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Voorwoord

Wajong Herbeoordeling
Terwijl de herfst zich inmiddels officieel heeft aangekondigd,
de temperaturen langzaam dalen, we straks weer prachtige
herfstkleuren mogen waarnemen, wij druk bezig zijn met
de herfsteditie van deze nieuwsbrief. Geniet ik nog even van de
laatste warme stralen van het zonnetje! In alle drukte & chaos
van het leven, is het fijn om soms even gewoon stil te staan.
Deze keer een nieuwsbrief gevuld met natuurlijk een zonnige familiecontactdag in Burgers
Zoo; foto’s en verslagen. Het was opnieuw een zonnige, mooie Familie Contactdag;
met liefdevolle herenigingen, steeds weer nieuwe herkenningen, bijzondere gesprekken,
speelplezier, Genieten van elkaar, van de dierentuin, en een heerlijke lunch!
Een indrukwekkende lezing van Jeroen den Hertog over onderzoek bij zebravissen
met vergelijkbare genetische aandoening zoals bij het Noonan Syndroom. (Zebravissen in
Burgers Zoo…toepasselijk) Tevens was er een expositie van Erik van Bemmel die mensen
met een beperking speciaal belicht. Zeker met het oog op de NIPT-test is het de vraag of
mensen met een beperking in het licht of in de schaduw komen te staan? (prachtige
aansluiting op de genetische lezing, aldus Erik.) Het gaat snel in de genetische wereld, maar
nooit snel genoeg.
Ook het digitale tijdperk in de medische wereld komt ter sprake. De ontmoetingen tussen
patiënt & student, cognitieve training, Wajong, maar ook prachtige Donatie’s die het Gevoel
naar boven brengen of een mooi gedicht.
Heel lang loop ik nog niet intensief mee met deze stichting, maar ik blijf me verbazen over
de enorme diversiteit binnen eenzelfde syndroom verbazen over dezelfde kenmerken
binnen de verschillende aanverwante syndromen. We varen in hetzelfde ‘schuitje’, met veel
herkenningspunten en soms ook niet, maar wel met begrip voor elkaar.
Wat mij duidelijk is gebleken, is dat het ècht één familie is als je het Lef hebt om deel
te nemen, want...

“Samen kunnen we meer mogelijk maken!”
Wij blijven nieuwsgierig naar jullie kritiek, tips, vragen en kijken uit naar jullie verhalen,
belevenissen, ergernissen & ervaringen die we graag ontvangen via info@noonansyndroom.nl
We hopen jullie allemaal snel weer te mogen ontmoeten!

Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

Wajongers van ‘voor 2010’ ondergaan een herbeoordeling. De
FNV Wajonggroep heeft een meldpunt ingesteld om een vinger
aan de pols te houden.
Meer dan tweehonderdduizend Wajongers worden opnieuw
beoordeeld. Ze worden doorgelicht op de vraag of ze enig
arbeidsvermogen hebben. De FNV Wajonggroep, onderdeel van
de sector FNV Uitkeringsgerechtigden, heeft een meldpunt
ingesteld. Ze wil weten of een en ander zorgvuldig gaat. Maar ook
of mensen die arbeidsvermogen wordt toegekend, ook daadwerkelijk worden geholpen bij het vinden van een baan. Want ook
zij zouden in aanmerking moeten komen voor een van de
beoogde 125.000 banen uit de ‘banenafspraak’.
Tot nog toe hebben al een dikke tweehonderd mensen de enquête
ingevuld. Maar dat worden er hopelijk nog veel meer. Om bevindingen stevig te kunnen onderbouwen is dat ook nodig. We hopen
daarom op uw medewerking. Tot nog toe is opmerkelijk dat velen

aangeven dat dit de eerste keer
in jaren is, dat ze wat van
UWV horen… Voorts stuurt
UWV op basis van dossieronderzoek al een voorlopig
oordeel mee zonder onderbouwing. Ben je het daar niet
mee eens, moet je reageren
met onderbouwing - dat voelt
scheef. En vooralsnog lijkt het
aantal mensen dat extra hulp
heeft gekregen bij het vinden van werk, nog niet bijster hoog.
De FNV Wajonggroep kaart signalen als deze aan bij UWV,
bij de Staatssecretaris, Kamerleden, andere belangenbehartigers
zoals de LCR, enz. Voor vragen opmerkingen en ervaringen:
www.fnv.nl/herbeoordeling.

Student meets patient - Radboud Universiteit Nijmegen 2016
Het Radboud is bezig om in het onderwijs aan medische studenten
meer aandacht te geven aan patiënten: de mensen achter de
aandoeningen. Zo is er in het eerste jaar wekelijks contact met
patiënten en in het tweede jaar met patiëntenorganisaties. Onze
patiëntenvereniging mocht aan het begin van het studiejaar al
aanwezig zijn om met tweedejaarsstudenten in gesprek te gaan.
Na een plenaire introductie waarin dr. Eleen Croonen kort uitleg
gaf over het Noonan Syndroom, splitste de groep zich in
twee groepen van ongeveer 16 personen om met Judith van de
Meerakker (die zelf Noonan heeft) en met mij (moeder van een
puber met Noonan) in gesprek te gaan. Misschien omdat het aan
het begin van het studiejaar was en deze nieuwe invulling van
het onderwijs nog vorm moet krijgen, maar de studenten
hadden zich niet al te veel voorbereid. Het gespreksonderwerp
zou vooral het gezondheidssysteem in Nederland en specifiek de
Noonan zorgstandaard zijn, maar daar kwamen relatief weinig
vragen over. Wel stelden de studenten vragen over hoe het is om
Noonan te hebben en waar je tegen aanloopt, hoe het is voor de
gezinsleden, wat de patiëntenvereniging voor patiënten doet en
wat bijv. een kind met Noonan daar aan heeft. Hierna kwam de
groep weer bijeen, om kort samen te vatten wat besproken was. En
vervolgens werd ditzelfde proces herhaald met een nieuwe groep.
Hoewel het prettiger was geweest als de studenten zich wat meer
hadden voorbereid (nu droogden de vragen tegen het eind van
de gespreksronde wel op), was dit een mooie gelegenheid om het
nut van een patiëntenvereniging uit te leggen en
om de bekendheid met Noonan en aanverwante
syndromen onder de artsen van de toekomst te
vergroten.
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Samen meer mogelijk maken!
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Costello Nieuws
Ons 1e contact met een evt. nieuw expertise centrum voor Costello
was in 2012, waarop we ons onmiddellijk hebben aangemeld.
Althans, die weinigen die geïnteresseerd waren of op de hoogte
waren van.
Anno 2016 ging het plotseling snel….
3 mei had ik het 1e intake-gesprek met B. Sibbles (Kinderarts) &
Suzanne Pasmans (dermatoloog): met weinig nieuws maar wel een
goed gesprek, overigens helaas geen verslag? En lange wachttijd.
Suzanne keek Floor na op huid-afwijkingen/aandoeningen en/of
conditie van de huid.

Dutch Costello Meeting (4)
Allemaal zetten we onze vraagtekens aan de meerwaarde aan dit
expertise-centrum, maar we willen er wel aan meewerken…..
waarschijnlijk & vooral voor ouders/kinderen die na ons komen.
Gewoon omdat we niemand die vreselijke onwetendheid wensen,
die wij hebben ervaren. De vraag is alleen of dat nu verandert…?!
Nieuwe diagnoses Costello, geachte doktoren, ook graag verwijzen naar de Noonan Stichting of mij persoonlijk; en dat is een
‘dringende vraag’, omdat wij weten wat die diagnose met je doet!
Inmiddels weten we dat er inmiddels zelfs 16 diagnoses gesteld
zijn in Nederland qua Costello. Verbazend, verrassend…van 6 zijn
we op de hoogte….. de rest wenst geen contact…?! Geen idee of
de doktoren ook op de hoogte zijn van de sterfgevallen. Blijft
vaag! Begrijpelijk….maar ook weer niet!
Als je bedenkt dat dit syndroom pas sinds 2006 genetisch aantoonbaar is….dat al onze voorgangers jarenlang van het ene
symptoom, en dus behandeling, in het andere vielen, zonder te
weten wat de werkelijke diagnose was. Als je bedenkt dat wij (de
nieuwe lichting…), vrij snel een diagnose hadden, maar daarmee
ook niet heel veel wijzer werden, omdat er nog zo weinig over
bekend was. En nog steeds niet! Onwetendheid!

