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Hier is ie dan! De voorjaarsnieuwsbrief

2

Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van de stichting Noonan 
Syndroom. Ook deze keer hebben wij ons best gedaan om een 
interessante nieuwsbrief voor u te maken. 

In deze nieuwsbrief zullen een aantal nieuwe mensen zich 
voorstellen. Zoals Melanie Burgers die sinds kort als gespeciali-
seerd kinderverpleegkunde betrokken is bij het expertisecen-
trum in het RadboudUMC. Ik zelf heb haar al mogen ontmoeten 
en vond haar een zeer warme persoonlijkheid hebben. Ook 
Mieke zal zich aan u voorstellen. Zij is vrijwilliger die de 
stichting zal ondersteunen. Daarnaast mag ik, Anniek Duursma, 
mij ook als nieuw bestuurslid voor de stichting Noonan Syndroom 
voorstellen. De oplettende lezer heeft mij al in de vorige 
nieuwsbrief voorbij zien komen. In samenwerking met Paul 
Sonnega heb ik een stuk mogen schrijven over de RASrun die 
Paul heeft georganiseerd. 

Op 6 februari 2020 werd de RASrun gehouden in het Amalia-
kinderziekenhuis van het RadboudUMC. Paul heeft hier een 
mooi verslag van gemaakt. Zo kunt u zich een goed beeld 
vormen samen met de leuke foto’s hoe deze dag eruit heeft 
gezien. Ik ga er nu niet te veel over verklappen. Het is veel 
leuker om dit zelf te ontdekken in deze nieuwsbrief. 
We hebben veel reacties op de vragenlijst RASpons ontvangen, 
die worden momenteel verwerkt.

Ik kan natuurlijk alle onderwerpen aansnijden die in deze 
nieuwsbrief voorkomen, maar ik denk dat het leuker is om deze 
zelf te gaan ontdekken. Dan rest mij alleen nog om u heel veel 
plezier te wensen bij het lezen van deze nieuwsbrief. 

Bestuurslid
Anniek Duursma 
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Rasrun 2020 
Het is half zes in de ochtend als ik het Amalia kinderziekenhuis 
binnenstap. Wat een rust. Er is nog niemand te bekennen. Gister 
in de middag had ik samen met Pieter "de alleskunner" al het een 
en ander klaargezet dus veel hoeven we niet meer te doen. De 
folders liggen klaar en de loopband doet het. Ik heb mijn jas nog 
niet uit en daar komt ook Pieter al aangelopen. Hij zet de tv 
schermen klaar en sluit de audio zodat er op de achtergrond wat 
muziek is gedurende de dag.

Om kwart over zes voegt Jos Draaisma zich ook nog aan ons 
groepje en uiteindelijk staan we om kwart voor zeven paraat. 
Met z'n drietjes tellen we af naar zeven uur en dan begint het. Ik 
begin te lopen op een tempo van vier en half kilometer per uur en 
zal dit tempo gedurende de dag aanhouden, ergens brandt het 
gevoel sneller te willen maar ik hou me in...twaalf uur is lang en 
ondanks dat ik gewend ben veel op mijn benen te staan en te 
lopen heb ik dit nog nooit gedaan.

Ik besluit dus maar af te wachten, valt het uiteindelijk mee dan kan 
ik altijd nog versnellen. Helaas is het ons niet gelukt een tweede 
loopband te organiseren, maar Pieter heeft een hometrainer 
gevonden die nog bij de technische dienst stond zodat er in ieder 
geval nog een sportieve mogelijkheid is voor diegenen die mee 
willen doen.

Jos stapt op de fiets en 
begint te trappen, dit 
doet hij tot acht uur.
Ondertussen heeft 
Melanie Burgers 
(gespecialiseerd 
kinderverpleegkundige) 
zich ook bij ons gevoegd 
en komen kort daarna 
Ellen Wingbermühle 
en René Roelofs ook 
binnengelopen.

