een beschrijving van de zorg die mogelijk
verleend kan/ zou moeten worden. Het gaat niet over een klein
deelgebied van de aandoening maar beschrijft de zorg vanaf
de eerste herkenning tot en met het einde van het leven. Naast
medische informatie komt er ook psychosociale zorg en ondersteuning aan bod in een zorgstandaard. Een zorgstandaard
moet enerzijds wetenschappelijk onderbouwd zijn en anderzijds
moet het patiënten perspectief erin tot uitdrukking komen. Wat
ervaart de gemiddelde Noonan patiënt als goede zorg. Dit wordt
vastgesteld aan de hand van interviews, vragenlijsten, ervaringen
die leven binnen de patiëntenorganisatie en een aparte meedenk,
meelees groep van (ouders, partners van) patiënten.

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt door ze
te publiceren in een medisch wetenschappelijk tijdschrift. Daarna
gelden deze uitkomsten pas als feiten. Soms is het heel lastig om
een wetenschappelijk tijdschrift te vinden dat bereid is te publiceren.
In zo’n geval kan het heel lang duren voor de gegevens mogen
worden gebruikt. Wij mogen ze dan bv ook nog niet op de website
plaatsen.
Medische richtlijnen
Internationaal hebben medici die zich met een bepaald syndroom
bezighouden contact met elkaar. Ze weten van elkaars publicaties
en houden deze bij om van elkaar te leren.
Ook worden er conferenties georganiseerd waar ze elkaar spreken en kennis uitwisselen. Zo is er enige jaren geleden zo`n groep
medici bij elkaar geweest met het doel om een Europese richtlijn op
te stellen voor het Noonan Syndroom. Er was al een Amerikaanse
richtlijn, en bij deze conferentie waren hier de belangrijkste grondleggers ook uitgenodigd. De medici verzamelen alle publicaties
over het Noonan syndroom, en hieruit is een richtlijn ontstaan.
Ook specifieke beschrijvingen van een individuele patiënt in een
wetenschappelijk tijdschrift kunnen hierin worden meegenomen
omdat syndromen relatief kleine groepen zijn om te onderzoeken.
Zo’n medische richtlijn is nog behoorlijk globaal omdat het voor
heel Europa geldt.
Waarom hebben ze de Amerikaanse richtlijn niet gewoon
overgenomen?
Dit heeft te maken met een andere organisatie van de zorg en
andere visies in beide continenten hoe je omgaat met ziektebeelden.
Zo hebben in Nederland verpleegkundigen bijvoorbeeld een heel

De medische richtlijn wordt hier als basis voor gebruikt,
omdat deze al gestoeld is op wetenschappelijke feiten. Daarnaast
hebben we als patiëntenorganisatie er een stem in gehad. Soms
zijn zaken nadrukkelijk toegevoegd of aangevuld met de beleving
van patiënten. Dit is dan in de tekst aangegeven.
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Erkenning beroepsgroepen
Om een richtlijn of zorgstandaard in de praktijk te laten werken
is het noodzakelijk dat ook de verschillende beroepsgroepen er
achter staan. Zij gaan hem uitvoeren en de tekst is dan ook in
medische taal geschreven. Zij toetsen dan of het wetenschappelijk
voldoende is onderbouwd. De procedure om tot deze erkenning te
komen is een tijdrovende zaak waarbij veel overleg en afstemming
plaats vindt. In ons geval is dit gedaan door de VSOP in de
persoon van Anne Speijer. Ook verzekeraars moeten betrokken
worden in dit proces. Zij kunnen dan zorg gaan inkopen op basis
van de zorgstandaard. Niet alle zorg zal altijd vergoed worden
vanuit het basispakket, maar we kunnen met de zorgstandaard wel
een groot verschil maken.
Patiënten versie van de zorgstandaard
De volgende stap is het samenstellen van de patiënten versie. Deze
versie is een vertaling in normaal dagelijks Nederlands waarbij
veel uitleg wordt gegeven over de dagelijkse praktijk. Samen met
de VSOP hebben we, middels een meeleesgroep, gewerkt aan een
versie die praktisch, leesbaar en herkenbaar is voor de patiënt en
diens omgeving. D.m.v. voorbeelden en verhalen uit de praktijk
kan de patiënt dit boekje gebruiken als een praktische gids. Wel
moet iedereen zelf bekijken wat op hem of haar van toepassing is.
Omdat het een syndroom betreft is voor vrijwel geen enkele patiënt
alles van toepassing. Door informatie en bewustwording van die
informatie krijgt de patiënt of diens omgeving steun in het vragen
om de juiste zorg.
Om deze versie van de zorgstandaard erkend te krijgen kunnen er
geen nieuwe medische feiten in staan die nog niet in de zorgstandaard
stonden. Wel mogen er ervaringen en tips voor het dagelijks leven
en ondersteuning bij staan.
Soms is het frustrerend te merken dat iets niet als een feit mag
worden opgeschreven of er nog niet bekend is wat de beste zorg is
voor dat probleem. Dat komt dan omdat het nog niet wetenschappelijk is aangetoond. Natuurlijk kunnen we wel gewoon vermelden
dat veel patiënten er last van hebben. Ook hoe zij zelf denken dat
je daar het beste mee om kunt gaan. Op die manier komt het ook
bij onderzoekers en artsen steeds meer tussen de oren dat het een
probleem is en verder onderzocht moet worden.
Huisartsenbrochure
De huisartsenbrochure is ook een medisch document, bedoeld om
de huisarts inzicht te geven in de samenhang van de mogelijke
problemen die Noonan patiënten kunnen ervaren. Ook deze is
weer gebaseerd op dezelfde wetenschappelijke feiten die bekend zijn. Er staat echter minder of soms andere informatie in
dan in de zorgstandaard omdat de huisarts eerstelijnszorg biedt
en geen specialist is. De huisartsenvereniging heeft meegelezen
of deze brochure handig en compact genoeg is voor de huisarts.

