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Hier is ie dan! De winternieuwsbrief
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Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We kunnen 
wel stellen dat dit een bijzonder jaar is geweest. Ik zelf kan mij 
nog goed herinneren dat vorig jaar de eerste nieuwberichten 
ontstonden over een uitbraak van het Covid-19 virus in China. 
Op dat moment dacht ik nog dat het een ver-van-mijn-bed-show 
was. Gelukkig hadden wij dit soort dingen zoals een Lock down 
niet in Nederland. Hoe mis kon ik het hebben weten we nu. 

Voor de stichting had dit natuurlijk ook gevolgen. Dit jaar hadden 
we grootste plannen met de onderzoek agenda. Er zou een 
contactdag gehouden worden waarin we zouden uitvragen  
wat jij belangrijk vindt om onderzoek naar te doen. Helaas 
konden wij niet anders dan dit uitstellen. Maar van uitstel komt 
in dit geval zeker geen afstel. We hebben de tijd genomen om 
een goed alternatief te bedenken nadat, zeker met de tweede 
golf, duidelijk werd dat een bijeenkomst er voorlopig echt niet 
inzit. Houd dus goed uw email in de gaten want binnenkort kunt 
u hier belangrijk nieuws op verwachten. In deze nieuwbrief 
vindt u hiervoor ook een "save the date" aankondiging. 

Voor het eerst heeft de stichting dit jaar een Webinar georgani-
seerd. Dr. Jos Draaisma heeft een lezing gegeven over de 
lymfe-problematiek. In deze nieuwsbrief leest u hoe u deze 
Webinar kunt terugkijken mocht u niet in de gelegenheid 
geweest te zijn om het Webinar Live te hebben kunnen zien. 

Aan het einde van het jaar kijk ik zelf altijd terug hoe het 
afgelopen jaar is geweest. Wat waren de hoogtepunten en wat 
is er het afgelopen jaar moeilijk geweest en is er een manier om 
dat volgend jaar anders te doen? Ja de maand december is voor 
mij altijd wel een tijd van reflectie. Zelf ben ik moeder van een 
nu 3-jarige dochter met het syndroom van Noonan en ondanks 
dat ik haar natuurlijk voor geen goud kwijt wil, zijn er ook 
moeilijke momenten. De hobbels die genomen moeten worden 
kunnen groot zijn en dan is het zo ontzettend belangrijk om bij 
te kunnen tanken, even te kunnen opladen. Maar hoe doet u dat 
als uw kind wel extra zorg of aandacht nodig heeft die u niet 
zomaar aan iedereen kunt vragen? Of als door het Corona virus 
u uw ouders niet wilt of kunt vragen in verband met de geldende 
maatregelen in het land of het risico niet wilt nemen voor 
eventuele besmettingen. Paul Sonnega heeft hierover een mooi 
en inspirerend ervaringsverhaal geschreven.  

Ik hoop dat u veel leesplezier beleeft met deze nieuwsbrief. 
Hopelijk bent u en uw naasten in goede gezondheid en komen 
wij met z'n allen goed deze Covid-19 periode door. Na regen 
komt altijd zonneschijn! Alvast hele fijne 
feestdagen en tot volgend jaar!

Anniek Duursma
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Beste donateurs en andere belangstellenden,

De stichting Noonan Syndroom, het expertisecentrum van het Radboudumc en Encore, nodigen u uit voor de online 
contactdag van 2021. De dag wordt mede gesubsidieerd door het NWO. De contactdag wordt gehouden op 30 januari 
2021. Vanwege Corona zal dit plaatsvinden vanuit uw eigen huiskamer!

De dag zal voortborduren op de uitkomsten van de vragenlijst die u eerder dit jaar ingevuld heeft. 
Op de contactdag gaan we graag samen in gesprek over de onderwerpen die in deze vragenlijst 
als het meest belangrijk werden beoordeeld. Zo ‘kleuren’ we als het ware de uitkomsten van de 
vragenlijst verder in met behulp van uw verhalen en ervaringen en krijgen we nóg scherper 
welke onderwerpen volgens u de komende jaren meer aandacht verdienen in wetenschappelijk 
onderzoek. Kortom, het doel van deze contactdag is om samen tot een zogenoemde 
‘patiëntenagenda’ te komen.

Uw mening telt!! Doet u ook mee?

Programma van de dag

10.30 uur:  Welkom en inleiding (terug- en vooruitblik)
   Daarna gaan we in kleine groepen uiteen. Professionele gespreksleiders van PGO support, de Vrije 

Universiteit Amsterdam, VSOP en leden van de medische adviesraad begeleiden de groepen. Voor 
wetenschappelijke doeleinden worden de gesprekken opgenomen. Deze worden later anoniem 
uitgewerkt. (u kunt desgewenst uw camera uitzetten)

11.00 uur:   Ronde 1 
   U kunt bij aanmelding voor de contactdag aangeven over welke onderwerpen u het liefst zou  

willen meepraten. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. In deze eerste 
gespreksronde horen we graag (per onderwerp) tegen welke problemen u (of uw naaste) aanloopt, 
wat dit voor u betekent en hoe belangrijk u dit onderwerp vindt. Dit doen we op verschillende 
interactieve manieren waardoor ieders verhaal of mening tot zijn/haar recht komt. 