Op wat gewone wratjes, een moedervlek en een voor mij bijzondere diagnose van een moedervlek na (Zie Foto; Het streepje op
haar hand blijkt ook een moedervlek te zijn….?!), werden er eigenlijk geen bijzondere diagnoses gesteld: keratitis, losse huid, mooie
moedervlekjes en 2 wratjes zoals jij en ik ze kunnen krijgen.
Huid insmeren met cetamacrogol was haar advies ivm droge huid;
bij overmatige warmte crème, anders zalf gebruiken (ivm afsluiting
huid en dus zweten), Waarom ik daar mee gestopt was…kon ik
toen niet uitleggen; nu wel …Floor vind het vervelend! Lastig uit te
smeren…maw; Theorie-tips…. Die in de praktijk niet toepasselijk
zijn…tenzij je elke dag een chagrijnig kind naar bed wilt brengen…? Ik niet!
Mijn vraagstellingen (die ik in het korte tijdsbestek kon bedenken!)
waren voor Floor;
ADHD, Mozaïcsme & slaapproblematiek….
Vervolgens kreeg ik een week later een ADHD-onderzoek voor
Floor waarover ik voorheen wel overleg had gehad met onze kinderarts, maar ik niet zo belangrijk vond, omdat ik toch niet over
zou gaan op medicatie. Nu werd ik echter uitgenodigd (ong. een
week na het 1e intake-gesprek voor dit onderzoek), dus ik dacht
laten we dan alles maar even ‘afronden’. Misselijk-wordend van
alle vragenlijsten ploeterde ik voort…. Ik had een doel…toch..?!
25 mei werd ons de uitslag van dit onderzoek vermeld; opnieuw
geen verrassing; Diagnose ADHD! Het had me meer verbaasd als
ze verteld zouden hebben, dat het niet zo zou zijn.
Op diezelfde dag hadden we een bespreking met Y. Elgersma (directeur Encore), B. Sibbles (Kinderarts; oa CFC/Costello) & hoofd
Kinderarts Dr. Moll, samen met Costello-ouders. Helaas waren we
slechts met 3 Costello-ouders aanwezig, maar naar mijn opinie ‘het
Hart van…’!

21 Augustus hadden we onze 4e Dutch Costello Meeting;
Jesper, Laszlo, Vera & Floor.
Bovendien was deze keer een zus van de helaas inmiddels
overleden Sandra aanwezig. Bijzonder waren haar herkenningen
in onze kinderen, in vergelijk met haar inmiddels overleden zus.

Wij kijken uit naar onze volgende ontmoeting, naar nieuwe
kennismakingen met nieuwe ouders, naar nieuwe berichten qua
Costello…..
One of the few Costello Parents

…en het zo spijtig vinden dat Sandra nooit geen lotgenoten heeft
kunnen ontmoeten…
Jammer blijft het als je hoort dat er 16 Costello’s zijn gediagnostiseerd en die anderen geen contact wensen….. jammer,
erg jammer……geen idee wat ze missen!
Het contact wordt met elke ontmoeting mooier, intenser….ook
de kinderen spelen meer en meer op elkaar in. Zo geweldig om
te zien! Het blijft een hartverwarmend weerzien, wat naar mijn
gevoel alleen maar meer intens wordt….bij elke keer dat we elkaar
opnieuw mogen ontmoeten.
Zo ontzettend blij dat ik onze nederlandse Costello kinderen
& ouders heb mogen ontmoeten! Nooit verwacht…..daarom een
extra mooie belevenis!

Vera & Floor

Dan wordt het tijd dat er onderzoek wordt gedaan, dat we samen
gaan werken als patiënt met artsen, overleggen, ervaringen delen,
want alleen dan, komen we verder! Waarschijnlijk niet meer voor
onze kinderen, maar wij drie-tal ouders zijn het enorm sterk eens
met elkaar, dat we niemand die onzekerheid, onduidelijkheid wensen.
Wij willen graag helpen; qua onderzoek, hulp en ondersteuning
aan andere ouders en wensen niemand het elke keer opnieuw
uitvinden van het wiel. DUIDELIJKHEID moet er komen!
Het gesprek met Y. Elgersma, B. Siblles, & Dr. Moll, voelde voor ons
prettig & duidelijk. Wij mochten delen wat wij ervaarden en er
werd een duidelijke genetische uitleg gegeven. Helaas werd
het beloofde bezoekje aan het laboratorium met oa de bekende
Costello muis vergeten. Komen we nog even op terug als dat mag
Y. Elgersma?
De presentatie en het contact was heerlijk! Gewoon even mogen
uiten. Even gewoon alles ongegeneerd in de groep gooien, voelde
voor ons ergens bevrijdend! Na een doorverwijzing van mijn
dochter mbt ADHD, waar ik na het 1e bezoek mee ben gestopt,
wacht ik verder onderzoek na doorverwijzing naar slaappoli af,
wat overigens ook proble-matisch bleek te zijn, omdat je een PGBindicatie nodig hebt voor i dividuele behandeling, terwijl we net uit
het Wlz zijn gegooid.Godzijdank hebben ze het daar ook niet op
een rijtje. Net als ik…. En hebben we een half jaar uitstel…onderzoek & behandeling zou dan moeten lukken. Financieel is een heel
andere kwestie. We wachten af…vechten door….& communiceren
met wie wil.
Aanmelden expertise-centrum voor CFC en/of
Costello patiënten: Cfc-costello@erasmusmc.nl

Dankwoordje Donateur
Graag wil ik jullie bedanken voor de superleuke familiedag
afgelopen zondag, mijn dochter en ik hebben ons enorm vermaakt.
Ze vond het superleuk om weer een keer alleen met papa op
pad te mogen.
We moesten in het begin even zoeken naar de foyer en waren daardoor iets later dus wellicht hebben we een welkomstwoordje gemist,
maar wat een geweldige ontvangst. Een heel uitgebreid assortiment
aan gebak, mijn dochter kon haast niet kiezen.
De rondleiding met gids, kinderen en begeleiders vonden wij allebei
erg leuk en we hebben natuurlijk enorm geboft met het weer.
Bij terugkomst een voortreffelijke lunch, lekker belegde broodjes,
wraps, soep, yoghurt, fruit, er was echt voor elk wat wils!
Na de lunch zijn we met een ander gezin op pad geweest, de meisjes
hebben ondanks het leeftijdsverschil van 2 jaar heel leuk samen
gespeeld.

Complimenten voor de geweldige organisatie en
nogmaals dank voor de leuke dag!
Papa Boris

Astrid van Grunsven
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Fotoverslag: Familiecontactdag in Burgers Zoo
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Leven met een rasopathie

De Zebravis als model voor Rasopathien
Nadat iedereen koffie thee en een gebakje had gegeten, een klein
beetje bij gekletst was en de kinderen met de gidsen het park in
waren, gaf Jeroen den Hertog een lezing met boven genoemde
titel. Het was een vrij pittig theoretisch verhaal. Ondersteund door
de beelden van zijn presentatie, wist hij dit heel goed te vertalen.
Hieronder zal ik proberen het verhaal zo goed mogelijk weer te
geven...
Jeroen den Hertog is werkzaam bij het Hubrechts instituut,
een onderzoeksinstituut voor
ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek. Vrij vertaald:
Hoe gaat de ontwikkeling van
1 cel naar mens, hoe werkt de
biologie en wat betekent dit
voor klinische toepassing. En
wat voor gevolgen heeft een
genetische verandering op dit
proces. Voor dit onderzoek
worden wormen, vliegen, vissen, kikkers, muizen en ratten
gebruikt.
Voor het onderzoek naar rasopathien (= aandoeningen waarbij
het RAS- pathway is aangedaan zoals: Noonan-, CFC-, Leopard-,
Costellosyndroom, maar ook neurofibromatose) worden embryo's
van de zebravis gebruikt. De zebravis leent zich zo goed voor dit
onderzoek omdat het een gewerveld dier is met dezelfde belangrijke organen als de mens. Zo zijn bijvoorbeeld de hersenen ook op
dezelfde manier aangelegd (alleen zijn sommige delen bij ons beter
ontwikkeld :) ). De embryo's ontwikkelen zich buiten de moeder,
zijn transparant en je kunt snel genen weghalen en toevoegen.
Door middel van de nieuwe technieken is het hele genoom bekend
en dit lijkt op het genoom van de mens. (genoom=de complete
genetische samenstelling van een organisme) Het instituut beschikt
2 x per week over 100-200 zebravisembryos.
Tegenwoordig kunnen onderzoekers het hele genoom (=3 miljard
baseparen ) in 1 a 2 dagen in kaart brengen. Meestal wordt echter
gewerkt met Exome sequencing, waarbij gekeken wordt naar de
genen (= 1% van het hele genoom).
De RAS- pathway heeft te maken met de groeifactor van de cellen.
De receptor activeert via SHP 2 (PTPN11), SOS1, NRAS, KRAS BRAF
etc de celkern. Wanneer er een verandering is in deze pathway
zorgt dat dus voor een andere aansturing van de celkern. Tijdens
de presentatie liet hij een filmpje zien hoe tijdens de gastrulatie
(is celdelingsproces aan het begin van de ontwikkeling) de cellen
zich hergroeperen en de basis vormen voor het nieuwe zebravisje.
Hierbij wordt al gezien dat het bij de Noonan embryo anders gaat
en de bredere en kortere basis van het hoofd ontstaat .Gebleken
is dat zebravisjes met een aangedaan PTPN 11 gen ook korter
zijn, de ogen verder uit elkaar staan, een hartprobleem hebben en
de dooier zakjes ovaal in plaats van rond zijn, zoals dat bij niet
aangedane zebravis embryo's is. Aan het einde van deze pathway
ligt MEK. Er zijn middelen die MEK kunnen remmen. Gebleken
is wanneer dit toegevoegd wordt, het effect van de voorliggende
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processen geremd worden wat bij de rasopathien handig kan zijn
aangezien de mutaties ervoot zorgen dat de RAS-pathway teveel
werkt…Maar ja, dat proces vindt dus plaats vlak na de bevruchting bij de eerste celdelingen.... en is dus niet iets wat gebruikt kan
worden in latere stadia van ontwikkeling.
Van ongeveer 75% van de mensen met Noonan syndroom is bekend
door welke genetische mutatie (= verandering) dit komt. Dit betekent
automatisch dat we dit bij 25% nog niet weten. Hier zijn ze bij het
Hubrechtsinstituut nog naar op zoek. Zodra er een kandidaat gen
is maken ze in het instituut een zebravis met dezelfde mutatie (duurt
ongeveer een maand of 3) en kijken wat er gebeurt tijdens de
ontwikkeling van dat embryo in de eerste 5 dagen. Op deze manier
is samen met Ineke van der Burgt een verandering in het NRAS gen
gevonden dat ook het Noonan syndroom kan veroorzaken.
Het zoeken naar kandidaat genen gebeurt onder andere doordat
men weet dat kinderen gemiddeld 2-4 genetische veranderingen
hebben ten opzichte van hun ouders. Wanneer twee niet aangedane
ouders samen een kind krijgen dat met Noonan syndroom gediagnostiseerd wordt (klinische diagnose volgens Ineke van der Burgt)
dan kan dus vrij nauwkeurig gezocht gaan worden welke gen
mutaties er zijn ten opzichte van de ouders.
Het belang van dit onderzoek is dat we de diagnose met steeds
meer zekerheid kunnen stellen. En als we weten hoe het werkt, is
het misschien mogelijk om in de toekomst remmers te vinden die
positieve effecten hebben voor patiënten.
Grote farmaceutisch industrien zijn ook bezig met onderzoek naar
remmers, die zouden kunnen helpen bij geneesmiddelen voor kanker. Daarbij is het zoeken naar remmers die de mutante vorm aanpakken, maar niet de gezonde cel.
Tussen de vragen uit het publiek kwam natuurlijk ook naar voren
of dit onderzoek gaat leiden naar de gouden tip voor groeiachterstanden. Helaas is het nog lang niet zover. Er wordt op dit moment
alleen nog maar gewerkt met embryo's tot 5 dagen oud (dan zijn
het nog geen dieren). Dit is bij wet geregeld.
Verder kwam de vraag naar voren hoe het nu verder moet als
Ineke van der Burgt over een paar jaar met pensioen gaat....
Gelukkig wist kinderarts Jos Draaisma (Noonanpoli Radboud
UMC) die ook aanwezig was deze dag, ons te vertellen dat er
zeker opvolging zal komen van Ineke. Daarnaast werkt het
Instituut ook met andere Noonanexperts zoals de Italiaanse arts
Marco Tartaglia.