Ook Ellen laat zich niet 
kennen en stapt op de 
fiets. Gaaf dat ze er zijn 
want ze komen speciaal 
even langs om succes te 
wensen voor ze naar 
Venray moeten voor hun 
werk. Dit motiveert enorm 
en geeft de energie voor 
de rest van de dag.

Langzaam maar zeker komen meer mensen even langs om succes 
te wensen en informatie te vragen. Ik word heerlijk van alles 
voorzien door Connie en Anneke en heb het dus eigenlijk prima 
voor elkaar terwijl Anneke en Connie om de beurt zadelpijn 
krijgen op de hometrainer. De uren gaan voorbij en langzaam 
begin ik de eerste pijntjes te voelen.

Vooral in de heupen merk ik dat het pijn begint te doen, maar het 
is te gaaf om te stoppen....
Ondanks dat de hele grote drukte waar we op hoopten uitblijft 
merken we wel dat diegenen die langskomen oprecht  
geïnteresseerd zijn en meteen ook dingen leren. Zo komen we 
erachter dat sommige artsen wel patiënten hebben met CFC, 
Costello of Noonan, maar nog nooit van het woord Rasopathie 
hebben gehoord. 

De omstanders maken foto's en plaatsen die met berichten op hun 
social media. De actie verspreidt zich als een olievlek en ik weet 
dat deze berichten gelezen en bereikt zijn door honderden artsen 
en andere zorgprofessionals. Dus ondanks het lage bezoekers 
aantal hebben we wel een enorm groot aantal mensen bereikt die 
er iets mee doen...en dat is uiteindelijk veeeeel meer waard dan 
een volle hal met mensen die het niets zegt.

19 uur en het is klaar....met een behoorlijke pijn in mijn heupen 
stap ik de loopband af en ben stiekem opgelucht dat het achter 
me ligt. De trots overheerst de pijn... De trots het gehaald te 
hebben, trots op het bestuursteam, trots op alle professionals die 
langs zijn geweest en dankbaar aan een ieder die mij deze dag 
doorgetrokken heeft.

In mijn hoofd heb ik alweer veel ideeën en verbeterpunten voor 
2021 dus daar ga ik snel mee aan de gang.

Paul

12 uursloop 
op de loopband

6 februari 2020 
van 07:00 tot 19:00 uur

RASrun 
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Even voorstellen

Even voorstellen

Mieke

Anniek

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Mieke Teunissen, 65 jaar en 
woon samen met mijn man in Den Haag. We hebben twee 
volwassen zonen. 

Na ruim 40 jaar werken in het sociale domein ben ik sinds kort 
met pensioen. Via de voorzitter Conny van Leeuwen ben ik in 
contact gekomen met de Stichting Noonan Syndroom. 

Vanaf de zomer ben ik aspirant bestuurslid. Het is mooi om te 
zien dat de Stichting zich inzet om zorglasten van patiënten met 
Noonan te verlagen en steun biedt bij maatschappelijke  
problemen waar patiënten tegen aanlopen, door het versterken 
van het lotgenoten contact, door informatievoorziening en 
belangenbehartiging. 

Hier lever ik met veel plezier een bijdrage aan en ik hoop mijn 
werkervaring hiervoor in te kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,
Mieke Teunissen

Bij deze stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Anniek 
Duursma en samen met mijn man en twee kinderen woon ik in de 
regio Utrecht. Ik werk parttime bij het Fertiliteitslaboratorium van 
het Amsterdam UMC, locatie AMC en mijn man heeft een eigen 
bedrijf in web development. Samen hebben wij twee meiden, 
Fenna is 5 jaar oud en Sophie is nu ruim 2,5 jaar oud. Sophie 
heeft het syndroom van Noonan. Dit weten wij sinds zij 6 weken 
oud was. Dat is dus redelijk snel. 