12.15 uur:   Pauze

13.00 uur:  Ronde 2 
   Tijdens de tweede ronde gaan we in iets grotere groepen verder in  

op de belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in Ronde 1. 

14.00 uur:   Pauze 

14.30 uur:  Gezamenlijke afsluiting 
   We koppelen terug wat er in de verschillende groepen is besproken en  

lichten toe hoe we vanuit hier verder gaan.

Adres : Thuis achter uw eigen computer 
Aanmelden via :  https://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/uitnodiging-contactdag-2021

Nadat u zich heeft 
aangemeld ontvangt 

u meer informatie 
en een kleine 
verrassing!

Samen meer mogelijk maken!Contactdag RASpons 2021
Uitnodiging

www.noonansyndroom.nl

https://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/uitnodiging-contactdag-2021
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Goed om te weten

Platform Dagbesteding
Hallo, graag wil ik mij even aan u voorstellen.

Mijn naam is Martijn Delis, ik ben ruim 15 jaar werkzaam in de 
zorg en heb een neef met een verstandelijke beperking en 
autisme. Ik heb hem 10 jaar begeleid en tijdens deze begeleiding 
kwam ik telkens weer ouders tegen die worstelde met de vraag;

“Hoe vind ik de juiste dagbesteding voor mijn kind?”

Ook mijn eigen broer had erg veel moeite om een geschikte plek 
te vinden voor zijn zoon. Dit deed mij besluiten om zelf een 
platform te starten waar mensen die op zoek zijn naar 
dagbesteding eenvoudig en snel de juiste plek kunnen vinden.

Ik heb de juiste partners bij elkaar gezocht en veel gesprekken 
gevoerd met professionals uit het werkveld; Aanbieders van 
dagbesteding, clustermanagers van zorginstellingen maar ook 
uitstroom begeleiders en stagecoördinatoren binnen het VSO.

Nu, zo’n twee jaar verder is het platform eindelijk klaar.

Op jouwnieuweplek.nl zijn momenteel een kleine 4000 
aanbieders van dagbesteding te vinden en we groeien iedere 
dag. Wij zijn een onafhankelijk platform en selecteren altijd op 
afstand van de zoeker. De locaties kunnen hierna aan de hand 
van een aantal eenvoudige filtermogelijkheden verder worden 
geselecteerd.

Ook bieden wij de aanbieders van locaties aan om, tegen een 
kleine vergoeding, een complete pagina te plaatsen binnen ons 
platform met daarop alle informatie over hun locatie.

Er is er veel interesse gebleken vanuit uw werkveld en dus  
wil ik u, via deze weg, kennis laten maken met ons platform 
www.jouwnieuweplek.nl. Iedereen kan er geheel gratis gebruik 
van maken; om plekken te zoeken, te delen of om hen zelf een 
kans te bieden zich beter te oriënteren..

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ons en dat 
JouwNieuwePlek ook u kan helpen bij uw dagelijkse 
werkzaamheden. Wij zijn nog in volle ontwikkeling, dus heeft u 
feedback of een vraag over de mogelijkheden dan horen wij dat 
natuurlijk graag van u.

Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op 
www.jouwnieuweplek.nl

Martijn Delis

Neem snel een kijkje op:JouwNieuwePlek.nl

https://jouwnieuweplek.nl/
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Even voorstellen

facebook.com/stichtingnoonansyndroom

Marjolein

Mijn naam is Marjolein. Samen met mijn zoontje Ruben en 
partner wonen we in een mooie wijk in Groningen. Begin dit 
jaar heb ik mij opgegeven als vrijwilliger bij de Noonan 
stichting. Het Noonan Syndroom was altijd al ongemerkt 
onderdeel van mijn (gezins)leven. Mijn ouders hebben drie 
kinderen verloren aan de gevolgen van het Noonan Syndroom. 
Dat het syndroom de oorzaak was van dit overlijden, was toen 
onbekend. Tijdens mijn zwangerschap is er een erfelijkheidson-
derzoek ingezet door de gynaecoloog. Tot ieders verbazing 
bleek dat mijn vader het Noonan Syndroom bij zich droeg. Een 
tot op dat moment voor ons onbekend syndroom. We wisten nog 
niet zeker of ik het ook had, maar door mijn aangeboren 
hartafwijking, was er nog maar weinig twijfel. Toen dit inder-
daad bevestigd werd, brak er een onzekere periode aan. We 
moesten vaak naar het ziekenhuis en iedere keer was er die 
onzekerheid tijdens de echo. Onze familie laat namelijk zien 
hoe wisselend het Noonan Syndroom tot uiting kan komen. Ik 
ervaar, op mijn lichte hartafwijking na, totaal geen beperkingen 
in mijn dagelijks leven. In mijn eerste levensjaar heb ik wel 
ernstige voedingsproblemen gehad, maar daarna ging het erg 
goed met mij. Mijn jongere zusje heeft een verdikte hartspier, 
slechte ogen en enkele gezichtskenmerken waar het Noonan 
Syndroom zo bekend om staat.  En voor onze vader vielen er 
tijdens en na de diagnostisering heel wat puzzelstukjes op zijn 
plaats.