De patiënt neemt deze brochure persoonlijk mee naar de huisarts
zodat de betrokkenheid groter wordt. De huisarts heeft dan heel
overzichtelijk alle informatie over het syndroom bij elkaar zodat
hij/zij beter kan inschatten hoe hij met je algemene gezondheidsproblemen om moet gaan. En vooral ook kan inschatten wanneer
je doorverwezen moet worden naar een specialist.
De huisarts kan namelijk te maken hebben met 6000-7000
syndromen en ziet dus heel weinig mensen met hetzelfde syndroom.
Om de paar jaar moeten al deze documenten weer worden
bijgesteld omdat er nieuwe inzichten, en nieuwe wetenschappelijke
feiten zijn gepubliceerd. Mede daarom zijn deze producten ook
allemaal digitaal voorhanden zodat ze handig kunnen
worden aangepast. Deze digitale versies zijn ook gemakkelijker te
raadplegen voor artsen en behandelaars dan papieren versies.
Op de contactdag heeft Sigrid Hendrix, de eindredacteur van
de huisartsenbrochure het gebruik van deze brochure toegelicht.
Zij heeft kort geleden op het congres van jeugdartsen over deze
brochures in het algemeen gesproken. Omdat bij ons zowel
de zorgstandaard, de patiënten versie als de huisartsenbrochure
klaar is, heeft ze noonan syndroom als voorbeeld genomen.
Daar bleken ondertussen wel veel jeugdartsen het syndroom te
kennen. In haar workshop heeft ze toegelicht hoe je met deze
brochure het gesprek met je huisarts kunt aangaan over de
onderdelen die voor jou of je kind van toepassing zijn.
Deze brochure kan ook zeer informatief zijn voor andere
zorgverleners zoals een fysiotherapeut. De kinderarts kan
beter op de zorgstandaard worden geattendeerd. Maar ook
dan is het van belang dat u het document in een persoonlijk
gesprek toelicht op de items die belangrijk zijn op dat moment.
In de patiënten versie staat ook een stukje over het gesprek met
de huisarts (H5 en H8) De presentatie die zij liet zien komt op de
website zodat u hem nog eens na kunt kijken.

Op verschillende sites zijn de drie producten terug te vinden
• www.noonansyndroom.nl
• www.kiesbeter.nl
• www.zeldzameaandoening.nl is een startpagina met veel
informatie over zeldzame ziekten. Hier staan ook leuke
informatieve sites voor kinderen.