Sophie heeft vooral veel last van de voedingsproblemen die 
kunnen voorkomen bij het syndroom. Zo zijn wij uiteindelijk ook 
in contact gekomen met de stichting. Op de contactdag in april 
2019 zou er iemand spreken over voedingsproblemen. Op dat 
moment waren wij bezig om een keus te maken voor een 
behandeling van dit voedingsprobleem en daarom leek het ons 
toch interessant om deze contactdag te gaan bezoeken. Span-
nend vonden wij dit wel. Wat konden wij verwachten van zo’n 
contactdag? Zouden wij het lastig vinden om geconfronteerd te 
worden met wat ons nog te wachten zou kunnen staan met 
Sophie? Of zou dit heel erg meevallen? Om u niet langer in 
spanning te laten zitten: het viel heel erg mee. Eigenlijk was het 
een warm bad waar we in terecht kwamen. Het was ook fijn om 
ervaringen met andere ouders te bespreken. 

Op deze contactdag werd ook besproken dat er ruimte was voor 
een nieuw bestuurslid. Mijn man zei meteen tegen mij dat het hem 
wel iets voor mij leek. Ik heb hier een tijd over na gedacht. Heb ik 
hier wel tijd voor? Wij hebben met 2 kinderen een druk gezinsle-
ven, daarbij geeft Sophie wel de nodige zorgtaken die bij u vast 
niet onbekend zijn. 

Het idee om de stichting te kunnen helpen en iets bij te dragen gaf 
toch de doorslag. Ik help andere mensen graag met mijn 
ervaringen en ik heb zelf nu ook ondervonden hoe fijn een 
patiëntenvereniging kan zijn. Hier wil ik mij graag voor inzetten. 

Uiteindelijk heeft de contactdag in april 2019 ons niet veel verder 
geholpen met de voedingsproblemen van Sophie. We hebben 
uiteindelijk de keuze gemaakt om naar Oostenrijk, No Tube te 
gaan. Wij zijn hier in September 2019 geweest en de behande-
ling heeft zeker aangeslagen. Sophie eet het merendeel van de 
calorieën die zij nodig heeft zelf. We zijn er zeker nog niet, maar 
het is al een heel verschil met hoe het was voor de behandeling 
van No Tube. U kunt mij altijd aanschieten als u hier meer over 
wilt weten. 

Als nieuw bestuurslid hoop ik iets bij te kunnen dragen voor de 
stichting. Graag zou ik u eens ontmoeten bij een contact- of 
familiedag. Tot dan?

Met vriendelijke groet,
Anniek Duursma 
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De rol van de logopedist bij eet-, en slikproblemen  
bij kinderen met het Noonan syndroom 
de werkwijze bij het zorgpad Noonan in het Amalia kinderziekenhuis

Logopedie

www.noonansyndroom.nl

Even voorstellen:
Wij zijn Leenke van Haaften en Karen van Hulst, logopedisten 
van het Amalia kinderziekenhuis (Radboudumc) en betrokken  
bij het expertisecentrum ‘Zeldzaam aangeboren ontwikkelings-
stoornissen’. Wij zien kinderen met verschillende syndromen voor 
nadere diagnostiek en advisering op het gebied van eten, drinken 
en slikken en voor de spraak/taalontwikkeling. Omdat er bij veel 
syndromen nog niet zoveel bekend is over deze ontwikkelings-
gebieden werken we nauw samen met de kinderartsen en  
artsen van genetica op het gebied van kennis ontwikkeling en 
wetenschappelijk onderzoek. 

Vandaag schrijven we een stukje over het Noonan syndroom en 
hoe we proberen om de eet-, drink-en slikproblemen van deze 
kinderen beter te begrijpen. Hoewel problemen rondom de 
voeding (waaronder de eet- en slikproblemen) vaak niet 
genoemd staan in de criteria bij Noonan syndroom worden ze 
toch beschreven bij (tot) 76 % van de kinderen. Deze matige tot 
ernstige voedingsproblemen kunnen tijdelijk zijn en uiten zich in 
zwak zuiggedrag, lange voedingstijden, terugkerend overgeven 
(15% -38% ) en de noodzaak tot aanvullende sondevoeding voor 
langer dan 2 weken (24%) 1,2.
In het Amalia kinderziekenhuis is een zorgpad Noonan ontwikkeld 
waarbij gevraagd werd of de logopedist alle kinderen met 
Noonan zou moeten zien voor onderzoek naar het eten, drinken, 
slikken of de spraak.
 