Gelukkig ging het goed met Ruben tijdens de zwangerschap en 
ook kort na de geboorte. Rond zijn eerste levensjaar begon hij 
met overmatig spugen en vermagerde hij enorm. Een pittige 
periode. Dat was het moment dat ik in aanraking kwam met de 

Noonan stichting. Inmiddels is 
hij al bijna twee en spuugt hij 
al een hele lange tijd niet 
meer. Hij groeit goed en heeft 
zelfstandig de groeicurve 
weer naar het gemiddelde 
getrokken. Daarnaast 
merkten we aan zijn motorische ontwikkeling dat hij wat 
langzaam was. Maar uiteindelijk kreeg hij alles  goed onder de 
knie. Verder hebben we tot nu toe nog geen beperkingen 
ervaren, qua spraak, taal en begripsontwikkeling heeft hij een 
enorme voorsprong. Ik ben dan ook enorm dankbaar dat het 
Noonan Syndroom momenteel weinig gevolgen heeft voor 
Ruben. We hebben met hem tot nu toe ontzettend veel geluk 
gehad. Eén van de lastigste dingen aan het Noonan Syndroom 
is de onzekerheid. Je weet niet wat je kunt verwachten nu én in 
de toekomst op vele gebieden. Daarnaast is het syndroom 
zeldzaam, zeker op ons gen. Met ons is er maar een handjevol 
gezinnen binnen Nederland die dezelfde genafwijking heeft. 
Dat maakt dat er veel onbekend is en dat vergroot die onzeker-
heid. We hebben veel vragen, maar de antwoorden zijn vaak 
onduidelijk. Voor mij is dat één van de belangrijkste redenen dat 
ik mij wil inzetten voor deze vereniging, zodat ik mijn steentje 
kan bijdragen aan het wegnemen van die onzekerheid en kan 
bijdragen aan de informatievoorziening bij anderen die net als 
ik, kampen met het syndroom.  En al kunnen we wellicht niet 
altijd die onzekerheid wegnemen, wel kunnen we mensen 
steunen en gelijkgestemden bij elkaar brengen. Alleen dat al, 
zal helpen. 

Marjolein

www.noonansyndroom.nl

Donatie
Een familiestuk voor de Noonan Stichting

Op 4 juli 2019 is oma Kruijer op een leeftijd van 92 jaar 
overleden. Iemand waar je van houdt gaat altijd te vroeg,  
maar op deze leeftijd en omhult met haar kinderen en  
kleinkinderen is zij vredig heen kunnen gaan.  

Nadat de dagen van condoleance en begraven achter de  
rug waren hebben wij gezamenlijk de balans op gemaakt.  
Haar huisje werd opgeruimd en alle spullen verdeeld onder  
de kinderen en kleinkinderen. Maar er was ook nog een  
gouden kelk die al jaren in bruikleen was bij een naburige kerk.  
Wat moesten we met die kelk? Ideeën werden geopperd en  
zo ook om de kelk te verkopen en het geld te doneren aan  
een goed doel. Iedereen vond dat het beste idee en hoe mooi 
zou het dan zijn om het geld te doneren aan Stichting Noonan 
Syndroom. Eén ding wisten we zeker, oma Kruijer had dit zeker 
een heel goed idee gevonden. De kelk werd uiteindelijk ook  
nog verkocht aan iemand binnen de familie, hoe mooi!!

Namens de Familie Kruijer 
willen wij de stichting 
op deze manier een
warm hart toedragen.

Stichting Noonan Syndroom bedankt de familie Van Schagen voor 
deze mooie donatie' en waarmee ze dit geld hebben opgehaald.

Familie Van Schagen bedankt  
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Onderzoek

In 2020 zijn we een nieuwe impuls gaan geven aan een 
onderzoek, waarvoor we eerder in deze nieuwsbrief de 
aandacht vroegen. Het betreft een wetenschappelijk onderzoek 
naar verschillende vormen van leren. We willen graag meer te 
weten komen over de achtergronden van leren en de verbanden 
met problemen die in het dagelijks leven kunnen ontstaan.

Dit doen we om op termijn te kijken of we die problemen in de 
dagelijkse praktijk kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door 
training van basale leerprocessen. Het onderzoek vindt plaats 
vanuit het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van 
Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg in 
samenwerking met de Radboud Universiteit. Om dit onderzoek 
uit te voeren, zijn wij op zoek naar mensen die een aantal taken 
willen maken die een beroep doen op zowel simpele als 
moeilijkere leerprocessen. 

Waar gaat dit onderzoek over?
In dit onderzoek richten we ons dus op leerprocessen. We 
vragen ons af of basale vormen van leren een relatie hebben 
met hogere orde functies die in de hersenen plaatsvinden. En of 
deze relatie anders is bij mensen met het Noonansyndroom en 
zonder. Leren is belangrijk om te overleven. We weten dat de 
eenvoudigste vormen van leren ook door dieren worden 
gebruikt. Moeilijkere vormen van leren gebruiken wij mensen 
om ingewikkelde problemen op te lossen en om onze weg te 
vinden binnen onze complexe sociale omgeving.

Niet iedereen is even goed in alle soorten van leren. We weten 
dat het Noonan Syndroom gepaard kan gaan met leerproble-
men. Graag willen we te weten komen of er bepaalde genen zijn 
die gevoelig zijn voor het type leerprocessen dat we onderzoe-
ken. Uit dierstudies hebben we aanwijzingen om te denken dat 
dit zo is. Ook laten deze dierstudies zien dat medicatie deze 
vorm van leren mogelijk kan helpen verbeteren. Daarnaast 
hebben mensen met het syndroom van Noonan nu juist vaak 
moeite met die typen van informatieverwerking, waarvan we 
weten dat deze een samenhang hebben met problemen in deze 
eenvoudige vorm van leren, zoals het opbrengen van aandacht. 