Conny van Leeuwen
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Het hof: Uitwisseling patiëntgegevens kan veilig
Het landelijke systeem waarmee zorgverleners toegang kunnen
krijgen tot patiëntgegevens voldoet aan de regels van veiligheid
en privacy. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden Arnhem deze
week beslist.
Het hof oordeelde in een procedure die was aangespannen door
een huisartsenvereniging. Zij vreest dat het medisch beroepsgeheim
in gevaar komt als het systeem wordt gebruikt. De rechter denkt
daar anders over en stelt dat het landelijk schakelpunt voldoende
waarborgen voor de privacy heeft.
Het LSP is de schakel tussen zorgverleners. Als een patiënt bij zijn
huisarts toestemming geeft dat andere zorgverleners, zoals een
weekendarts, in geval van nood zijn dossier mogen inzien dan kan
de noodarts via het LSP in het dossier. Het medisch dossier zelf blijft
bij de huisarts.
Patiënten die het handig vinden dat zorgverleners in geval van
nood bij hun gegevens kunnen, moeten daarvoor toestemming
geven. Dat moet bij de huisarts, maar ook bijvoorbeeld bij de
apotheek. De patiënt bepaalt zelf welke gegevens wel en welke
niet mogen worden in gezien.

Ga voor meer informatie en het regelen van uw toestemming naar:
www.vzvz.nl.

Bron: www.npcf.nl

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid
Mensen willen meer sturing geven aan hun eigen gezondheid
en zorg. Inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens is daarvoor
essentieel. Mensen zien dan zelf hoe hun gezondheid zich
ontwikkelt. En hoeven niet bij elke behandelaar opnieuw hun hele
medische verleden te vertellen. Een brede coalitie in de zorg,
waaronder de koepels van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers,
zorgverzekeraars, patiënten en de overheid gaat dit mogelijk
maken. Patiëntenfederatie NPCF coördineert het programma
‘Meer regie over gezondheid’ dat net van start is gegaan.
Directeur-bestuurder Dianda Veldman “Alle betrokken partijen zien
dat inzicht in de eigen gegevens nodig is om mensen meer regie
over hun gezondheid te geven. Iedereen moet gemakkelijk online
zijn eigen gezondheidsinformatie kunnen verzamelen. Mensen
moeten zelf informatie kunnen toevoegen en zelf kunnen bepalen
met wie zij deze informatie delen. Komend jaar gaan we volle
vaart vooruit om dit mogelijk te maken.”
Er worden al diverse producten in het land aangeboden, waarmee
mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie in kunnen zien.
Meestal zijn deze ontwikkeld op initiatief van zorgaanbieders of
ICT-leveranciers. Maar het veilig bundelen en delen van informatie
in deze persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s) is ingewikkeld
en nu nog beperkt mogelijk. De zorgcoalitie streeft naar online
omgevingen die van de patiënt zelf zijn. En waar informatie uit
allerlei bronnen aan gekoppeld kan worden. De komende tijd
stelt het programma noodzakelijke randvoorwaarden vast die dit
mogelijk maken.

In het programma wordt in 2016 uitgewerkt welke afspraken,
standaarden en basiseisen er nodig zijn voor het gebruiksvriendelijk,
veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsinformatie.
Ook wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de
ontwikkeling en het gebruik van online gezondheidsomgevingen
te financieren. En welke functies er minimaal nodig zijn om eigen
gegevens in te zien en te delen.
Met behulp van de door het programma ontwikkelde randvoorwaarden en basiseisen kunnen leveranciers en zorgverleners
verder gaan met ontwikkelen. Zo heeft straks iedereen die wil,
toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht. Een overzicht
dat voor iedereen even veilig, toegankelijk en begrijpelijk is.

Bron: www.npcf.nl
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Verslag: Workshop/lezing over eet- en drinkproblemen
Verslag workshop/
lezing over eet- en
drinkproblemen
door Eveline Leeuwenburg-Grijseels
en door Clairette van
der Weerd, auteurs van het boek
‘Hoera, ik eet!’.

Reflux werd nader toegelicht. Iedereen heeft wel eens reflux:
een beetje terugvloeien van je maaginhoud. Er is pas sprake van
refluxziekte als reflux vaak voorkomt waardoor irritatie van de
slokdarm ontstaat en eten pijn gaat doen. Is er sprake van reflux bij
een kind, kijk dan ook naar het waarom! Zodat niet alleen medicatie
onderdeel van de oplossing is, maar ook het aanpassen van
de hoeveelheid eten, het aantal porties (meer kleine porties over
de dag heen), het type eten, in welke houding gegeten wordt, etc.
De hoeveelheid eten kan reflux veroorzaken of in stand houden.