Judith van de Meerakker
39 jaar >
Education/profession:
• Ik heb bijna mijn promotieonderzoek naar de genetica
van aangeboren hartafwijkingen afgerond.
• Daarnaastheb ik lange
tijd gewerkt als kwaliteitsmedewerker bij het lab DNAdiagnostiek in het AMC
Toen ik voor het eerst wist dat ik het Noonan Syndroom had:
Ik heb de persoon die me later heeft gediagnosticeerd voor het eerst
ontmoet in 2006. Ze is een Klinische Geneticus uit Newcastle upon
Tyne en ik werkte met haar samen in het kader van een Europees
samenwerkingsverband van de afdeling waar ik promotie onderzoek
deed. Ik vertelde haar dat ik zelf was geboren met een hartafwijking
en daarom onderzoek naar de genetica van aangeboren hartafwijkingen was gaan doen. In 2007 zag ik haar weer op een congres
vanwege het Europese samenwerkingsverband en blijkbaar heeft ze
me daar lopen observeren. Aan het einde van de conferentie wilde
ze me iets zeggen maar ze wist niet helemaal zeker of ze het wel
moest doen maar ze vroeg of er bij ooit aan Noonan syndroom was
gedacht vanwege mijn hartafwijking en lage stand van de oren. Dit
had nog nooit iemand tegen me gezegd dus terug in Nederland
ben ik naar de afdeling Klinische Genetica gegaan en gevraagd om
op Noonan syndroom getest te worden. En alhoewel ik op dat moment niet voldeed aan de diagnostische criteria werd ik toch getest.
Binnen zes weken kwam de uitslag van de test met een mutatie in het
PTPN11 gen. De klinisch geneticus was in shock. Dit was in september
2007, ik was toen 31 jaar oud. Enkele weken later had ik het geluk
om Dr Nooan zelf te ontmoeten op een familie ontmoetingsdag van
de Nederlandse Noonan vereniging. In 2008 heb ik 3 maanden in
Newcastle upon Tyne gewoond en gewerkt in het kader van het
Europese samenwerkingsproject voor dezelfde klinische geneticus
die me mijn diagnose heeft gegeven. Voor mijn diagnose was ik een
wetenschapper met alleen een hartafwijking, nu ben ik ook een persoon
met het Noonan syndroom. Ik probeer hiertussen een balans te vinden

Ik vond het een interessante en leerzame presentatie. De presentatie van deze lezing is terug te vinden op de website,
daarin werkt het filmpje van de gastrulatie niet, op de volgende link staat echter een filmpje van Jeroen den Hartog over
“hetzelfde onderwerp” waar je de gastrulatie ook kunt zien.
http://www.fastfacts.nl/content/
den-hertog-een-goede-gastrulatie-het-halve-werk

Renée Augustijn

Hobbies:
Lezen, Wandelen, Duiken, Concerten bezoeken, Afspreken met
vrienden, Reizen
Hoe krijg ik de hulp die ik nodig heb en wie zijn mijn support:
Ik ben geboren met een ASD, VSD en een lekkende mitralisklep. Ik
heb drie open hart operaties gehad voor mijn 3e jaar. Toen ik klein
was zorgde mijn moeder er natuurlijk voor dat ik zorg kreeg die ik
nodig had. Dit was soms echt een strijd waardoor ze mij heeft geleerd
voor mezelf op te komen en te zorgen dat ik de hulp krijg die ik nodig
heb, zelfs als het betekent te wisselen van arts. Tegenwoordig ben ik
gelukkig zelf goed in staat de hulp te krijgen die ik nodig heb met de
hulp van mijn huisarts. Ze is echt geweldig en neemt me serieus in de
dingen die ik zeg en nodig heb. Ze heeft er tevens voor gezorgd dat
ik momenteel een goede set medische specialisten heb. Mijn support
is natuurlijk nog steeds mijn moeder en ik heb een aantal goede vrienden. Ik heb ook een geweldige vriend die voor me zorgt als ik me niet
lekker voel en er gewoon is als ik hem nodig heb.
Waar heb ik moeite mee met het leven met het Noonan Syndroom:
Niet veel eigenlijk. Ik ben geboren met een hartafwijking waar ik dus
al mijn hele leven mee te maken heb. Ik ben gewend om voor mezelf
te zorgen en dat mijn grenzen anders liggen dan die van “normale”
mensen. In vergelijking met veel andere mensen met het syndroom
heb ik relatief weinig problemen.Het enige waar ik soms moe van
word is omdat ik een syndroom heb af en toe weer nieuwe problemen
opsteken of ik moet weer nieuwe dingen laten checken om te zien of
ze ook op mij van toepassing zijn. Ik weet niet wat de rest van mijn
leven mij zal brengen, maar aan de andere kant, wie weet dit wel?
Wat is leuk aan het hebben van het Noonan syndroom:
Het maakt me anders en uniek en het heeft me een open persoonlijkheid gegeven. Het heeft me ook de motivatie gegeven verder te gaan
met wetenschappelijk onderzoek.
Wat wil ik kinderen met het Noonan syndroom of ouders of doktoren:
Het belangrijkste wat ik iedereen wil meegeven is kijk naar wat jezelf/
kind/patient WEL kan en niet naar wat het niet kan. Laat anderen je
niet zomaar vertellen wat je niet kan maar zoek zelf, tot een bepaalde
hoogte, je grenzen. Geniet van het leven met alles wat je kan doen en
zorg dat je omringt bent met mensen die je mogen om wie je bent en
het waardevol vinden wat je aan hun leven toevoegt.
Hoe kunnen anderen me beter betrekken:
Respecteer me omdat ik een mens ben en niet perfect en je krijgt er
een echte waardevolle vriendschap voor terug.

Bocchinfuso, G. et al. Structural and functional effects of disease-causing
amino acid substitutions affecting residues Ala72 and Glu76 of the protein
tyrosine phosphatase SHP-2. Proteins 2007; 66(4):963-74.

Wat wil ik in het leven en wat zijn mijn dromen:
I promoveer volgend jaar. Mijn ultieme doel is onderzoek doen naar
het Noonan syndroom en de rasopathiën. Ik wil remedies vinden en
het verbeteren van het begrip van de syndromen, niet alleen voor de
dokotren maar ook voor de mensen die er dagelijks mee leven.