Dr. Draaisma heeft samen met collega’s (waaronder logopedist 
en collega Lenie van den Engel-Hoek) binnen het Amalia 
kinderziekenhuis een studie verricht waarbij de voedingssituatie 
van 108 kinderen onder de leeftijd van 6 jaar met Noonan 
syndroom in kaart is gebracht. Bij 71 van de 108 kinderen 
werden voedingsproblemen gevonden, 40 kinderen hadden 
sondevoeding nodig. In deze studie werd onderscheid gemaakt 
tussen kinderen met voedingsproblemen die ontstonden voor het 
eerste levensjaar (‘vroege voedingsproblemen’) en kinderen 
waar de problemen starten na het eerste jaar (‘late voedings-
problemen’). Het grootste deel van de kinderen (52 van de 108) 
hadden vroege voedingsproblemen en 33 van deze kinderen 
hadden sondevoeding nodig. Na het eerste levensjaar verminderden 
de voedingsproblemen sterk. Vijftien kinderen kregen late 
voedingsproblemen van wie er 7 een sonde nodig hadden.  
De vroege voedingsproblemen blijken vaak het resultaat te zijn 
van een vertraagde ontwikkeling van het maag/darmkanaal. 

Naar aanleiding van de gegevens uit deze studie en de literatuur 
hebben we voorgesteld om met een korte screeningslijst te gaan 
werken. Artsen vullen tijdens het polibezoek deze vragenlijst in. 
Als hieruit naar voren komt dat er problemen zijn met de 
ontwikkeling van het eten, drinken, slikken of met de spraak- en 
taalontwikkeling, wordt een logopedisch consult ingepland.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen in hun 
vroege ontwikkeling eten en drinken als iets positiefs blijven 
ervaren en dat er geen ervaringstekort wordt opgedaan in  
de mondmotorische ontwikkeling. Vandaar dat wij in het 
Radboudumc vroegtijdig de voedingsproblemen willen  
signaleren zodat we met ouders kunnen meedenken over de eet/
drinkontwikkeling. Wat gaat veilig, wat kan nog wel, welk stapje 
kun je maken? 

Deze werkwijze is ingegaan op 1 februari 2020 en we gaan 
komend jaar onderzoeken of de verwijzingen terecht zijn en of 
we als logopedist meerwaarde hebben bij de vroege begeleiding 
van kinderen met het Noonan syndroom.

Het tweede deel van de vragenlijst gaat over de spraak/
taalontwikkeling van kinderen met Noonan. Daarover een 
volgende keer meer…….

Leenke van Haaften en Karen van Hulst, 
logopedisten van het Amalia 

kinderziekenhuis (Radboudumc)

References:
1 Shaw AC, Kalidas K, Crosby AH, Jeffery S, Patton MA. The 

natural history of Noonan syndrome: a long-term follow-up 
study. Archives of disease in childhood 2007; 92: 128-32.

2 Sharland M, Burch M, McKenna W, Paton M. A clinical study 
of Noonan syndrome. Archives of disease in childhood 1992; 
67: 178-83.
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Jaardonatie

Al jaren is de donatie voor een kalenderjaar vastgesteld op 
€ 25,- per jaar.

Vanaf dit jaar worden wij ondersteund in allerlei administratieve 
taken door FBPN in Nijkerk.

Zij gaan o.a. de donaties regelen en doen dit bij voorkeur via 
automatische afschrijving. Dit scheelt nl heel veel werk en dan 
blijft er tijd over voor andere ondersteunende werkzaamheden. 

Omdat het innen van de donaties ook kosten met zich meebrengt 
hebben wij besloten om per 2021 € 27,50 te vragen per 
kalenderjaar. Echter als u tekent voor automatische afschrijving 
kunt u € 2,50 korting krijgen en blijft het dus € 25,- 

Uiteraard kunt u altijd meer betalen, dat kunt u aangeven op het 
formulier of storten op rekening nr NL91INGB0009604680 t.n.v. 
Stichting Noonan Syndroom onder vermelding van extra gift. 