Beide logopedistes
hebben veel ervaring
met eet- en drinkproblemen bij (gehandicapte) kinderen en sondevoeding
en daardoor hadden
zij de deelnemers
van de workshop
een hoop te vertellen.
Na de introductie vroegen zij de aanwezige ouders van kinderen
met eet- en drinkproblematiek mee te denken en hun vragen te
stellen. Omdat Noonan niet specifiek hun expertise is, hadden zij
voorafgaand aan deze dag twee ouders van kindjes met Noonan
en voedingsproblemen gesproken.

Elk kind is uniek en elke situatie is anders. De mate van de
problematiek bijvoorbeeld. Of wat voor type eter is je kind? Hulp is
fijn van iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een prelogopediste.
Of hulp van ouders die hetzelfde meegemaakt hebben.

Bij alle voedingsproblemen moet men eerst de vraag stellen:
Wat zijn de onderliggende problemen?
Bijvoorbeeld:
• Hartafwijking / conditie te slecht om te eten;
• Anatomische problemen, zoals schisis, dat eten bemoeilijkt of
onmogelijk maakt;
• Refluxziekte, met resultaat dat kinderen geen plezier meer
beleven aan eten.
Als de groei van een kind langzaam gaat wordt er door kinderartsen over het algemeen snel naar sondevoeding gegrepen.
Stress tijdens de maaltijd geeft altijd een verstoorde eet- en
drinksituatie. Ook het wegnemen van angst en onzekerheid bij de
ouders speelt bij eet- en drinkproblemen een belangrijke rol.
Kinderarts Wauters legde de basis voor de hongerprovocatietest (in
deze workshop verder niet behandeld). Hij keek in eerste instantie
naar het kind en minder naar groei en inname. Hij definieerde de
oorzaken voor voedingsproblemen als volgt:
• Kan niet (bv. kind te zwak)
• Hoeft niet (bv. kind heeft geen honger of dorstgevoel)
• Wil niet (bv. kind heeft geen zin)
• Durft niet (bv. uit angst of een onveilig gevoel)

Tips
• Liever kleine porties die je kind aankan in een overzichtelijk
tijdsbestek (de momenten moeten niet te lang duren);
• Liever eten en drinken met meer voedingswaarde zoals volle
yoghurt, volle melk, roomboter of extra jus;
• Eet op gezette tijden! Dit is heel belangrijk voor een kind om te
weten waar het aan toe is en om in een ritme te komen;
• Als er sprake is van verslikken, schakel een prelogopediste of
logopediste in om te helpen met de mondmotoriek en om je
kind te leren om veilig te slikken;
• Houd de sfeer aan tafel leuk / voorkom druk op de eetsituatie.
Het is belangrijk dat een kind zelf initiatief kan leren nemen en
niet constant dezelfde tekst van zijn ouders hoort: “Proef nou! /
Je wilt toch groeien? / Neem nou toch nog een hapje”.
Hierdoor leg je als ouder zelf druk op de eetsituatie en het is
beter om dit te voorkomen, zodat je kind de ruimte krijgt om zelf
te ontdekken.
• Laten proeven: 1 of 2 hapjes van iets nieuws laten proeven of
(bij angst) aanbieden naast vertrouwd eten;
• Heb vertrouwen in je kind en in jezelf.

In het boek ‘Hoera, ik eet!’ staat een stappenplan dat ouders en
verzorgers kan helpen met de eet- en drinkproblemen bij hun
kinderen. Beide dames waren na afloop aanspreekbaar voor
specifieke vragen van ouders.
Meer informatie: http://www.hoera-ik-eet.nl
Overige relevante links over dit onderwerp vind je terug op onze
website:
https://www.noonansyndroom.nl/noonan-syndroom/ouders/
relevante-links

Kijkend vanuit het kind kan de oorzaak van het probleem worden
gevonden. Voor de oplossing moet er vervolgens gepuzzeld worden,
omdat er vaak sprake is van een combinatie van oorzaken.
Wendy Haeck
• Welke problemen zijn er?
• Waarom?
• Wat kan je dan doen?
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Verslag: Studentendag VUmc
Dinsdag 24 november 2015 was de jaarlijkse studentenbijeenkomst
van de VU.
De VUmc studentendagen zijn voor de studenten een belangrijke
kennismaking met de praktijk in het algemeen en met patiënten in
het bijzonder. Zij horen op deze dagen diverse ervaringsverhalen
die gepresenteerd worden door patiënten/ouders zelf.
Samen met Judith zat ik voor Stichting Noonan Syndroom aan
tafel. Er waren 2 rondes en de studenten konden aan verschillende
tafels van belangenorganisaties/patiëntenverenigingen plaatsnemen, beide rondes zaten er zo'n 10 studenten aan tafel.