Wie vragen wij om mee te doen?
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen boven de 16 
jaar. Zowel dus naar deelnemers mét het syndroom van Noonan 
als zonder. Familieleden van mensen met het Noonansyndroom 
kunnen zich dus ook (evt. samen met een deelnemer die het 
syndroom heeft) opgeven. 

Wat wordt er van u verwacht?
Bij dit onderzoek doet u drie verschillende computertaken van 
elk zo’n tien minuten. U wordt gevraagd een vragenlijst in te 
vullen en u doet een paar neuropsychologische taken. Deze 
laatste kunnen worden uitgevoerd in het kader van een uitge-
breider klinisch neuropsychologisch onderzoek. Als dat bij u 
minder dan vijf jaar geleden al eens is gedaan, dan kunnen we 
met uw toestemming de bedoelde taken gebruiken en duurt het 
onderzoek ongeveer 45 minuten. Als bij u niet een dergelijk 
uitgebreider onderzoek is uitgevoerd, is de tijdsinvestering 
totaal ongeveer anderhalf uur.
Als u meedoet, krijgt u na afloop van het onderzoek informatie 
over de bevindingen op groepsniveau en, waar mogelijk, over 
uw eigen prestaties. Uiteraard worden uw gegevens voor het 
onderzoek alleen anoniem gebruikt.

Afspraken voor het onderzoek worden in overleg met u 
gemaakt, zowel qua dag en tijd als locatie. Het onderzoek vindt 
bij voorkeur plaats in Venray of Nijmegen, maar kan ook bij u 
thuis plaatsvinden. We houden ons daarbij zolang als nodig aan 
de Coronamaatregelen. We houden dus afstand en/of dragen 
een mondkapje en maken de voorwerpen die we gebruiken 
extra goed schoon. 

Dit is een onderzoeksproject van mw. drs. Iris Westers. Het is 
ingebed in het langer lopende onderzoek naar het Noonan 
Syndroom van mw. dr. Ellen Wingbermühle en prof. dr. Jos 
Egger. Tevens is bij dit deelonderzoek dr. Roald Maes betrok-
ken. Zij zijn allen werkzaam bij het Topklinisch Centrum voor 
Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh en/of de Radboud 
Universiteit. Ook kunt u te maken krijgen met studenten die 
bijvoorbeeld een scriptie schrijven over dit onderwerp.

Mocht u mee willen doen en ons zo willen helpen om de 
diagnostiek en behandeling bij het Noonan Syndroom verder te 
verbeteren, dan kunt u contact opnemen met Iris:
iwesters@vvgi.nl | 0478-786125.

Bij voorbaat hartelijk dank!

mw. drs. Iris Westers

Leerprocessen bij het syndroom van Noonan   
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Zondagochtend 4 oktober rond de klok van 11 is het, wanneer 
mijn vrouw en ik elkaar moe en huilend aankijken.
Op zijn we....totaal leeg.
Vanwege de Covid-19 zijn de laatste maanden keihard 
geweest....Voor heel Nederland, maar ook zeker voor ons...

Het toch al kleine vangnet dat we hadden is volledig weggevallen 
en begin januari hebben Wendy (mijn vrouw) en ik voor de 
laatste keer een dagje voor ons 2tjes gehad.

Ik besluit het in het onderstaande bericht van me af te schrijven 
op facebook:

"We doen het zelf hoor...al die leuke foto's en video's online 
gooien en daarmee wellicht de illusie wekken dat het altijd 
gezellig is en we zo'n altijd vrolijk meisje hebben....
Hebben we vaak ook, en ik zou haar voor niets willen ruilen of 
ook maar iets aan haar willen veranderen...
Jessie heeft mij een mooier mens gemaakt en ik ben het leven 
veel meer gaan waarderen.

Maar het is zwaar....zo verdomd zwaar...elke dag de strijd om 
het eten en drinken, extreem boos gedrag dat van 0 naar 100 
kan gaan om niets, het omgaan met een kind die een aandachts-
spange heeft van 2 minuten en dus elke 2 minuten iets anders 
wil doen maar tegelijkertijd gefrustreerd raakt omdat ze iets niet 
kan afmaken...

De medische onzekerheid en het eindeloze geregel met 
instanties, verzekeringen, gemeente etc...
En het feit dat er maar zo weinig mensen zijn waarmee je kan 
praten...die hetzelfde meemaken en je daarom ook echt 
begrijpen.

Dit neemt niet weg dat ik enorm dankbaar ben van alle lieve 
mensen om ons heen die ons horen en zoveel mogelijk helpen.
Het laatste weekend dat Wendy en ik samen hadden was in 
begin januari en elke dag voelen we de batterij meer en meer 
leeg raken.

We zijn zo ontzettend moe na 3.5 jaar....
Sommige zullen denken, dat zijn nou eenmaal kleine kinderen 
maar je hebt geen idee...

De gevechten die we elke dag hebben zijn met niets te vergelijken.
Geen idee waarom ik dit openbaar gooi.