Wij zijn een ANBI organsatie, dus u kunt deze giften optellen bij 
uw, voor de belasting. aftrekbare giften. 

Mocht dit bedrag echt onoverkomelijke problemen met zich 
meebrengen dan kunt u een mail sturen naar  
secretariaat@noonansyndroom.nl . 

Het bestuur 

Contributie / donatie

www.noonansyndroom.nl

Ons verhaal

Kreeg vandaag de nieuwsbrief van Stichting Noonan Sydroom. 
Mijn zoon van 5, die het nog niet wist van zichzelf, vroeg: 
"Wat is dat voor folder?"

Ik voelde: het is NU het moment om hem in te koppen. Heb daar 
op "gewacht". Als de tijd rijp was zou het moment zich aandienen 
geloofde ik sinds een jaar of anderhalf na vaak piekeren waarop 
een vriendin zei: "Laat het los. Het dient zich vanzelf aan."

En inderdaad. Nu dus. En hup ik vertelde het en over papa. Zegt 
mijn zoon: “Maar mama dat weet ik al lang hoor dat het door het 
Noonan syndroom komt”.

Ik viel bijna van m'n stoel. Op zich niet heel vreemd dat hij de 
term kent want we spreken er onderling open over met artsen etc. 
Maar toch.

Kleine potjes hebben grote oren en misschien is het ook een 
innerlijk weten. M'n zoon ging gelijk spelen. Het is oké. Ik voel mij 
hierdoor zo blij. Ontspannen. Vredig eigenlijk. Hij is gewoon mijn 
kind. Meer niet, en ook niets minder.

Siv Slagmolen

Ervaring van een donateur
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Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met RASopathieën
vaker problemen hebben met de sociale informatieverwerking 
oftewel sociale cognitie ) en met de denkfuncties die nodig zijn 
om doelgericht te handelen executieve functies genoemd ). 
Inmiddels bestaan er voor kinderen met ADHD computertrainin-
gen om de executieve functies te versterken . In ons onderzoek 
gaan we bekijken of de executieve functietraining Braingame 
Brian ook bij kinderen met RASopathieën kan helpen om de 
executieve functies te versterken . Bovendien gaan we uitzoeken 
of de training kan helpen bij het verbeteren van de sociale 
cognitie . Onderzoekers gaan er namelijk van uit dat intacte 
executieve functies nodig zijn voor goede sociaal cognitieve
vaardigheden. Om deze reden zou Braingame Brian mogelijk
tot een verbetering in beide denkfuncties kunnen leiden.

Hoe ziet het onderzoek eruit?
Uw zoon/dochter volgt de training Braingame Brian. De 
training is weergegeven in een spelwereld en bestaat uit drie 
trainingstaken, gericht op de executieve denkfuncties:  
impulscontrole (gedrag remmen), flexibiliteit (van aanpak 
wisselen) en werkgeheugen (informatie kort vasthouden). 
De training wordt thuis uitgevoerd (onder begeleiding op 
afstand), duurt 6 weken en bestaat in totaal uit 25 sessies van 
ongeveer 40 minuten. Daarnaast vinden er drie metingen 
plaats. Tijdens deze metingen worden er bij uw kind  
neuropsychologische testen afgenomen en wordt u gevraagd 
om enkele vragenlijsten in te vullen. 

Wie kan er meedoen aan het onderzoek?
Alle kinderen/jongeren met een RASopathie zoals Noonan 
syndroom, Neurofibromatose type 1 of Legius syndroom van 
8 tot en met 16 jaar zonder een verstandelijke beperking, die 
thuis over een computer of laptop beschikken.

