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Hier is ie dan! 
De eerste nieuwsbrief van dit jaar is weer een feit. De Corona 
maatregelen gaan onvermoeid door, maar laten we niet uit  
het oog verliezen waarom we dit doen. Hopelijk gaan de 
besmettingen (snel) naar beneden en kan het hoofdstuk Corona 
gesloten worden. In deze nieuwsbrief heeft Bianca Sherjon- 
van der Molen een stuk geschreven over de impact van de 
corona maatregelen op hun gezinsleven.   

Helaas is het door de Corona maatregelen niet mogelijk om  
een contactdag te organiseren zoals we deze gewend zijn. 
Afgelopen jaar hebben we ook moeten besluiten om de 
contactdag (en de familiedag) niet door te laten gaan. Maar 
van uitstel komt zeker geen afstel! En daarom was er op 30 
januari onze eerste online contactdag! Tijdens deze contactdag 
zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de onderwerpen 
waar u als patiënt of naaste van een patiënt tegen aan loopt en 
waarvan u vindt dat er meer onderzoek naar gedaan moet 
worden. Wat vinden we met elkaar belangrijk? En welke 
prioriteit geven we hieraan?  

Het was fijn om met elkaar hierover in gesprek te kunnen gaan, 
maar vooral om elkaar weer even te zien en te spreken.  
Dat lotgenotencontact hebben we met z'n allen toch wel gemist. 
Ties van Schijndel heeft dit ook heel mooi verwoord.  
Zijn ervaring van de contactdag leest u in deze nieuwsbrief. 

Kinderarts Dr. Barbara Sibbles en Leonie Zwarte (moeder van 
Vera, een meisje van 8 jaar met het Costello syndroom) hebben 
samen een mooi artikel geschreven over ‘Blendid Diet’. Wat dit 
precies is en waar u hierover informatie kunt vinden kunt u in dit 
artikel terugvinden. Misschien kent u dit al en wilt u ook uw 
ervaring hierover delen. Dat kan door een e-mail te sturen naar 
info@noonansyndroom.nl.
 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Er staan weer een hoop 
mooie artikelen in waarvan wij hopen dat ze u misschien op weg 
kunnen helpen of dat u er een stuk herkenning uit kunt halen. 

Heeft u ook een mooie, ontroerende of interessante ervaring 
opgedaan rondom het Noonan-, Costello-, of CFC syndroom? 
We zien uw verhaal graag tegemoet voor een volgende 
nieuwsbrief! 

Anniek Duursma

https://www.noonansyndroom.nl/
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VU Studentenmiddag

facebook.com/stichtingnoonansyndroom

VU Studentenmiddag

Op 24 november werd er vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
een online lezing georganiseerd. Het doel van de lezing was om 
tweedejaars geneeskunde studenten kennis te laten maken met de 
verschillende patiëntenverenigingen. Anneke en ik (Marjolein) 
zaten klaar om aan deze lezing deel te nemen. 

Van 12.30 tot 13.00 uur vond er een korte toelichting plaats 
rondom de organisatie en het gebruik van Zoom. Maar 
aangezien Corona ervoor zorgt dat bijna alle vergaderingen, 
lezingen en bijeenkomsten online georganiseerd worden, was  
het niet lastig Zoom hiervoor te gebruiken. 

Om 13.00 uur begon het echte werk. Na een korte introductie 
waarbij alle verenigingen en studenten aanwezig waren, werden 
we in groepen onderverdeeld. En tóch kampte ik met technische 
problemen. Gelukkig was Anneke er ook en kon zij de eerste 
paar minuten van de sessie op zich nemen. Ik startte ondertussen 
mijn laptop opnieuw. En zoals altijd, begon deze aan een update 
op een ongeschikt moment. Uiteindelijk ben maar met mijn 
telefoon ingestapt. 

Toen ik weer op het juiste kanaal zat viel ik in een ook voor mij 
bekend verhaal. De wijze waarop medici soms met het Noonan 
syndroom omgaan. Artsen kunnen je daarin het gevoel geven  
dat ze je niet serieus nemen. Dit gevoel kon ik helaas alleen maar 
bevestigen. Op dit verhaal voortbordurend werd besproken  
waar het “niet serieus genomen worden” door veroorzaakt kon 
worden. We stipten de zeldzaamheid van het syndroom aan,  
de diversiteit hiervan en de soms wat algemeen voorkomende 
symptomen. Anneke benadrukte dat het moedergevoel daarin 

vrijwel altijd juist is. Je voelt echt wel aan dat er iets anders is dan 
anders. Beide zijn we weggezet als overbezorgde moeder, terwijl 
er aan het einde van de rit meer speelde en er echt wel wat aan 
de hand was. 