Maar na net 35 minuten te zijn bezig te zijn geweest om haar 
aan te kleden en te bedaren, voel ik me zo leeg en verdrietig 
dat ik dit maar even moet doen.
Sorry, maar het lucht wel even op"

De reacties die volgen zijn geweldig, zijn lief en hartverwar-
mend. Vanuit verschillende kanten wordt er gevraagd of iemand 
iets voor ons kan doen en dat voelt goed. En dan komt er 
s'avonds opeens een privebericht binnen van een oud collegea.
Iemand die ik al in tijden niet heb gesproken we volgen elkaar 
wel op facebook. Ze stelt voor om eens te bellen omdat het haar 
geweldig lijkt ons te helpen en heeft daar een idee bij.  
Het idee dat zij heeft blijkt voor ons een geschenk uit de hemel.
Ondanks dat ze 0 ervaring heeft met een kind met NS die aan 
de sondevoeding zit wil ze dit echt doen. Ze heeft zich zo goed 
ingelezen en stelt zulke gerichte en duidelijke vragen dat elke 
onzekerheid die we voelden meteen wegvalt. Dit voelt zo goed 
op de een of andere gekke manier....
We besluiten met elkaar af te spreken en Jessie mee te nemen 
om te zien of er ook een "klik"is.

Die is er. En wat voor een. Het voelt alsof we elkaar al jaren 
kennen en Jessie valt als een blok voor ze en zij voor Jessie. We 
besluiten om 2 weken later af te spreken en ze een middagje op 
te laten passen. Dit gaat goed en we spreken af om het weekend 
erop Jessie een nachtje te laten logeren. Ons eertse weekend 
samen in bijna 10 maanden!! Dit voelt heerlijk en we laden weer 
helemaal op. Wij hebben tijd voor onszelf en Jessie wordt 
heerlijk verwend. Ze doet dingen die we thuis gewoonweg niet 
zo snel doen omdat er altijd wel iets is dat gedaan moet worden.
Ze bakken koekjes, gaan fietsen, voeren de kippen en nog heel 
veel meer leuks.

Ik hoop niet dat je het nodig hebt, maar als je het wel nodig 
hebt...probeer het eens....vraag om je heen en zorg dat je weer 
oplaad...want als wij iets geleerd hebben hiervan, is het dat je 
pas 100% kunt geven wanneer je je 100% goed voelt.

Liefs Paul Sonnega

Jessie met haar gastouders

Ouders....vergeet jezelf niet....

Ingezonden
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Ons eerste webinar

Online

Ook de stichting Noonan Syndroom ontkwam er niet aan, we 
organiseerden een webinar. Deze kwam in de plaats van de 
familiedag. Uiteraard is het een niet door het ander te vervan-
gen maar ja, in ieder geval was het mogelijk weer iets verder 
geïnformeerd te worden.

We kregen 30 aanmeldingen. Dat lijkt niet zo veel maar als je 
bedenkt dat jaarlijks zo’n 45 families meedoen aan de  
contactdag vonden wij dit een goede opkomst. 

In het voorwoord heb ik aandacht besteed aan wat er op de 
achtergrond is gebeurd de laatste maanden. Veel online 
vergaderen, waarin we tot een werkplan zijn gekomen met 
stappen die we willen zetten in 2020, 2021 en 2022. We gaan 
met werkgroepjes werken en zullen per werkgroepje bekijken of 
we hier kortere en langere afgeronde taken voor andere 
donateurs in kunnen formuleren. Hierover hoort u later meer. 

Daarnaast werd ook de werkwijze voor RASpons aangepast. 
We beginnen nu duidelijke contouren te zien hoe de contactdag 
op 30 januari 2021 eruit zou kunnen gaan zien. Twijfels over 
een fysieke dag of online, wat kan er dan wel, wat moet anders 
en hoe gaan we dat ook technisch regelen. 

Het wordt online, en over de techniek zijn we in gesprek met een 
organisatie die zo’n varkentje al vaker gewassen heeft. 

Een gesprek met studenten van het Radboud die zich verdiepten 
in de vraag wat iemand (patiënt, ouder, partner of mantelzorger) 
met een syndroom kan vinden bij de patiëntenorganisaties is 
ook online doorgegaan. Het leuke was dat er dit keer erg veel 
vragen kwamen. Verder krijgt de samenwerking met FBPN, die 
ons ondersteunt in een aantal organisatorische zaken, steeds 
meer vorm. Een deeltje daarvan is het samen met hen 
organiseren van dit webinar. 

Toen wij voorstelden aan de medische adviesraad om een 
webinar te houden was Jos Draaisma, kinderarts en hoofd van 
het expertisecentrum van het Radboud hiertoe direct bereid. 
In het webinar heeft Jos een deel van de lezing die eerder door 
Joyce Geelen, ook kinderarts in het Radboud, is gehouden 
herhaald en aangevuld met nieuwe feiten en ervaringen. 

Een boeiende lezing die u kunt terugkijken via  
https://youtu.be/CPOGF7j4IKI

Ondertussen konden luisteraars vragen stellen via de 
Whatsapp. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt, en alle 
vragen zijn daarna door Jos beantwoord.