Samen meer mogelijk maken!
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Groeihormoondeficiëntiet
December 2014; een reguliere controle met onze vertrouwde
Kinderarts, die behoorlijk optimistisch was over de ontwikkelingen
van Floor de laatste tijd. Maar deze controle helaas niet!
De groeicurve van Floor buigt af; heb het gevoel of alarmbellen gaan
rinkelen; onmiddellijk röntgenfoto van de hand & bloedafname.
Zo’n röntgenfoto is nodig voor de lengte-prognose van het
handwortelskelet en/of skeletleeftijd-bepaling. Bij Floor was de
skeletleeftijd 4.5 bij een kalenderleeftijd van 6.3 jaar.
Bloedonderzoek gaf aan dat de waarden van het groeihormoon
bij haar ver onder de norm-waarden waren. Helemaal duidelijk is
het voor mij op dat moment niet… pas later als ik mezelf er in ga
verdiepen, begint het duidelijk te worden......
Destijds bij de diagnose werd het groeihormoon ook besproken.
Mijn antwoord was: NEE!
Hoe belangrijk was haar lengte om haar daarvoor vol te ‘pompen’
met groeihormoon, terwijl ze toch al ‘anders’ was…??? ...dacht ik
toen. Maar nu ik werd geconfronteerd met te lage waarden van
haar groeihormoon….die niet alleen belangrijk zijn voor haar
groei/lengte, maar vooral veel invloed hebben op het algeheel
functioneren van haar lichaam! …..
...werd ook voor mij het verhaal anders… en nog meer
gecompliceerd! Verder onderzoek werd ingezet….

13 januari een Clonidine belasting-test; ongeveer 6 uur aan
infuus....Zwaar & Belastend!
Elke 15 min. werd er bloed afgenomen & bloeddruk gemeten…
voordat de verpleegkundigen weg waren…stonden ze er alweer.
Floor vond het gelukkig allemaal prima: Tv…spelletjes op internet..
puzzelen… Clini Clowns... Even was het spannend: Floor zakte
weg! De belasting was te zwaar voor haar hartje…. gelukkig snel
gecorrigeerd! Maar 2 weken later kwam de uitslag: FOUT! De
waarde van het groeihormoon zou 20 moeten zijn, bij Floor was
het 8….
Waarden: 8.8 max.
18 februari een Arginine test; ongeveer 4 uur aan infuus…
Waarden: 11.4 max
Beiden onderzoeken zijn nodig om meer duidelijkheid te krijgen mbt
evt. groeihormoon-tekort, maar ook om überhaupt in aanmerking
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te kunnen komen om het groeihormoon vergoed te kunnen krijgen.
(hoewel ook hierbij uitzonderingen ivm bijv. hart-problematiek…)
Kind & Groei is de instantie die dit bepalen. Dat haar waarden van
het groeihormoon te laag waren, was al wel duidelijk.
De uiteindelijke conclusie is dat zij een groeihormoondeficiëntie
heeft en in aanmerking komt voor therapie met groeihormoon.
Echter bij het Costello-Syndroom zijn er mogelijke nadelige
gevolgen door het toedienen van groeihormoon; voor het ontstaan
van hypertrofische cardiomyopathie (verdikking hartspier), extra
verhoogde kans op tumoren bij deze genafwijking. (…tenslotte
Groeit alles sneller!) en dus de kans op scoliose (scheefgroei rug)
ook zou kunnen toe nemen m.n. tijdens pubertijd…. Aangezien de
kans op tumoren & scoliose al verhoogd aanwezig is bij Costellopatiënten, wordt de keuze niet makkelijker! 2 Kwaden tegen elkaar
afzetten, grondig ‘wikken & wegen’, wordt de keuze in goed
overleg gemaakt….met dank voor het begrip en ondersteuning van
onze kinderarts.
Groeihormoonbehandeling wordt ingezet, mits onder goede
controle; wat betekent naast haar halfjaarlijkse echo's van blaas &
nieren, elke 3 maanden een extra hart-echo om evt. verdikking van
de hartspier te controleren.
Wat betekent Groeihormoondeficiëntie?
Hormonen spelen een sturende rol
bij onder meer de stofwisseling,
voortplanting, groei, adequaat reageren
op infecties, spanning, honger enz.
Groeihormoon wordt door de hypofyse
afgegeven aan de bloedbaan, en wordt
in de lever omgevormd tot IGF-1, wat o.a.
zorgt voor de groei/versterking van de
botten…. Maar ook voor de opbouw van
spieren, het in stand houden en versterken
van de hartfunctie en het onder controle
houden van de vetreserves. Een tekort aan
groeihormoon en IGF-1 veroorzaakt dus niet alleen onvoldoende
lengtegroei, maar ook een verstoorde vetstofwisseling met
verhoogd cholesterolgehalte, vervroegde kans op botontkalking
(osteoporose) en hart- en vaatziekten. Nierfunctie verandert,
waardoor water- en zoutbalans is verstoord. Concentratievermogen
en geheugenstoornissen kunnen ontstaan… Kortom: Tekort aan
groeihormoon kan dus het algehele welbevinden van iemand
negatief beïnvloeden.
Wanneer er een tekort aan groeihormoon is geconstateerd, wordt
een groeihormoonpreparaat voorgeschreven om het tekort aan
te vullen. Dit gebeurt via injecties of transjecteren (=naaldloos
toedienen), ’s avonds omdat normaal gesproken dan ook de
hoogste piek in het bloed waargenomen wordt. Het wordt onder de
huid (subcutaan) gespoten, waar het zich verspreidt en geleidelijk
opgenomen wordt door talloze aanwezige bloedvaatjes. Eenmaal
in het bloed komt het overal in het lichaam. Beide methodes mocht
ik op mezelf uit proberen; beiden niet pijnlijk, maar mèt naald
moet je ff stil blijven zitten…..uhhh…ff?…ADHD-typje….mmm….
doe maar naaldloos! ☺ Dus beginnen we in juni met Zomacton te
transjecteren.

De vraag blijft altijd of het aan zal slaan
bij Noonan-patiënten en natuurlijk nog
meer bij Costello-patiënten….de eerste
maanden gebeurt er dan ook weinig….
In december wordt er opnieuw bloed
afgenomen en de waarden bepaald…
Gelukkig zijn de waarden dan gestegen,
maar aangezien dat nog niet voldoende
is gezien haar leeftijd, wordt de dosering
van het toegediende groeihormoon
verhoogd.
Inmiddels zijn we 1 jaar bezig met het
toedienen van het groeihormoon….
Floor heeft een enorme groeispurt
gemaakt en ben ernstig genoodzaakt
om na jaren toch een complete nieuwe
garderobe aan te schaffen. Gewicht &
Lengte december 2014: 14.9 kg & 96
cm. Gewicht & Lengte juni 2015: start
groeihormoon.... 15.2 kg & 98.5 cm.
Gewicht & Lengte september 2016 met
behandeling Groeihormoon: ….19 kg
& 108.5 cm. De groeicurve laat duidelijk
de afbuiging zien in haar lengte-groei
in december 2014 en het herstel tot op
heden in 2016… Resultaat na ruim 1 jaar
Groeihormoon toedienen; 4.1 kg & 12.5
cm. De IGF-1 waarde was in januari 2015:
2.6 (norm; 5.9-38) en in september 2016:
18 (norm; 8-50) (Gebaseerd op leeftijd...)
Hoewel er opnieuw een medische
handeling werd toegevoegd in ons
dagelijks leven…
Hoewel er enorme twijfels en ongerustheid
waren bij de uitslagen en de keuzes….
Gaat het goed! De handeling valt mee,
resultaten zijn goed & tot dusver geen
zorgen voor ongerustheid qua verdikking
hartspier of tumoren.....hoewel...??? Floor
klaagt over buikpijn....op de plek van haar
lever.... niets verontrustends te zien......
Maar de zorgen blijven!
Controle’s worden geminderd..... Opnieuw
Loslaten! …Vertrouwen & Hoop blijven
behouden! Overbezorgde moeder..???
Dacht het niet! Wel moeder van een
Costello kind….met alle zorgen van dien!
Een moeder die huilt als er opnieuw een
Costello kindje sterft….. Ver weg….maar
zo Dichtbij!

Astrid van Grunsven
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PGD Kader 2020

Digitale Zorggids vernieuwd

Wat is een PGD?
PGD staat voor Persoonlijk Gezondheids Dossier.
Een PGD is een digitaal hulpmiddel voor de patiënt, waarin je zelf
al je medische gegevens verzamelt, zodat je een volledig overzicht
van je eigen dossier krijgt. Het PGD is van jou. Je hebt er zelf
toegang toe en bepaalt zelf welke informatie je aan welke arts en
hulpverlener geeft, zodat je niet steeds opnieuw je hele medische
verleden hoeft te vertellen. Je kunt ook zelf informatie toevoegen
die jij belangrijk vindt; zoals bijvoorbeeld een klachten-dagboek,
gegevens zelfmeetapparatuur (bloeddruk) of e-mail berichten met
uw arts. Met een PGD houdt je grip op jouw gezondheid.

Patiëntenfederatie NPCF lanceert een geheel vernieuwde website:
DigitaleZorggids.nl. Naast ervaringsverhalen kan iedereen digitale
zorgproducten revieuwen. En uiteraard revieuws van anderen lezen.
Om het overzichtelijk te houden, is gestart met 6 diensten en 88 producten. Alleen die producten en diensten die impact hebben op de
zorg worden behandeld. Gaandeweg bouwt DigitaleZorggids dit uit.