Kort daarna gingen we in op de wijze waarop het syndroom ons 
leven beïnvloed heeft. De impact die het heeft op het gezin, nu, in 
het verleden en de toekomst. Daarna gingen we in op de klachten 
en symptomen die werden en worden ervaren door ons en binnen 
de familie. Het was fijn om de ervaringen rondom het Noonan 
Syndroom weer te kunnen delen. Ook tijdens een lezing als deze. 

Tot slot werd de vraag gesteld wat we deze studenten zouden 
willen meegeven in hun verdere loopbaan. Daarbij hebben wij 
vooral benadrukt om dit syndroom serieus te nemen. En echt te 
luisteren naar het gevoel van de ouders, want deze laten ouders 
vrijwel nooit in de steek. Met die gedachte in ons achterhoofd, 
tikten de laatste seconden weg van deze bijzondere lezing. 

Meteen na de lezing belden Anneke en ik met elkaar. “Wat vond je 
ervan?”, vroeg Anneke. “Ja, leuk om te doen. Goed om te merken 
dat er veel interesse was vanuit de studenten.” Nu maar hopen dat 
deze interesse voort wordt gezet tijdens hun verdere carrière… 
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement, zullen wij vanuit de 
stichting in ieder geval ons best doen om de 
kennis en ervaring rondom het syndroom weer 
goed naar voren te laten komen.  

Marjolein den Breejen
Anneke de Vries

Dat is het motto van Stichting Noonan Syndroom. Een motto wat 
wij een warm hart toedragen. En om dit te realiseren hebben we 
ook jouw hulp nodig! Word vrijwilliger en maak ook samen 
meer mogelijk. Elke vorm van hulp is mogelijk. Heb je maar 
weinig tijd? Geen probleem! Ook dan kan jij je steentje 
bijdragen! We hebben vrijwilligers nodig op diverse gebieden. 
Kortom, er zit altijd wel iets tussen dat bij jou past. 

Dus wil jij:
• Je steentje bijdragen aan de organisatie van 

lotgenotencontact?
• Meer aandacht generen voor jongeren met het Noonan 

Syndroom?
• Meedraaien in het bestuur van de stichting?
• Helpen bij het organiseren van contactdagen?
• Meewerken aan de nieuwsbrief?

• Meebouwen aan onze website?
• Je ondersteunende (administratieve) kwaliteiten bij ons 

inzetten?
• Meewerken aan voorlichtingswerkzaamheden?
• Of heb je nog een ander leuk idee?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Twijfel je nog? 
Bel of mail dan met ons! (Conny van Leeuwen: info@
noonansyndroom.nl of 06 53707589 (liefst 's avonds of op 
maandag)

Dus geef je op en werk mee aan: “Samen meer mogelijk maken”. 
Vanuit de stichting en de patiënten: bedankt! 

Samen meer  mogelijk maken!
Vrijwilliger worden?

www.noonansyndroom.nl
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TIPS

Blended diet: een zelfgemaakte, 
gepureerde maaltijd door de sonde

Een paar jaar geleden was er tijdens de jaarlijkse Contactdag 
een levendige discussie over voedingsproblemen bij kinderen  
met Noonan, CFC en Costello syndroom. Verhalen over spugen,  
slecht verdragen van eten, voedselweigering, sondevoeding en 
obstipatie werden gedeeld en door veel ouders herkend. In de 
pauze werd ik aangesproken door een moeder van een meisje 
met Costello syndroom. Zij vertelde mij dat haar dochter enorm 
was opgeknapt nadat zij was begonnen met het geven van 
gepureerde voeding als sondevoeding. Nu had ik wel eens  
van ‘blended diet (BD)’ gehoord, maar geen ervaring hiermee 
met mijn patiënten.  En dus was ik onmiddellijk  geïnteresseerd. 

Die moeder bleek Leonie de Zwarte te zijn. Zij had toen al een 
website met informatie over blended diet die ik na de bijeenkomst 
las. Via de verwijzingen op haar website en  informatie die ik las 
op de website van de Internationale CFC en Costello patiënten-
verenigingen werd ik pas echt enthousiast. Daarbij begreep ik dat 
er nog weinig animo bestond bij diëtisten en kinderartsen in  
Nederland.  Dat moest veranderen! Begeleidt door diëtisten uit  
het EMC Sophia kinderziekenhuis en het UMC Utrecht deden  
studenten in opleiding tot diëtiste onderzoek naar de – beperkte 
- literatuur en brachten zij de mogelijkheden en nadelen van het 
dieet in kaart. Tegelijkertijd bleek dat er meer diëtisten en 
kinderartsen vragen van ouders over blended diet kregen: waar 
moeten ouders op letten, welke voeding kan gebruikt worden, 
wat zijn goede recepten, op welke manier wordt een maaltijd 
geschikt gemaakt om te geven als sondevoeding?  