Uit de enquête die we daarna hebben rondgestuurd bleken de 
meeste deelnemers positief. En ja, op het laatst ging het toch 
nog mis met het aanbieden van het presentje, dat was niet 
geheel coronaproof. Terwijl het gebeurde dacht ik al; ‘oeps’. In 
het begin waren er even strubbelingen met het geluid en op het 
laatst vergaten we dat we moesten gaan zitten om in beeld te 
blijven. Maar verder is dit heel goed verlopen en denken we 
erover na of we zoiets nogmaals aan kunnen bieden in 2021. 

Ik bedank hiermee Jos voor de boeiende lezing en de werk-
groep, bestaande uit Anneke, Hanneke en Rieteke voor de 
goede organisatie. 

Conny van Leeuwen

https://www.youtube.com/watch?v=CPOGF7j4IKI&feature=youtu.be
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Webinar

Webinar Lymfe-afwijkingen

Webinar Springer

Op 24 oktober 2020 werd de eerste Webinar georganiseerd 
door de Noonan Stichting. De titel van de Webinar was 
Lymfe-afwijkingen bij het Noonan Syndroom, en werd gegevens 
door dr. Jos Draaisma mede namens dr. Joyce Geelen. 

Voor de Webinar hadden zich 30 donateurs aangemeld. 
Alhoewel het thema eerder behandeld was door dr. Joyce 
Geelen tijdens de familiedag in 2018, werd dit onderwerp toch 
nogmaals behandeld vanwege recente ontwikkelingen. Kort 
werd nogmaals ingegaan op lymfe en het lymfevatsysteem. 
Lymfe is een uit bloed afkomstig vocht, wat veel lijkt op bloed en 
bestaat  uit plasma en cellen, de lymfecellen.

Lymfe bevat in vergelijking met bloed een hogere concentratie 
eiwitten en zorgt voor het vervoer van eiwitten, hormonen en 
vetten Lymfe verplaatst zich in het lichaam via het lymfevaten-
stelsel. Lymfevaten eindigen blind in bv vingers en tenen, gaan 
over in  lymfebanen die uiteindelijk samenkomen in lymfeklieren. 
Vervolgens komt alle lymfevocht via twee grote verzamelvaten 
in de bovenste holle ader terecht. De gezuiverde lymfe wordt zo 
weer in de bloedsomloop opgenomen. Het linker verzamelvat is 
veel groter dan het rechter omdat het de lymfe afkomstig uit 
beide benen verwerkt. Het is van groot belang bij de afweer in 
het menselijk lichaam, voorkoming van een auto-immuunres-
pons, transport van bloedcellen, afbraak en rijping van 
lymfocyten alsmede het reinigen van het bloed.  Het lymfevaten-
stelsel ligt nagenoeg parallel aan de bloedvaten en is een open 
systeem, in tegenstelling tot de bloedsomloop. Het bestaat uit 
lymfevaten, lymfebanen en lymfeklieren.  

Het is gebleken dat bij het Noonan Syndroom veel mis kan gaan 
in de aanleg en vorming van dit lymfevatsysteem, wat kan leiden 
tot problemen zoals lymfoedeem (dikke benen, armen door 
lymfe wat niet weg meer kan), chylothorax (lymfe in de borst-
holte), protein losing enteropathie (verlies van eiwitten door de 

darmwand, waardoor je ernstige tekorten krijgt aan bepaalde 
eiwitten. Tot recent was alleen behandeling van de symptomen 
mogelijk, bv door manuele lymfedrainage bij lymfoedeem of 
door steunkousen. Het is nu echter mogelijk het centrale 
lymfesysteem (vanaf liezen tot instroom in bloedvaten) af te 
beelden met zogenaamde MRI lymfangiografie. Hierbij wordt 
een lymfeklier in de lies aangeprikt, waarna hierin een contrast-
middel gespoten wordt. Dit contrastmiddel verplaatst zich dan 
met het lymfe door het lymfevatsysteem, waardoor dit met MRI 
af te beelden is. Het blijkt dat dit centrale systeem vaak niet 
goed aangelegd is bij patiënten met het Noonan Syndroom. 
Sinds kort kunnen hierbij, afhankelijk van de geconstateerde 
afwijking, medicamenteuze of chirurgische behandelingen 
overwogen worden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden 
tot het Expertisecentrum Noonan Syndroom. 

Jos Draaisma

Op 15-10-2020 werd door uitgeverij Springer Healthcare een 
internationale Webinar vanuit Londen gegeven over het 
Noonan Syndroom, groei en groeihormoon. Er waren 450 
aanmeldingen voor deze webinar. Voorzitter en presentator van 
de eerste voordracht over groei was prof. dr. Martin Savage, 
hoogleraar kinderendocrinologie in Londen. Hij vertelde hoe 
specialisten bij kinderen met een kleine lengte de diagnose 
Noonan Syndroom konden stellen. Hierbij benadrukte hij het 
belang van goed luisteren en het goed onderzoeken van het 
kind. De tweede voordracht werd gehouden door dr. Jos 
Draaisma, en ging over de problemen die kinderen en volwas-
senen met het Noonan Syndroom kunnen hebben. Hierbij ging 
hij met name in op fysieke problemen als voedingsproblemen  

op jonge leeftijd, problemen ontstaan door een aanlegstoornis 
van het lymfevatensysteem en problemen met de stolling.  
Prof.  dr. Jovanna Dahlgren, hoogleraar kindergeneeskunde in 
Gothenburg, ging met name in op de internationale ervaringen 
met het geven van groeihormoon, de effecten hiervan, maar ook 
de mogelijke complicaties. Als laatste sprak dr. Emma Burkitt 
Wright, klinisch geneticus in Manchester, over de mogelijkheden 
van genetisch onderzoek, en de kenmerken van de diverse 
mutaties die Noonan Syndroom. Hierna waren er veel vragen 
vanuit de aanwezigen. Concluderend kan gesteld worden dat  
groeihormoon zeker een plaats heeft bij de behandeling van 
kleine lengte bij kinderen met het Noonan Syndroom.
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Benoeming