Waarom zou mijn kind meedoen?
Door deel te nemen aan het onderzoek leert uw kind meer over 
zijn/haar eigen vaardigheden met betrekking tot het executieve 
en sociaal cognitieve functioneren. Daarnaast neemt uw zoon/
dochter gratis deel aan de executieve functietraining Braingame 
Brian. Tot slot dragen u en uw kind op deze manier bij aan  
het wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen van 
behandelmogelijkheden voor kinderen met RASopathieën.

Wie voert dit onderzoek uit?
Drs. Jennifer Kramer, psycholoog
Dr. Sara Pieters,psycholoog
Drs. Renée Roelofs, psycholoog
Dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog
Dr. Albert Ponsioen, klinisch neuropsycholoog
Prof. dr. Jos Egger, klinisch psycholoog/neuropsycholoog

Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van 
Gogh, Venray Radboud Universiteit Nijmegen

Wilt u meer informatie over het
Braingame Brian Onderzoek?
Stuur dan een e mail naar: braingamebrianonderzoek@vvgi.nl

Doe mee aan het 
Braingame Brain Onderzoek

Beste ouders/verzorgers, jongeren en kinderen,

Sinds september werk ik als gespecialiseerd kinderverpleegkun-
dige, caseverpleegkundige, coördinator en aanspreekpunt voor 
de patiëntengroep met het Noonan syndroom. In deze functie zal 
ik samen met Dr. Draaisma het vaste gezicht en aanspreekpunt 
zijn voor deze patiëntengroep. Dit geldt natuurlijk ook voor hun 
ouders en andere disciplines, en zowel voor intern als extern van 
het Radboudumc. Mijn doel is het zorgproces te coördineren 
waarbij efficiëntie voor zowel de patiënt als de behandelaar een 
belangrijk uitgangspunt is. 

Ik ben blij met deze ontwikkeling, want deze groep kinderen gaat 
me erg aan het hart. Dit komt door de veelzijdige kenmerken van 
het syndroom en de hechte vertrouwensband die je met deze 
kinderen/jongeren op kan bouwen.

Sommige van u ken ik vanuit de tijd dat ik als kinderverpleegkun-
dige werkzaam was voor de kinderendocrinologie. Afgelopen 
jaren ben ik werkend geweest als gespecialiseerd kinderver-
pleegkundige voor de groep kinderen met een hersentumor en 
kinderen met een spierziekte. Naast deze functie, ben ik 
werkzaam in het Kinder Comfort Team en het Expertisecentrum 
Zeldzaam aangeboren ontwikkelingsstoornissen in het  
Radboudumc.

U kunt mij bereiken via mijnRadboud, het telefonisch 
spreekuur of we ontmoeten elkaar tijdens het 
spreekuur.

Komt u als nieuwe patiënt dan verloopt de 
verwijzing via uw hoofbehandelaar of 
huisarts.

Vriendelijke groet, 
Melanie Burgers

De komst van casemanager PWS Melanie Burgers

De hulpverleners
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Onderzoek

Persoonlijke eigenschappen en psychische klachten  
bij het Noonan syndroom: introversie en gevoeligheid 
voor emotionele klachten

Onlangs is er weer een wetenschappelijk artikel van onze 
onderzoeksgroep gepubliceerd in een internationaal vak- 
tijdschrift. We zullen hier een (vrij vertaalde) samenvatting 
geven van de belangrijkste bevindingen. In deze studie hebben 
we de persoonlijke eigenschappen en psychische klachten van 
een groep volwassenen met het Noonan syndroom vergeleken 
met een controlegroep zonder het syndroom. We gebruikten 
een uitgebreide zelf-invulvragenlijst om dit te onderzoeken. 

De resultaten van deze studie wezen erop dat patiënten met  
het Noonan syndroom meer introverte karaktereigenschappen 
hebben, waardoor zij waarschijnlijk gevoeliger zijn voor het 
ontwikkelen van emotionele klachten, die ook vaker voorkwamen 
in de patiëntengroep. Meer moeite met het herkennen en 
verwoorden van je eigen gevoelens (alexithymie) bleek bij 
patiënten met het Noonan syndroom samen te hangen met het 
ervaren van meer emotionele klachten. 