We hebben verteld over het Noonan Syndroom/Leopard
Syndroom wat zijn de kenmerken, do’s en don'ts wat je als arts
voor een patiënt kan doen. Ook hebben we de studenten vragen
laten stellen, wat wil je van ons als patiënt/ervaringsdeskundige
weten. Wat we vooral hebben meegegeven; luister naar het gevoel
van de patiënt en in het geval van kinderen naar de ouders.
Ik vond het een leerzame ochtend voor denk ik
beide kanten en super leuk om te doen.

Rachel Schelleman

Verslag workshop: Handgebaren voor kinderen
Deze workshop werd gegeven
door Judith van Mill- van Lith. Zij
is Babygebarendocent. En zelf
moeder van 4 kinderen. Maar
ook ervaringsdeskundige op dit
gebied. Haar zoon was erg laat
met praten/ communiceren. Dit
was ook de reden dat zij zich zelf is
gaan verdiepen in “Babygebaren”.
“Babygebaren” komt voort uit de officiële Nederlandse gebarentaal. En het is een succesformule om elkaar beter te begrijpen en
meer inzicht te krijgen in de beleving van je kind (voordat het kan
praten) Het kan enorm helpen om de wederzijdse communicatie
uit te lokken, de band te versterken, zelfvertrouwen te vergoten,
intensievere interactie te krijgen, taalontwikkeling te vergroten.
De gebaren ondersteunen de gesproken taal. Taalbegrip komt
voor taalgebruik. Iedereen kan het leren. De kracht zit vooral in
de herhaling, dus het vraagt wel veel doorzettingsvermogen.

Er zijn Ouder georiënteerde gebaren die handig zijn voor ouders,
bijvoorbeeld bij het eten en het slapen. Er zijn Kind georiënteerde
gebaren die interessant zijn voor het kind, bijvoorbeeld snoepje,
bal, hond, poes.
Tijdens de workshop leerde Judith ons ook nog een aantal
gebaren en had ze leuk materiaal bij zich om even te bekijken.
Kindgebaren met Lotte & Max heeft leuk materiaal ontwikkeld.
Nog een paar websites voor meer informatie:
www.babygebaren.nl
www.lottemax.nl
Elles Stoffer
(moeder van Dagmar)

Tips van Judith:
• Begin met 12 gebaren (niet teveel en niet te weinig)
• Gebruik ze consequent op vaste momenten, tijdens vaste
routines, bijvoorbeeld voor, tijdens en na het eten, tanden
poetsen, het naar bed gaan, voorlezen.
• Creëer mogelijkheden, bijvoorbeeld door mee te gaan spelen
met je kind.
• Trek de aandacht; bijvoorbeeld door het speeltje naast je gezicht
te brengen, waardoor je oogcontact krijgt.
• Herken de gebaren van je kind, herhaal zelf het juiste gebaar als
het kind het niet goed uitvoert, maar zeg niet dat het fout is.
• Benut het programma optimaal.
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Verslag workshop: Mindfulness voor pubers
Deze workshop werd verzorgd door Marieke de Rijke. Mindfulness
trainer voor kinderen en jongeren en werkzaam in het UMC
Utrecht. Zij geeft deze trainingen volgens de methode van Eline Snel
“Aandacht werkt”.
Mindfulness is het natuurlijke vermogen om bewust en optimaal
aanwezig te zijn. Ademhaling is hierbij heel belangrijk. En leven in
het hier en nu. “Het helpt je te leren als je leert, te eten als je eet en te
slapen als je wilt slapen. Het helpt je ook te ervaren dat je gedachten
en gevoelens hébt en ze niet bént!”
Kinderen hebben het vaak druk, net als volwassenen. Ze kunnen
niet slapen, zijn snel afgeleid en vaak onrustig. Ze hebben
een hoofd vol piekergedachten; waar zit de “stopknop”?
Door de oefeningen van Mindfulness leren kinderen beter
observeren, zich concentreren, in contact met hun lijf te zijn,
zichzelf tot rust te brengen. Daardoor verbeteren concentratie en
leerprestaties, leren ze oplossingsgericht denken, zelfvertrouwen
en veerkracht nemen toe en het gevoel gefaald te hebben
neemt af. Pubers leren hiermee omgaan met (examen) stress
en leren de kunst van het luisteren. Maar ook ouders leren
hierdoor beter te luisteren naar hun kind. Marieke las nog een
mooi gedicht voor over dit thema.
Het is ook goed om zelf te ervaren wat het met je doet, dus deden
wij ook verschillende oefeningen. Een oosters geluid (gong-belletje)
gaf de start aan én het einde van de oefening.
We begonnen met een oefening: “Ruimte geven”. “Stil zitten als een
kikker”: Opmerkzaam maar niet overal op reageren. “Time Out en
Tune in”: Tijd en ruimte voor je binnenwereld. “Spaghetti oefening”:
Spanning- ontspanning. We eindigden met een Yoga oefening:
“Tintelfris”.
Het gaf een ontspannen gevoel voor verschillende deelnemers.
Sommigen vielen zelfs bijna in slaap! Marieke had dan ook een zeer
prettige stem om naar te luisteren!