Dus:
* Overzicht & inzicht
* Zelf regie & controle
* Gezonder met advies op maat (bijv. over voeding, beweging enz.)
Sinds 2012 zijn we allemaal geconfronteerd met het LSP (Landelijk
Schakelpunt). Als je daarvoor toestemming hebt gegeven
kunnen andere zorgverleners (bijv. huisartsenposten, apothekers
enmedisch specialisten) evt. actuele medische gegevens opvragen,
als dat nodig is voor jouw behandeling. Het gaat hierbij om
medicatiegegevens & huisartswaarneemgegevens.
Wat is het verschil tussen het Landelijk Schakelpunt (LSP) & mijn
Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD)?
Het LSP wordt gebruikt door professionals voor de uitwisseling
van medische gegevens. De gegevens die jij in jouw PGD zet,
worden vooralsnog niet automatisch opgenomen in jouw medische dossier bij de huisarts. Je kunt wel bij jouw huisarts melden
dat er fouten in jouw dossier staan, zodat hij/zij dat aan kan
passen. Maar je kunt dat niet zelf doen.
Iedereen maakt vroeg of laat gebruik van gezondheidszorg.Naast
de vele zorgverleners die betrokken zijn, zijn mensen zelf de constante factor tijdens behandelingen.Daarom is het belangrijk dat
mensen zelf inzicht hebben en een bijdrage kunnen leveren aan
hun gezondheidgegevens.

‘Meer regie over gezondheid!’

Naast medische zorg kunnen ook wellness- en fitness-apps en online toepassingen (bijv. MyFitnessPal + Runkeeper), een directe zichtbare meerwaarde opleveren voor de gebruiker. Een PGD moet een
plek zijn waar de burger, wanneer die dat wenst, alle gegevens die
hij/zij belangrijk vindt kan verzamelen……eenvoudig, veilig en met
een landelijke dekking.
Basis van het PGD is dus een grote digitale map met door jou
verzamelde gegevens over je gezondheid. Bijvoorbeeld leeftijd,
gewicht, bloedgroep, ogen, conditie, bloeddruk, inentingen en andere gezondheidsgegevens. Daarnaast dus belangrijkste bevindingen van dokters en hulpverleners, zoals diagnoses, onderzoeken
en medicijngebruik. Maar ook gegevens over wie te waarschuwen
in geval van een ongeval, wie jouw huisarts is, etc.. De essentie is
dat je de gezondheid-gegevens die jij belangrijk vindt, verzamelt
op één plek, zodat je ze altijd terug kunt vinden als je ze nodig
hebt.
De diensten van een PGD zijn een soort ‘apps’:
• Apps voor het meten van hartslag, bloeddruk en suiker & metingen opslaan.
• Apps voor het delen van informatie met je zorgverleners.
• Apps van sporters en patiëntengroepen; zoals bijv. hardloopprestaties.
• Apps die je helpen herinneren afspraken te maken of voedingssupplementen te bestellen.

Wat is DigitaleZorgGids?
DigitaleZorgGids is een reviewsite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar patiënten, zorgverleners en zorgexperts hun
ervaringen met digitale zorgproducten kunnen delen. De website
laat zien wat digitale zorg is, welke typen digitale zorg (diensten)
er zijn, welke producten hieronder vallen en hoe deze worden
gewaardeerd. Vanuit het oogpunt van de patiënt, de zorgverlener en de zorgexpert. DigitaleZorgGids is een website van
Patiëntenfederatie Nederland.
Waarom DigitaleZorgGids?
Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda
staan. Wij zien digitale zorg als een hulpmiddel, met als doel: *Meer
eigen regie *Beter zelfmanagement * Gemak * Betere kwaliteit van
leven *Meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden, waardoor
beter passende zorg.
Digitale Zorg is een verzamelnaam voor vele diensten en producten.
Van het gemak (service) van een digitaal herhaalrecept tot
volledige regie en overzicht in eigen medische gegevens via een
Persoonlijk Gezondheidsdossier. DigitaleZorgGids werkt aan
openheid in de zorg. Door een koppeling met ZorgkaartNederland,
een website die ongeveer 1 miljoen keer per maand wordt bezocht,
kunnen mensen zien welke zorgverleners welke digitale diensten
en producten aanbieden. DigitaleZorgGids is daarmee een gids
in het landschap van digitale zorg en geeft antwoord op vragen
als: Welk digitaal zorgproduct past het beste bij mijn persoonlijke
situatie of bij mijn organisatie? Wat vinden andere mensen
(patiënten, zorgverleners en zorgexperts) van dit digitaal zorgproduct?
En welke (andere) zorgverleners bieden het digitaal zorgproduct
van mijn voorkeur aan?
Wat is digitale zorg? Ontdek de mogelijkheden
*Regel zelf uw medicatie via de app of website van uw zorgverlener

De ontwikkelingen van meer toepassingen is in volle gang….
Momenteel zijn er al lokale PGD’s (Mijn Erasmus Mc, Mijn Radboud
UMC) of voor bepaalde patiëntengroepen (Huidhuis, Reuma app),
waarmee men (delen van) hun gezondheidsinformatie in kunnen
zien. Deze gaan uit van de zorgverlener of zorginstelling. Het
gebruik van een PGD is voor de meeste mensen nog erg nieuw en
vreemd.
Het project PGD Kader 2020 is opgestart met als doel om de
ontwikkeling en opschaling van PGD’s in Nederland ‘te faciliteren
en te versnellen’ & streeft er naar dat in 2020 elke nederlander
een eigen persoonlijk gezondheidsdossier heeft, waarin medische
en persoonlijke informatie zit, en waarover de patiënt zelf bepaalt
welke informatie hij met wie deelt en het op een zinvolle manier te
kunnen gebruiken.
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PGD Kader 2020 heeft ook een website gelanceerd: www.digitalezorggids.nl, waarover ook een artikel is geplaatst in deze nieuwsbrief.

'Wil jij meer regie over jouw gezondheid?'
www.patientenfederatie.nl/pgd-kader-2020
www.youtube.com/watch?v=2lp3E0VDMjw

Online herhaalrecept aanvragen
Hoe plaatst u de bestelling voor medicijnen die u langere tijd gebruikt?
U kunt u uw herhaalrecepten ook online aanvragen. Dit doet u
bijvoorbeeld via de app of website van uw zorgverlener, of rechtstreeks bij de apotheek. De manier waarop u het herhaalrecept
aanvraagt verschilt. Bij de één moet u een foto van het medicijnetiket
opsturen, terwijl u bij de ander het recept opnieuw moet aanvragen via een (zelfgemaakt) medicijnoverzicht. Maar bij allemaal
geldt: u bepaalt waar en wanneer u het recept aanvraagt.
*Stel online uw vraag aan uw zorgverlener via een app of website
E-consult
’s Ochtends vroeg. ’s Avonds laat. Thuis vanaf de bank. Of op
kantoor. Met een e-consult kunt u op ieder tijdstip en op elke plek
online vragen stellen aan uw zorgverlener. U moet daarvoor inloggen