Het is belangrijk dat artsen en psychologen alert zijn op deze 
psychologische kwetsbaarheid bij mensen met het Noonan 
syndroom, zeker omdat het voor patiënten zelf juist lastig is om 
over hun gevoelens te praten. Als deze psychische klachten het 
dagelijks functioneren gaan hinderen, wordt een psychologische 
behandeling aangeraden. 

Ellen Wingbermühle en Renée Roelofs
Neuropsychologen, 

Centrum voor Neuropsychiatrie, 
Vincent van Gogh
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Informatie

Sinds kort is de nieuwe algemene folder beschikbaar. In een 
digitale tijd word er niet zoveel meer gebruik gemaakt van 
papieren folders maar toch merkten wij dat er behoefte aan is.
Bij een evenement zoals de kinderartsenbeurs, de RASrun ed.
Is het fijn om iets uit te kunnen delen waar belangstellenden 
herkenning en de website op kunnen vinden. 

Het is dus ook een heel eenvoudige folder geworden met foto’s 
en een beetje tekst. 

Wilt u meehelpen deze folder te verspreiden? 
U kunt de folder bij ons aanvragen om mee te nemen naar 
behandelaren of hulpverleners. Stuur dan een mailtje naar 
secretariaat@noonansyndroom.nl. Zet hierin naar wie ze gestuurd 
moeten worden, op welk adres en hoeveel folders u wenst.  

Op de komende contactdag zullen de folders ook beschikbaar 
zijn dus u kunt ze daar ook meenemen.  
Ook kunt u helpen door voor ons ziekenhuizen of 
revalidatiecentra te bellen hoeveel folders wij mogen toesturen.

Als u dit wil doen kunt u een 
mailtje sturen naar  
info@noonansyndroom.nl. 
Hierbij horen we graag van u 
hoeveel ziekenhuizen u zou 
willen bellen. 
U krijgt daarna van ons de 
contactgegevens. 

Nieuwe algemene folder

Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt  
3x per jaar. Na de contact- en de familiecontactdag wordt deze 
over de post verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven 
worden via de e-mail verstuurd.

Donateurs betalen minimaal € 25,- per kalenderjaar waarvoor ze 
de nieuwsbrieven, tussentijdse mails met informatie en 
uitnodigingen voor contact- en familiecontactdagen met 
aanzienlijke korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van 
de besloten facebookgroep. Aanmelden als donateur kan via de 
website: https://www.noonansyndroom.nl/donateurs 

Adreswijzigingen, verandering van e-mailadres en opzeggen van 
het donateurschap (graag ruim voor het einde van het jaar) geeft 
u door d.m.v. een mail naar secretariaat@noonansyndroom.nl

Voor vragen over uw donatie stuurt u een mail naar Lennard 
Haeck, penningmeester,secretariaat@noonansyndroom.nl

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

Inzendingen kopij:
U kunt uw artikel, foto’s, gedicht, tekening, e.d. sturen naar 
info@noonansyndroom.nl Het wordt geplaatst in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2020. 
Kopij graag insturen voor voor 22 april 2020. Het bestuur is 
gemachtigd een inzending te weigeren of in te korten. 
Hierover ontvangt u bericht. 

Vormgeving : 
Appel en Eelman te Leusden www.appeleneelman.nl 

Verdere informatie vindt u op:
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom.nl 

Stichting Noonan Syndroom
Stichting Noonan Syndroom behartigt in Nederland de belangen van mensen met een RASopathie, zoals de verschillende Noonan syndromen en het aanverwante CFC- en Costello syndroom.

Onze Medische Adviesraad bestaat uit specialisten die ons werk steunen. Uitgebreide informatie vindt u op  www.noonansyndroom.nl

Waar wij ons voor inzetten
• Verlichting van maatschappelijke zorgen van  mensen met een RASopathie, zoals het CFC en Costello syndroom en de verschillende Noonan syndromen• Informatieverstrekking
• Aanbieden lotgenotencontact
• (Familie)contactdagen
• Belangenbehartiging
• Samenwerking met VSOP en Iederin

www.noonansyndroom.nl

Specialisten & wetenschappelijk onderzoek 
Diverse disciplines zijn gespecialiseerd in het stellen van diagnoses, het verzorgen van second opinions en patientgebonden en wetenschappelijk onderzoek.