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij
begint mij adviezen te geven, dan doe je
niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij
begint mij te vertellen waarom ik iets niet
zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij denkt dat je iets moet doen om mijn
problemen op te lossen, dan laat je mij in de
steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar
naar me en probeer me te begrijpen.

Elles Stoffer
(moeder van Dagmar)

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.

(Judith Herzberg)
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Het Noonan expertise centrum
Het Noonan expertise centrum in het Radboud UMC te Nijmegen
Prof. Dr. Kees Noordam
19 maart 2015 was het weer tijd voor de jaarlijkse contactdag in
Putten, ik had er zin in, weer bekenden zien, nieuwe dingen horen
en gezellig bijkletsen.
Na de opening door het bestuur en de lezing over huid
problemen, gingen we in 3 groepen uit één, hoewel ik het alle
3 interessante lezingen vond koos ik ervoor om naar de lezing van
Kees Noordam te gaan over het Noonan expertise centrum. Er was
veel belangstelling!

Vervolgens werden er dan ook veel vragen gesteld over de
transitiezorg, want 18 is normaal de leeftijd om van kinder- naar
de volwassenzorg te gaan, maar is dit bij Noonan wel handig,
omdat je bij Noonan vaak wat achter loopt in leeftijd.
Wil je je graag aanmelden voor het Noonan Expertise centrum in
Nijmegen, dan kan dat via onderstaande link:
https://www.radboudumc.nl/OverhetRadboudumc/Expertisecentra/
zeldzameaangeborenontwikkelingsstoornissen/Pages/default.aspx
de verkorte URL = http://www.radboudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen

Dan de lezing zelf…
Kees legde uit wat een expertise centrum is en dat sinds afgelopen
jaar dus het expertise centrum voor het Noonan syndroom officieel
erkend is.
Expertise staat voor Kennis & deskundigheid. Het doel van het
expertise-centrum is optimale zorg te bieden voor personen met
(in dit geval) het Noonan Syndroom en hun naasten, door unieke
expertise in genetische diagnostiek, follow-up, consultatie, advies
en wetenschappelijk onderzoek te bundelen. Hierna liet Kees zien
hoe de procedures lopen vanaf aanmelding maar ook het vervolg.
Er werden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld wanneer het een goed
moment is om je kind aan te melden.
Daarna volgen ze een follow-up systeem en zal de patiënt/
cliënt op bepaalde leeftijden worden gezien; nl. op 1 – 4 – 8 –
12 – 16 – jarige leeftijd. Dit zijn leeftijden met vaak belangrijke
omslagen; start school, voortgezet onderwijs, pubertijd. Maar ook
werd er gesproken over hoe het gaat voor de volwassenen. Op dit
moment wordt er nog druk gekeken hoe de zorg voor
volwassenen ingericht zou moeten worden, welke artsen
betrokken zouden moeten zijn. In principe kom je vanaf 18 jaar
bij een internist.