Tjitske Kleefstra benoemd tot bijzonder 
hoogleraar aan het Radboudumc

Tjitske Kleefstra is per 1 september 2020 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc met als 
leeropdracht Klinische genetica en psychopathologie 
van zeldzame syndromen. 

Tjitske Kleefstra is als klinisch geneticus verbonden aan de 
afdeling Genetica van het Radboudumc. Haar bijzondere 
leeropdracht, ingesteld door het Vincent van Gogh Centrum 
voor Neuropsychiatrie in Venray, heeft tot doel het ontwikkelen 
van zorg op maat voor genetische ontwikkelingsstoornissen.  
Het bouwt voort op het samenwerkingsverband Genetica en 
Psychopathologie dat beide centra meer dan tien jaar geleden 
zijn gestart.

In dit samenwerkingsverband richt Kleefstra zich op weten-
schappelijk onderzoek, topreferente patiëntenzorg en onderwijs 
op het gebied van ontwikkelingsstoornissen door een genetische 
oorzaak. Zo kan genetische kennis worden geïntegreerd met 
neurobiologische en neurocognitieve informatie. Deze  
geïntegreerde kennis zal ze gebruiken om individueel  
afgestemde behandeling en begeleiding van psychopathologie 
bij patiënten met ontwikkelingsstoornissen vorm te geven 
(personalised healthcare).

Kleefstra wil een brug slaan tussen onderzoek en kliniek voor 
een optimale patiëntenzorg. Door de snelle ontwikkelingen in 
de genetica is integratie van kennis en multidisciplinaire en  
interdisciplinaire samenwerking essentieel. In aanvulling op het 
vinden van nieuwe genetische oorzaken en het in kaart brengen 
van de klinische kenmerken van syndromen, is de patiëntenzorg 
toe aan de volgende stap: een meer persoonsgerichte  
behandeling. Ouders en verzorgers hebben veel behoefte  
aan kennis over gedrag en psychopathologie bij genetische 
syndromen. Dit vraagt om meer integratie van de expertisezorg 
voor genetische syndromen.

Het ‘Kleefstra syndroom’, dat naar Tjitske Kleefstra is genoemd, 
staat model voor een interdisciplinaire aanpak en heeft geleid 
tot diverse (inter-)nationale samenwerkingen die bijdragen  
aan persoonsgerichte zorg. Om het belang van genetische 
diagnoses voor zeldzame syndromen te onderstrepen, heeft ze 
in de afgelopen jaren met collega’s het ‘Expertisecentrum voor 
zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen’ opgezet: 
www.radboudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen. 

Verschillende (medisch) specialisten werken hierin nauw samen in 
de follow up van erfelijke ontwikkelingsstoornissen. Met name 
patiënten (kinderen en volwassenen) met bekende syndromen,  
waaronder het Kleefstra syndroom en het Noonan Syndroom, 
worden hier gezien voor expertisezorg. Het expertisecentrum is 
VWS geaccrediteerd en maakt deel uit van het Europese Referentie 
Netwerk ITAHCA. Via het TOPGGz-erkende Vincent van Gogh 
Centrum voor Neuropsychiatrie en de leerstoel Contextuele 
neuropsychologie binnen het Donders Centrum voor Cognitie 
(prof. dr. Jos Egger) is er kennis en expertise over neurocognitie 
en gedrag om zo de zorglijn genetica-psychopathologie te 
implementeren in de klinische zorg van het Radboudumc.

Naast prestigieuze onderscheidingen van Nederlandse en 
Europese verenigingen in Humane Genetica, ontving Tjitske 
Kleefstra belangrijke subsidies, waaronder persoonlijke 
subsidies van ZonMw (AGIKO, Klinisch Fellowship en VIDI) en 
een NWA subsidie (2019 in consortiumverband). 

Tjitske Kleefstra

https://www.radboudumc.nl/expertisecentra/expertisecentra-zeldzame-aandoeningen/zeldzame-aangeboren-ontwikkelingsstoornissen
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Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt 
3 x per jaar. Na de contact- en de familiecontactdag wordt deze 
over de post verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven 
worden via de email 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 emailadres 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. 
Ook voor vragen over uw donatie of aanmelding voor een 
bijeenkomst kunt u terecht bij secretariaat@noonansyndroom.nl
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook bellen naar:  
033 247 1467

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

Inzendingen Copy:
U kunt uw artikeltje, foto’s , gedicht, tekening, ed. sturen naar 
info@noonansyndroom.nl 
Het wordt geplaatst in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart/april 2021. 
Copy insturen voor 15 februari 2021.
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 

ZIN-zorg; waar je echt zin in hebt!