Via de Medsiche Adviesraad van de Stichting Noonan Syndroom wordt ingezet op onderzoek naar Noonan syndroom en aanverwante syndromen, zoals CFC- en Costello syndroom.

Expertise-en onderzoekscentraDe expertisecentra hebben als doel het verbeteren van zorg, kennis en wetenschappelijk onderzoek.

• Radboudumc Nijmegen - Expertisecentrum Zeldzame Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen

• Erasmus MC Rotterdam - Expertisecentrum ENCORE

• Vincent van Gogh Venray - Topklinisch Centrum Neuropsychiatrie

• Hubrecht Instituut, Den Hertog Groep Utrecht - Onderzoeksinstituut ontwikkelings- en stamcelbiologie

 

Steun ons en wordt donateur

Wilt u ons werk steunen? 

Wordt dan donateur van de Stichting Noonan Syndroom. 

U ontvangt dan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 

contact-en familiedagen. Ook is het mogelijk voor 

donateurs via een besloten Facebook groep met 

lotgenoten in contact te treden.

ANBI
Stichting Noonan Syndroom is bij de belastingdienst 

geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling 

(ANBI). Onze stichting is volledig vrijgesteld van het 

betalen van belasting over schenkingen en erfenissen. 

Donaties kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd  

bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Contactgegevens

Website:  www.noonansyndroom.nl

E-mail:  info@noonansyndroom.nl

Volg ons ook op: facebook@stichtingnoonansyndroom

www.noonansyndroom.nl

Samen meer mogelijk maken!

RASopathieën:

Noonan syndromen

Costello syndroom

CFC syndroom

Informatie | lotgenotencontact | belangenbehartiging
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Ervaringen delen: 
Wilt u een ervaring delen? 
Dat kan door een stukje voor de nieuwsbrief te 
schrijven. Alle stukjes die relevant kunnen zijn voor de 
andere donateurs in de vorm van tekst, gedicht, tekening 
of anderszins zijn zeer welkom. Voegt u er een foto van 
uzelf bij (apart bestand)? Dat plaatsen we klein bij het  
artikel voor de herkenbaarheid. Stuur uw bijdrage naar 
info@noonansyndroom.nl 

Prikbordberichten

www.noonansyndroom.nl

ZATERDAG 4 APRIL 2020:  Contactdag - Geannuleerd tot nader bericht

MAANDAG 22 JUNI 2020:  Dialoogbijeenkomst RASpons - Geannuleerd tot nader bericht

ZATERDAG 6 JUNI 2020: Europees Rasopathieën congres in Berlijn: RASpons op de agenda 

WOENSDAG 17, DONDERDAG 18 Congres en beurs Nederlandse Vereniging van   
en VRIJDAG 19 JUNI 2020:  Kinderartsen in Papendal: hulp gewenst

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020:  Familiedag

SEPTEMBER, OKTOBER 2020:  Programmering bijeenkomsten RASpons

Bent u mantelzorger? 
Vraag het mantelzorgcompliment 

aan bij uw gemeente. 

Wilt u een eenmalige gift doen?

Stichting Noonan Syndroom is  

door de belastingdienst aangemerkt  

als Algemeen Nut Beogende  

Instelling (ANBI) Dit betekent dat  

uw gift aftrekbaar is voor de belasting. 

Met uw financiële hulp kunnen wij meer mogelijk  

maken voor mensen met het Noonan syndroom.  

De rekening waarop gedoneerd kan worden is:  

NL 91INGB 0009604680 ten name van  

Stichting Noonan Syndroom  

te Krimpen a/d IJssel

Wie helpt mee 

in een stand 

op de NVK?

17 t/m 19 juni 2020

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

www.facebook.com/groups/361533967374215/