op een beveiligde app of website. Van daaruit stuurt u (een
e-mail met) uw vraag. Soms kunt u hieraan een foto toevoegen.
De zorgverlener reageert snel op uw vraag. Meestal binnen 24 uur.
*Kies datum en tijd en plan online uw afspraak in met uw zorgverlener
Online afspraak maken
Het plannen van een doktersafspraak kan een tijdrovende klus zijn.
Maar niet als u het online doet. Steeds meer zorgverleners bieden
deze mogelijkheid aan. Via een app of hun website. U logt daarop
in en kiest een datum en tijdstip waarop de afspraak u het beste
uitkomt. Vaak moet u ook nog aanvullende gegevens invullen,
zoals een omschrijving van uw klacht of wie uw zorgverzekeraar
is. De afspraakbevestiging krijgt u in uw mail. Of meteen in de
agenda van uw telefoon.
*Krijg inzicht in uw gezondheid en neem regie over uw zorg met
online hulpmiddelen
Online ondersteuning bij zelfzorg
Thuis uw eigen bloeddruk of longcapaciteit meten, online overleg
over uw medicijnen, een zelfbehandelplan voor astma. Zo maar
wat voorbeelden van zelfzorg. Zelfzorg wil zeggen dat u zelf uw
gezondheid en klachten in de gaten houdt, meedenkt over uw
behandeling en zelf uw zorg coördineert. U doet dit met ondersteuning ván en in samenwerking mét uw zorgverlener en eventueel uw omgeving. Online middelen kunnen hier ook bij helpen.
Bijvoorbeeld via apps en zelfzorgplatforms.
*Communiceer op afstand met uw zorgverlener door te beeldbellen via een beveiligde verbinding
Videoconsult
Een videoconsult is eigenlijk hetzelfde als Skypen of FaceTimen;
u ziet én spreekt uw arts via een videoverbinding. U bent bijvoorbeeld
thuis of op uw werk, terwijl uw arts in zijn eigen spreekkamer zit. U
bespaart op deze manier een rit naar het ziekenhuis of de huisarts.
Meestal nodigt de arts u via e-mail uit voor een videoconsult.
U krijgt een link en als u daarop klikt, komt u in een virtuele wachtkamer. Zodra u aan de beurt bent, nodigt de arts u uit in zijn
digitale spreekkamer. Tijdens het videogesprek kan de arts foto’s,
video’s en zijn scherm met u delen, zodat u mee kunt kijken met
bijvoorbeeld röntgenfoto’s of lab-uitslagen.
*Bekijk uw medisch dossier online via een patiëntenportaal,
website of app
Online medisch dossier inzien
Weet u wat er in uw medisch dossier staat? U heeft het recht om
dit in te zien. Steeds meer zorgverleners bieden u de mogelijkheid uw dossier online te bekijken, via een patiëntenportaal of hun
website. En soms met een app. Daarmee heeft u waar en wanneer
u maar wilt, toegang tot voor u belangrijke gegevens. U kunt
bijvoorbeeld gemakkelijk onderzoeksuitslagen en gemaakte
afspraken terugzoeken. Ook ziet u welke medicijnen wel werkten
en welke niet. Met online toegang tot uw dossier krijgt u meer
grip op uw gezondheid.
Voor meer informatie over de digitale zorgproducten:
wwww.digitalezorggids.nl
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Ervaringen met Noonan: Zoom niet in, maar uit!
Verwachtingsvol stappen mijn zoon Thom (7 jaar) en ik in de auto.
Dit keer is de bestemming Burgers’ Zoo in Arnhem en niet het zwembad. We hebben al weken uitgekeken naar deze dag. Aan die dag
gaat voor ons gezin een emotioneel moment vooraf: we vertellen
Thom dat hij Noonan heeft. We kiezen ervoor het hem nu te vertellen. De reactie van Thom is serieus: waar zit het Noonan in mijn lijf?
Waarom heb ik Noonan en mijn zusje niet? Maar ook: waarom
hebben jullie het niet eerder verteld? Na twee minuten is het nieuwtje voor Thom er wel af en gaat het gesprek weer over de diverse
Ninja’s binnen de Ninjago-lego-serie.
De afgelopen jaren zijn voor ons bewogen te noemen. Het begint al
bij de geboorte. Een té lage Apgarscore. Een donkergrijs baby’tje
dat niet huilt maar erg stil is. Talloze operaties die allemaal los van
elkaar lijken te staan. Té vaak je kind onder narcose laten brengen
en dan elke keer dat moeilijke moment dat je als vader het kapje met
het narcosemiddel van de slaapdokter toch écht niet mag loslaten.
Maar alles verandert als ik tegenover ‘onze’ kinderarts zit: uw zoon
heeft Noonan meneer, schrikt u hiervan? Dat eigenlijk niet direct,
maar wel zijn daar de vragen: hoe gaat dit nu verder? Kan onze
zoon normaal oud worden? Is hij straks sociaal weerbaar genoeg?
Het zijn de vragen die je je als ouders altijd misschien wel stelt, maar
met Noonan is alles anders. De kinderarts vertelt mij over een geval
van een vader die zijn beroep als piloot moet opgeven: na genetisch
onderzoek blijkt dat hij het Noonan-syndroom heeft. Hij kan – gelet
op de hartproblematiek die bij Noonan hoort – direct door naar een
‘bureaufunctie’. Wég vliegcarrière.

Tijdens de dag ontmoet ik een vader die mij in de rij voor Burgers’
Zoo direct aanspreekt. ‘Herkenbaar hé?’ Ja precies, dát is het gevoel, herkenbaar! We trekken samen op en ik verbaas me aan het
gemak waarmee de kinderen met elkaar omgaan. Thom wordt direct
opgenomen in ‘the gang’ van nieuwe vriendjes: er wordt luidop gepraat over de laatste Pokémon-kaartjes en over welke lego iedereen
heeft. Het is fijn als de kinderen onder begeleiding het dierenpark
verkennen: hierdoor kunnen de ouders luisteren naar een interessante lezing over zebravissen waarbij onder meer het Noonan-gen
PTPN11 is geïnjecteerd. Aandachtig kijken we naar de plaatjes met
de zebravissen die dezelfde kenmerken hebben als mensen die met
Noonan zijn aangedaan. Na de lunch heb ik een interessant gesprek met een moeder die pas bij de diagnose van haar zoon er zélf
achter komt dat ze ook Noonan heeft. Dat verklaart een hoop en
ook hier is de uitspraak van die bekende voetballer van toepassing
‘elk nadeel heb ze voordeel’. De moeder kan nu ook uitstekend haar
eigen kind begeleiden. Van deze moeder leer ik een belangrijke les:
accepteer! Accepteer dat je kind voor de 100-ste keer de wc niet
doortrekt; accepteer dat je kind voor de 500-ste keer midden in de
winter vergeet zijn jas en tas mee naar school te nemen. Het is fijn
hoor, dat je weet ‘wat je kind heeft’. Maar nu moet je verder! En dat
is soms gewoon echt moeilijk mét Noonan, eerlijk is eerlijk.
Mijn motto?
'Zoom niet in op het syndroom, maar zoom
uit op de kansen die je kind heeft!'
Lukas Baars, vader van Thom, Breda

Donaties
Donatie Dhr. Stiekema
Op 30 juni jl. nam de heer F. Stiekema, advocaat, afscheid van zijn
kantoor Holla Advocaten in 's-Hertogenbosch. Ter gelegenheid van
zijn pensioen vroeg hij collega's, relaties, familie en vrienden om een
bijdrage voor een "klein goed doel" in plaats van cadeaus. De heer
Stiekema had hiervoor Stichting Noonan Syndroom aangewezen.

besteed aan onderzoek naar Noonan syndroom, in nauw overleg
met de medische adviesraad.
Namens het bestuur en vrijwilligers willen wij de heer Stiekema hartelijk bedanken voor zijn mooie gebaar.

De heer Stiekema wist van het bestaan van onze stichting via een bevriend echtpaar met een kleindochter met Noonan syndroom. De familie Stiekema draagt de jongedame in kwestie een warm hart toe.
We zijn erg blij dat het verzoek van de heer Stiekema het prachtige
bedrag van 1195,48 euro heeft opgeleverd. Dit bedrag zal worden

Donatie kinderen met de dromenvangers

Beste Stichting,
de
Onze kinderen Sven en Tim hebben
ocht
afgelopen weken dromenvangers verk

Namens de Stichting & het Bestuur
Hartelijk Dank voor dit mooie
initiatief met prachtig resultaat!!

voor de
via facebook om geld op te halen
ngers
Stichting. Ze hebben de dromenva
verkocht voor 2 euro per stuk.

Het lymfesysteem in het Noonan en CFC syndroom
Mensen met Noonan en CFC kunnen problemen hebben met het lymfesysteem. Het lymfesysteem zorgt voor de afvoer van vloeistoffen, het
vervoer van vetzuren en speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem. Problemen met het lymfesysteem kunnen daardoor voor terugkerende infecties zorgen.
In een studie naar het lymfesysteem bij 35 patiënten met het Noonan
syndroom werd in 49% van de gevallen lymfoedeem gevonden. Toch
is er nog weinig over deze problemen bekend en beschreven.
De problemen met het lymfesysteem hebben een specifiek patroon:
• Lymfoedeem aan beide benen
• Vocht in de longen
• Genitale zwelling
• Problemen met de darmen
Deze complicaties moeten actief onderzocht worden. Bijvoorbeeld als
er lymfevloeistof in de longen is kan dit aangetoond worden door een
röntgenfoto/bronchoscopie. De lymfeproblemen kunnen behandeld
worden door het dragen van compressiesokken, huidverzorging om infecties te voorkomen en cellulitus kan behandeld worden met penicilline.
Mocht er lymfevocht in de longen zitten dan kan dit behandeld worden
door het dieet aan te passen. Dit moet dan een laag vetgehalte,
hoog eiwitgehalte en hoog caloriegehalte bevatten. Tevens kan het
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soort vetten gewijzigd worden. Een laag vet dieet kan ook helpen bij
genitaal oedeem.
Net na de geboorte zijn er bij Noonan en CFC al vaak tekenen van
lymfoedeem, wat kan duiden op een abnormale lymfe ontwikkeling
en deze trekt normaal na enige tijd weg. Sommige uiterlijke kenmerken die bij het Noonan en CFC syndroom voorkomen, zoals een
webbed neck, lage oren en een lage haarlijn, kunnen het gevolg zijn
van oedeem toen het kind nog in de baarmoeder was.