Wanneer u een kind heeft met het Syndroom van Noonan,  
CFC of Castello kunt u vol zitten met allerlei zorgtaken. 
Ziekenhuisbezoeken, therapeutische groepen, extra zorg thuis. 
Misschien heeft u ook nog andere kinderen en werkt zowel u als 
u partner. Dit kan een hele grote uitdaging zijn en hoe fijn zou 
het zijn als u samen met uw partner even een zorgeloze tijd 
samen kunt doorbrengen. Het is ook belangrijk om goed voor u 
zelf te zorgen. Ik hoor u denken: ja dat zou ik heel graag willen, 
maar hoe dan? Hoe vind ik een geschikte oppas die ook 
daadwerkelijk de zorg voor ons bijzondere kind even kan 
overnemen?  

Met mijn dochter, die het syndroom van Noonan heeft, kwam ik 
verschillende ouders tegen tijdens bepaalde therapeutische 
groepen die ik samen met mijn dochter bezocht. Vaak was de 
zorgbelasting, tijd voor je zelf en tijd samen met de partner een 
gespreksonderwerp, of eigenlijk het gebrek aan tijd voor jezelf 
of met de partner. Dat vond ik zelf best bijzonder. Niet dat ik het 
euvel niet begreep, integendeel. Elke ouder heeft tijd voor 
zichzelf nodig en ook tijd samen met de partner en zeker 
wanneer de zorgbelasting extra hoog is. Ik vond het bijzonder 
omdat wij via een thuiszorgorganisatie het best goed geregeld 
hadden. 

Wij hadden vanaf dat onze dochter 1 jaar oud was een 
indicatiestelling voor een aantal uur ZIN-zorg (Zorg In Natura) 
in de week. Deze uren kunnen wij inzetten op elke dag en avond 
zodat mijn partner en ik even tijd voor ons zelf hebben. Daarbij 
wordt dit vergoed door de zorgverzekering. Als ik dit vertel aan 
ouders die ook een hoge zorgbelasting hebben merk ik dat men 

hier niets van af weet. Het is dus voor vele helemaal niet 
duidelijk dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. 

Hiermee wil ik niet beweren dat iedereen makkelijk een paar uur 
ZIN-zorg geïndiceerd zou kunnen krijgen. Onze dochter heeft 
een PEG-sonde en daardoor hebben wij deze indicatiestelling 
gekregen. Maar ik zou u wel willen aanmoedigen om te kijken 
waar u eventueel hulp kunt krijgen. Mocht u bijvoorbeeld een 
PGB ontvangen, vraag aan diegene die de indicatiestelling hier-
voor heeft gedaan of er iets mogelijk is met betrekking tot 
ZIN-zorg. Of als u een PGB ontvangt vanuit de WMO (de 
gemeente) vraag daar eens naar de mogelijkheden. Geef aan 
dat de zorgbelasting voor uw kind groot is en dat u hiervoor 
hulp nodig heeft in de vorm dat u tijd voor u zelf en samen met 
uw partner nodig heeft. 

Wij hebben dus een indicatiestelling voor een paar uur ZIN-
zorg in de week via de thuiszorgorganisatie omdat onze 
dochter een PEG sonde heeft. Deze thuiszorgorganisatie heeft 
verpleegkundige die de zorg van ons even over kunnen nemen. 
Concreet betekent dit dat wij (op dit moment) 1 vaste verpleeg-
kundige hebben die bij ons thuis komt om op onze dochter te 
passen en ook op eventuele broertjes en zusjes. Onze dochter 
kent deze verpleegkundige goed en wij gaan met een gerust 
hart even de deur uit om op te laden. Wij 
komen altijd met nieuwe energie weer thuis 
zodat wij de zorgbelasting weer aan kunnen. 
En dat gun ik iedereen! 

Anniek Duursma

ZIN

https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/vergeet-kwetsbare-patient-niet-bij-coronavaccin
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.facebook.com/stichtingnoonansyndroom/
https://www.appeleneelman.nl/
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ZATERDAG 30 JANUARI 2021 ONLINE GESPREKSGROEPEN RASPONS 

ZATERDAG 30 JANUARI 2021  CONTACTDAG 
 (onder voorbehoud van stand van zaken Covid) over RASpons 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021  FAMILIEDAG 
 (onder voorbehoud van stand van zaken Covid) 

CFC/ CostelloOp de website komt binnenkort een nieuwe richtlijn voor CFC en Costello. Deze heeft de stichting laten vertalen en is bewerkt voor de Nederlandse situatie door Barbara Sibbles Kinderarts in  Encore.Tevens is er een verkort zorgpad in de maak. 

Bent u mantelzorger? Vraag het mantelzorgcompliment aan bij uw gemeente. 

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 

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/

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

We hebben meegedaan aan onderstaand 

manifest
https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/vergeet-kwetsbare-

patient-niet-bij-coronavaccin

De Minister heeft aangegeven dat hij inmiddels de Gezondheidsraad 

gevraagd heeft om te kijken hoe ze de meest kwetsbaren (ouderen, 

mensen met kwetsbare gezondheid) het eerst kunnen beschermen. 

Hij komt binnenkort met een 

brief over de vaccinatiestrategie.  

                         
                       B

ron: 

https://www.facebook.com/groups/361533967374215/
https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/vergeet-kwetsbare-patient-niet-bij-coronavaccin