Ook was er aandacht voor Tandheelkunde, wat ook een
aandachtspunt zal worden via het expertise-centrum. Tandheelkundige S. Sparreboom-Kalaykova van het Radboud UMC was
ook aanwezig en tandproblematiek bleek zeer actueel te zijn en
veel vragen op te roepen. Er zal onderzoek worden ingezet in
de toekomst, hoe/wanneer nog onbekend, maar er is duidelijk
vraag naar deze problematiek.
Waarschijnlijk zal er eerst een enquete worden gehouden onder
de leden, om te inventariseren wat de problematiek precies is en
waar behoefte aan is. Daarna wordt getracht subsidie te krijgen
voor het wetenschappelijk onderzoek, zodat het uiteindelijk ook
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Helaas was de tijd erg kort, dus niet alles van de presentatie kon
aan bod komen, maar de gehele presentatie komt wel op de site.

Ik vond het een interessante lezing,
met veel interactie vanuit de groep.

Rachel Schelleman
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Neem gesprek met je dokter op, maar zeg het wel even
Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert patiënten hun
gesprekken met de dokter op te nemen. Dan kunnen ze later
nog eens luisteren wat de dokter allemaal heeft gezegd. “Vooral
wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot
dat de patiënt niet alles onthoudt. Daarom kan het opnemen van
een gesprek de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te
zetten en een besluit te nemen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.
Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie vindt het een
goed idee. “Maar ik raad patiënten wel aan om het van tevoren
met de dokter te bespreken. Dat is wel zo netjes. En het is ook beter
voor de verstandhouding.”
Dianda Veldman wijst er op de patiënten ook iemand kunnen
meenemen naar een gesprek met de dokter. “Soms ben je zelf te
emotioneel. Dan is het goed om iemand naast je te hebben zitten
die wat meer afstand neemt.”

Agenda
2016

11 juni

Minister Schippers schrijft de Kamer dat patiënten niet hoeven te
melden dat ze een gesprek willen opnemen. “Het is niet verplicht,
maar wel fatsoenlijk dat de patiënt zijn arts meldt dat hij het
gesprek opneemt en dat hij de arts om toestemming vraagt.” Mocht
de arts bezwaren hebben tegen opname van het gesprek, dan kan
de patiënt altijd vragen of de arts zijn advies op papier zet.
Dianda Veldman: “Het gaat er ons om dat de patiënt ook later
nog eens kan horen of lezen wat er allemaal tijdens het gesprek
is gezegd. Ik ben blij dat de minister deze stap nu heeft gezet.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat arts en patiënt samen
beslissen wat er kan en moet gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld
door in ieder geval gebruik te maken van de drie goede vragen.
Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen
daarvan? En wat betekent dat in mijn situatie? Zo krijg je een echt
gesprek in de spreekkamer. En als je het dan later nog eens kunt
beluisteren is dat mooi meegenomen.”
Bron: www.npcf.nl

Bestuursvergadering

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via

van 12.30 - 17.00 in Utrecht

info@noonansyndroom.nl = uitnodiging open vergadering)

24 september

Familiecontactdag

29 oktober

Bestuursvergadering

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via

van 12.30 - 17.00 in Rhenen

info@noonansyndroom.nl = uitnodiging open vergadering)

25 maart 2017 contactdag

Oproepen prikbord
n en volwassenen
Jong volwassene
aanmelden voor
kunnen zich nog
training van
de sociale cognitie
le
Ellen Wingbermuh
Renee Roelofs en
van start gaat.
die in het najaar
Voor informatie:
en
room.nl/activiteit
ww w.noonansynd
ulier.
t aanmeldingsform
Daar staat ook he

Met dank aan onze
fotograaf: Fred Stoffer
die een mooie impressie
van onze contactdag
weergeeft!

Facebook
Interessante en handige
informatiekaarten

https://ww w.npcf.nl/produc
ten/
brochures-en-informatiekaar
ten

16

Artikele
n over
er varin
het syn
gen me
droom
t
, exper
of het d
tise-cen
elen va
trum
n leuke
gebeur
tenisse
n...
...ontva
ngen w
ij graa
t/m 15
g
oktobe
r
voor o
volgen
nze
de nieu
wsbrie
f.

www.noonansyndroom.nl

Op Facebook is een besloten deel.
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