De actie liep heel goed! We
hebben 42 dromenvangers
verkocht. We hebben 84 euro
opgehaald voor de stichting!
ie
Een mooie opbrengst voor een moo
stichting.
Groet, Familie van der Velden

Samengevat kunnen er dus lymfeproblemen voorkomen bij mensen met
zowel het Noonan als het CFC syndroom. Dit moet
actief in de gaten gehouden worden. Gelukkig zijn
er voor allerlei soorten oedeem behandelopties.
Judith van de Meerakker
vader van Thom, Breda
Beknopte weergave n.a.v. een wetenschappelijk artikel. (De Bron: The lymphatic
phenotype in Noonan and Cardiofaciocutaneous syndrome. Joyce S, Gordon
K, Brice G, Ostergaard P, Nagaraja R, Short J, Moore S, Mortimer P, Mansour
S. Eur J Hum Genet. 2016 May;24(5):690-6

Reminder jaarlijkse donatie
Voor wie het nog niet gedaan heeft, vergeet de jaarlijkse donatie niet. Meer informatie of vragen over de jaarlijkse donatie, graag even contact
opnemen met Lennard Haeck: lennardhaeck@knpmail.nl.
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Jongeren naar hun mening gevraagd
Tijdens de contactdag is er een enquete uitgedeeld onder de pubers
waarin we hun mening hebben gevraagd over een aantal zaken. Dat
hebben ze heel serieus genomen, want we hebben 21 reacties gekregen! Dat vinden we natuurlijk heel fijn!
Vanuit het verleden is het zo gegroeid dat bij de informatieve contactdag in Putten de jongeren vanaf een jaar of 12 meekomen en elkaar
ontmoeten. De lezingen vinden zij natuurlijk niet interessant, dus proberen we voor hen ook altijd een leuke activiteit te organiseren. En die
groep pubers wordt steeds groter. Op de vraag :Als je ouders zouden
gaan, zou je dan mee willen om de andere jongeren te ontmoeten?
Zei bijna iedereen Ja! Dus ouders noteer alvast maar in de agenda
25 maart contactdag in Putten!

Wanda Wolters

Intellectuele ontwikkeling bij mensen met het Noonan Syndroom
Wat betreft het cognitieve functioneren, hebben de meeste
volwassenen met het syndroom van Noonan een laaggemiddeld
intelligentieniveau en een vertraagde snelheid van informatieverwerking. Bij kinderen met het syndroom van Noonan worden
echter meer problemen in de informatieverwerking aangetoond,
bijvoorbeeld in de taalvaardigheden, het geheugen, de aandacht
en het executieve functioneren (plannen en organiseren). Het vermoeden bestaat dat kinderen met het syndroom van Noonan
uiteindelijk over deze problemen heen groeien, maar er zijn nog
geen wetenschappelijke onderzoeken die dit hebben bevestigd.
In deze studie hebben we bij een groep van zestien mensen met
het Noonan syndroom de ontwikkeling van de intelligentie gevolgd
en onderzocht. Deze mensen hebben zowel op de kinderleeftijd,
als op de volwassen leeftijd een intelligentieonderzoek gehad
(een zogenoemde longitudinale studie). We hebben de IQ-scores
met elkaar vergeleken en vervolgens bekeken we of het kinder-IQ
voorspellend was voor het volwassen IQ. Doorgaans blijft het IQ
ongeveer gelijk over de levensloop heen. Natuurlijk ontwikkelen
we ons gedurende het leven, maar daar wordt in de berekening
van IQ-scores rekening mee gehouden. In de onderzochte groep
van zestien mensen vonden we dat het performaal IQ (oftewel
de handelingsgerichte vaardigheden) duidelijk hoger was op de
volwassen leeftijd dan op de kinderleeftijd. Dit is opvallend. Het
performaal IQ hangt vaak samen met het vermogen om te plannen
en organiseren (executieve functies). Een verklaring voor deze
bevinding zou kunnen zijn dat er sprake is van een vertraagde
ontwikkeling van het executieve functioneren bij mensen met het
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Noonan syndroom. De sterkere ontwikkeling van het performaal
IQ zou echter ook verklaard kunnen worden door een verbetering
in de motoriek. Meerdere taken die het performaal IQ meten, doen
namelijk een beroep op de motoriek.
Het performaal IQ neemt gedurende de ontwikkeling dus toe
tot een gemiddeld niveau op de volwassen leeftijd, terwijl het
verbaal IQ niet gelijkmatig mee ontwikkelt. We denken daarom
dat het belangrijk is om het talig redeneren te blijven stimuleren
bij kinderen met het syndroom van Noonan, ook als bijvoorbeeld
articulatieproblemen al wel verholpen zijn door middel van
logopedie. Tot slot vonden we dat het performaal-IQ en verbaalIQ op de kinderleeftijd goede voorspellers zijn voor het totale IQ
op de volwassen leeftijd, zoals dat meestal het geval is.
Deze studie is de eerste groepsstudie die de ontwikkeling van de
intelligentie bij mensen met het syndroom van Noonan onderzocht
en is uitgevoerd bij een nog altijd relatief kleine groep. Meer
onderzoek in grotere groepen is nodig om deze bevindingen te
bevestigen. Desondanks benadrukken de resultaten het belang
van het periodiek uitvoeren van individueel neuropsychologisch
onderzoek bij mensen met het syndroom van Noonan, zoals ook
beschreven staat in de richtlijn.
Vrije vertaling van de abstract van:
Roelofs, R., Janssen, N., Wingbermühle, E., Kessels, R. & Egger, J. (2016).
Intellectual development in Noonan syndrome: a longitudinal study. Brain
and Behaviour. doi: 10.1002/brb3.479.

Het grootste deel van de jongeren wil graag weer naar het zwembad
volgende keer. Er zijn ook een heleboel andere leuke ideeën gekomen
zoals dansworkshop, djembee workshop, paintbal, lasergamen, klimbos, iets bakken enzovoorts. Niet alles is even makkelijk te organiseren, maar we gaan zeker kijken naar mogelijkheden en een volgende
keer verder met hen in gesprek hierover.
Renée Augustijn

Meldactie Zelfstandig wonen
Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied
van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk Platform GGz
en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen.
Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk mensen met een
beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt
dit keer speciaal gevraagd naar de ervaringen van jongeren.
Drie jaar geleden vond de laatste meldactie Wonen plaats. Die
leverde de informatie en inspiratie voor het actieplan “Goed wonen
voor iedereen” waar lokale belangenbehartigers enthousiast
mee aan de slag zijn gegaan. In de tussentijd is er door de
decentralisaties naar de gemeenten veel gebeurd op dit gebied.
“De overheid verwacht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
blijft wonen,” zegt beleidsmedewerker Anneke van der Vlist van
Ieder(in). “Veel mensen willen dat zelf ook graag. Maar het is
belangrijk dat dat dan ook echt mogelijk wordt gemaakt. Daarom
houden we nu opnieuw een meldactie. We willen weten wat er
leeft.”
Meer dan een dak boven je hoofd
De meldactie heeft de vorm van een enquête. Die is gebaseerd op
de ideeën die de organisaties de laatste jaren ontwikkelden over
wat goed wonen inhoudt. “Goed wonen gaat niet alleen over een
dak boven je hoofd. Het gaat ook om zelf kunnen kiezen waar en
met wie je woont, goed gebruik kunnen maken van je huis en je
woonomgeving, en je in en om je huis veilig voelen.”

De vragen zijn toegespitst op signalen die de drie organisaties
veelvuldig krijgen. “Wij horen bijvoorbeeld steeds vaker dat
woningaanpassingen veel moeilijker te regelen zijn sinds de
gemeenten ervoor verantwoordelijk zijn, en dat de eigen bijdragen
zo hoog zijn dat mensen uiteindelijk de hele aanpassing zelf
betalen. Naar dat soort onderwerpen vragen we in de meldactie
dus specifiek.”
Jongeren in de spotlights
Speciale belangstelling is er deze keer voor de ervaringen van
jongeren. “Het lijkt wel of de gevolgen van alle veranderingen in
wonen, zorg en werken zich vooral bij hen opstapelen. Zelfstandig
wonen is extra lastig voor jongeren. Financieel doordat ze minder
makkelijk aan een Wajong- of bijstandsuitkering kunnen komen.
Praktisch door de schaarste in betaalbare en toegankelijke
woningen. En organisatorisch doordat het heel moeilijk is
geworden om begeleiding te krijgen bij de overgang van thuis of
beschermd wonen naar een zelfstandige woning. Vooral op zo’n
scharnierpunt in het leven merken we keer op keer dat wonen in
de knel komt. We willen graag dat daar wat aan verandert. Hoe
meer mensen ons hun ervaringen doorgeven, hoe beter wij zulke
problemen onder de aandacht kunnen brengen.”
Meedoen?
Wilt u meedoen en uw woonervaringen melden? Ga naar de
vragenlijst: http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonen2016
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The Last Gen
Erik is 30 jaar en woont in Amsterdam. Onlangs heeft hij -na
acht jaar werkzaam te zijn geweest in de sportmarketing- zijn
baan opgezegd en is hij volledig voor zichzelf begonnen als
fotograaf en grafische vormgever. De meeste interesse gaat uit naar
documentairefotografie, waarin hij graag de rand van de
maatschappij behandeld, mensen prikkelt en verhalen verteld.
Vorige maand is hij ‘cum laude’ afgestudeerd aan de
Fotovakschool in Amsterdam met onderstaand project.

een aantal jaar mogelijk kunnen verdwijnen uit het Nederlandse
straatbeeld. ‘The Last Gen.’ staat symbool voor de laatste generatie
mensen met een chromosoomafwijking, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, syndroom van Klinefelter of Noonan Syndroom.
Daarnaast staat ‘Last Gen’ symbool voor de ontbrekende gen: de
gen die ervoor zorgt of je in het straatbeeld blijft of er misschien
langzaam uit verdwijnt.

Ontstaan serie
Afgelopen jaar vierde Erik zijn dertigste verjaardag. De hoogste
tijd voor een reflectie op zijn twintigerbestaan. Wat heb ik bereikt,
wie ben ik? En vooral, in wat voor wereld leven we eigenlijk? Hij
kwam tot de conclusie dat we in een wereld leven waarin eigenlijk
alles kan. In de toekomst kunnen we vrijwel alles maken en controleren. De kwaliteit van het menselijk lichaam is daar ook een
belangrijk onderdeel van. Nu al zijn we in staat om organen te
vervangen door 3D prints of bij IVF te kiezen of je een jongen of
meisje wil. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat we binnen enkele jaren een groot deel van alle chromosoomafwijkingen
op kunnen sporen voor de geboorte. De strijd om het beste DNA
kan dan gaan losbarsten. Geen ongewenste mutaties en genen
meer. Zal dit gaan resulteren in het maken van dé volmaakte mens?
De vele gesprekken met zijn vader, huisarts in Amersfoort, hebben
hem gemotiveerd. Zijn luisterend oor en interesse in het onderwerp
leverde mooie inspiratie en informatie op.

Prikkelen
De locaties waar hij de mensen heeft gefotografeerd zijn allemaal
publieke plekken in de maatschappij, zoals bruggen, tunnels en
garages. Allemaal plekken die de maakbaarheid van de maatschappij onderstrepen. Het zijn plekken om het leven beter, efficiënter en makkelijker te maken. En dit is wat er misschien ook
gaat gebeuren met mensen met een (chromosoom)afwijking. De
mens op zoek naar perfectie en efficiëntie. En daar passen zo min
mogelijk afwijkingen en obstakels bij. Maar vinden we dit echt? En
hoe ga je daar dan mee om als maatschappij? Door de mensen
met een chromosoomafwijking op de rand van licht en schaduw te
plaatsen, stelt hij de vraag: verdwijnen ze langzaam uit het straatbeeld of treden ze juist in het licht en zullen ze voortbestaan? In
de schaduw verdwijnen de mensen bijna, maar door het weinige
licht vallen de mensen ook juist op en zijn ze juist extra zichtbaar.
Het licht staat voor hoop en een plek om op te vallen. Tegelijkertijd
worden mensen met een afwijking soms ook letterlijk weggestopt
en wil hij aangeven dat ze wel degelijk aanwezig zijn en in de
maatschappij een plek hebben.

The Last Gen
In dit fotoproject laat hij zien dat mensen met een lichamelijke beperking trots mogen zijn op hun identiteit en onderdeel uitmaken
van de maatschappij. En juist in een tijd waarin de NIPT test (Niet
Invasieve Prenatale Test) ontwikkeld is, lijkt dit belangrijk. Door de
komst van de NIPT test is het nu namelijk al mogelijk om sommige
chromosoomafwijkingen tijdens de zwangerschap te detecteren.
Dat dit verder ontwikkeld wordt, lijkt slechts een kwestie van tijd.

Erik hoopt dat mensen na en tijdens het zien van de serie met
elkaar in gesprek gaan en over de serie nadenken. Wat vind jij?
Voor wie is er plek in de toekomstige maatschappij? En wat zou je
zelf doen als je in verwachting bent van een kind met een chromosomale afwijking? Zou je de zwangerschap beëindigen als dit kon?
Of is er altijd ruime voor iedereen?
> Meer zien van Erik? Kijk op www.erikvanbemmel.nl

Zijn serie “The Last Gen.” gaat over mensen met een chromosoomafwijking (genmutatie) die door technologische ontwikkelingen over

Wanda Wolters

SENS – Sociaal-Emotionele training Noonan Syndroom
Toen bekend werd dat er een training kwam voor sociale cognitie
speciaal voor mensen met het Noonan syndroom wilde ik daar
meteen aan mee doen. Voor mezelf, om meer te leren hoe ik in
elkaar zit, maar ook om anderen te helpen met inzichten die ik heb
gekregen door mijn eerdere therapieën. In april van dit jaar ben ik
dan ook met de training begonnen.
De groep was klein, vier personen die de training volgden en 2
trainers, Renée Roelofs en Ellen Wingbermühle. Het doel van de
training is emoties bij jezelf en bij anderen herkennen en vooral ook
bij jezelf onder woorden proberen te brengen. Dit laatste kan nog
wel eens een probleem zijn waardoor de omgeving niet altijd weet
wat er aan de hand is en wat er speelt. De training is niet alleen
goed voor de mensen die de training volgen maar ook voor je
omgeving. Daarom worden de naasten hierbij ook goed betrokken.
De 4e bijeenkomst was voor alleen de naasten zodat deze meer
inzicht kregen in wat de problemen kunnen zijn bij mensen met het
Noonan syndroom en wat de training inhoudt. Dit was belangrijk
omdat je na elke trainingssessie opdrachten meekreeg om thuis
uit te voeren zodat je de verschillende vaardigheden kon oefenen.
Hierbij is het natuurlijk prettig als je dan ook goede feedback kan
krijgen van je omgeving omdat je niet altijd zelf in de gaten hebt
dat je niet altijd alles wat je zegt en doet even handig is. (Tenminste
dat is bij mij het geval ;-)). De laatste sessie was met de personen
die de training volgden en de naasten samen als afsluiting. Ik heb
de training zelf als heel prettig ervaren. De groep was klein en
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voelde veilig en vertrouwd, de trainers speelden hier natuurlijk ook
een belangrijke rol bij.
Ik heb veel van de training geleerd ondanks dat het voor mij soms
ook zwaar was, omdat je wel met je “tekortkomingen” wordt
geconfronteerd. Aan de andere kant vallen de puzzelstukjes wel
op hun plaats. Ik heb van kinds af aan altijd het gevoel gehad dat
ik anders was, wat voor mijn gevoel bij veel kinderen als natuurlijk
kwam qua sociale interacties kostte bij mij veel meer moeite.
Achteraf heeft de training meer met mij gedaan dan dat ik van te
voren had gedacht maar ik heb er absoluut geen spijt van en ik kan
het iedereen aanraden om wat meer inzicht in jezelf te krijgen en
het voor jou en je omgeving wat makkelijker te maken. En ook al heb
ik de training afgerond, ik vind het fijn te weten dat
de trainers, Renee Roelofs en Ellen Wingbermuhle
altijd te bereiken zijn met vragen. Zowel van mij als
van de hulpverleners om me heen.
Judith van de Meerakker
Mocht u vragen hebben over deze training en eventuele deelname, neemt
u dan gerust contact met ons op via e-mail (Mneuropsychiatrie@vvgi.nl),
ter attentie van mw. drs. Renée Roelofs, psycholoog, of mw. dr. Ellen
Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog. Postadres: Vincent van Gogh
Instituut, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, Stationsweg 46,
5803 AC, Venray, telefoonnummer 047 85 27 329.
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Agenda 2016
1 Januari 2017		

ZeldzameZiektenDuik *

28 februari 2017

ZeldzameZiektenDag **

25 maart 2017

Contactdag

30 september 2017

Familie contactdag

Toelichting Agenda….
*ZeldzameZiektendag
In 2017 zal de Zeldzameziektendag op dinsdag 28 februari
plaatsvinden, gecombineerd met de Nationale Conferentie
Zeldzame Aandoeningen. Ook dan worden de Engel Awards
uitgereikt en staan patiëntenverhalen centraal. De aanmelding
voor de Engel Awards zal in september worden opengesteld.
www.zeldzameziektendag.nl

** ZeldzameZiektenDuik
Meedoen aan de Zeldzame Nieuwjaarsduik doe je niet om je
koelbloedigheid te tonen en ook niet voor die unieke Zeldzame
Nieuwjaarsduik Muts. Je doet het om zieke kinderen te helpen! Op
1 januari 2017 duiken wij opnieuw het water in tegen zeldzame
ziekten. De Nieuwjaarsduik is een prachtige Hollandse traditie
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waaraan ieder jaar 45.000 mensen meedoen. Maar de Zeldzame
Nieuwjaarsduik is anders. De opbrengst gaat volledig naar de
onderzoeksprojecten van het Zeldzame Ziekten Fonds. Je duikt dus
mee en steunt het goede doel. We koesteren onze helden, dus
na afloop krijgt iedereen een kop warme chocomel van ons. Ook
krijg je een unieke Zeldzame Nieuwjaarsduik Muts en T-shirt. Wie
verkleed komt maakt kans op een prijs. Per jaar overlijden 14.000
kinderen aan zeldzame ziekten. ZZF voorzitter Charles Ruijgrok:
“Door de overheid en de farmaceutische industrie wordt vrijwel
geen geld gestoken in onderzoek naar zeldzame aandoeningen.
Om toch onderzoek mogelijk te maken, zamelen wij geld in
met acties zoals deze Zeldzame Nieuwjaarsduik.” Je kunt onze
duikhelden steunen door middel van een donatie. Dit kan via onze
website of via rekeningnummer NL15RABO011.11.77.111 t.n.v.
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds o.v.v. Zeldzame Nieuwjaarsduik.
www.zzf.nl
http://www.zzf.nl/cause/zeldzame-nieuwjaarsduik-2017
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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 gedon
eerd kan
worden is: nl 91 ing B0009604680 ten name van Stichtin
g Noonan
Syndroom te Krimpen a/d IJssel.

www.noonansyndroom.nl