Er werd een werkgroep Blended Diet binnen het Netwerk  
Kinderdiëtisten opgericht, die samen met de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde aan het werk ging. Eind 2020 is het  
resultaat gepubliceerd: Standpunt blended diet bij kinderen. 

Wat is blended diet?
Bij het blended diet wordt een zelf klaargemaakte maaltijd zo  
fijn gepureerd dat deze dun genoeg is om via een sonde te geven. 
Vaak wordt deze voeding beter verdragen dan kant-en-klare  
industriële sondevoeding. Bovendien vinden veel ouders het fijn 
dat de voeding natuurlijker en gevarieerder is.  

Wat staat er in het Standpunt Blended diet bij kinderen?
Het standpunt is opgesteld door kinderdiëtisten en kinderartsen-
MDL om BD voor kinderen goed en veilig te maken. Hoewel 
ouders via social media zoals Facebook hun weg tot nu toe vaak 
al vonden, is het uitgangspunt van het Standpunt om BD altijd 
samen met een diëtiste op te starten.  En daarna ook samen te 
blijven kijken of het voedingsplan nog bij het kind past of dat het  
aangepast moet worden. De kennis van ouders van hun kind en 
van diëtisten van voeding kan zo ingezet worden voor het best 
mogelijke resultaat.
Het doel van het standpunt is:
• Zorgen dat ouders en/of verzorgers van kinderen met 

sondevoeding  open en eerlijk het BD-voedingsplan kunnen 
bespreken met hun diëtist en arts

• Zorgen dat diëtisten zich gesteund voelen om BD  met 
patiënten, familie en zorgverleners te bespreken en hen hierin 
kunnen adviseren

• Zorgen dat BD in Nederland op een goede manier wordt 
gegeven

Fabriekssondevoeding is voor veel kinderen  een goede, 
volwaardige en goed te verdragen voeding. Voor sommige 
kinderen geldt dit echter niet. Dan is BD een mogelijkheid. 
Blended diet wordt door deze kinderen vaak beter verdragen 
dan industriële sondevoeding.  

Het verhaal van Leonie en Vera
“Het zal voor een deel van de ouders herkenbaar zijn: mijn baby had een sonde nodig om te overleven. Naast alle medische  
problemen die Vera had na haar geboorte was die sonde aan-vankelijk een bijzaak. Maar al snel werd duidelijk dat de sonde voor 
langere tijd zou blijven, en dus ook de voeding die door de sonde moest. Ik had mijn oudste dochter borstvoeding gegeven, en voor mij 
was het logisch om Vera dan ook de eerste maanden afgekolfde moedermelk te geven. Daarna werd het lastiger. Hoewel Vera al heel 
veel spuugde op de borstvoeding, werd dit met de fabrieksvoeding alleen maar erger. We wisselden van soort voeding, de pomp ging 
steeds langzamer, alles om er maar voor te zorgen dat de voeding zoveel mogelijk binnen bleef. Ondertussen kreeg Vera last van 
chronische diarree en konden we daar maar geen medische verklaring voor vinden. In de internationale oudergroep van het Costello 
syndroom werd blended diet ons herhaaldelijk aanbevolen. Net voor Vera’s 2e verjaardag besloten we het een kans te geven.  
We stapten over op gewoon eten door de sonde. Binnen een paar dagen veranderde er heel veel- Vera kreeg normale ontlasting,  
ze spuugde veel minder en de voeding kon in een veel kortere tijd gegeven worden. Een groot verschil in kwaliteit van leven.”

https://www.noonansyndroom.nl/
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Zij hebben  minder klachten van spugen en reflux, minder diarree 
en obstipatie (verstopping). Kinderen lijken ook makkelijker zelf 
te gaan eten Onderzoek laat bovendien zien dat er een positief 
effect is op de natuurlijke bacteriën in het maag-darmkanaal en 
een vermindering van ziektekosten door minder doktersbezoek 
en ziekenhuisopnames.

Nadelen die vaak genoemd worden zijn de mogelijkheid van 
voedingstekorten (vitamines en mineralen), onvoldoende groei, 
angst voor het verstoppen van de sonde  en voedselinfecties.  
Juist deze nadelen worden door een goede begeleiding van een 
diëtiste voorkomen. Het bereiden van de voeding kost ouders 
vooral in het begin vaak veel tijd en aandacht. Een goede 
blender is daarbij echt noodzakelijk. 

Helaas is BD niet voor alle kinderen geschikt. Bijvoorbeeld als 
een kind jonger is dan 6 maanden of de sonde te dun is, zoals bij 
jonge kinderen zonder PEG of gastrostoma. Een gezinssituatie 
kan minder geschikt zijn doordat het maken meer aandacht kost. 
Soms zijn er medische redenen. Een diëtiste en kinderarts kunnen 
dan meedenken over mogelijke oplossingen. Overigens kan 
afgekolfde moedermelk ook via de sonde gegeven worden; dit valt 
niet onder blended voeding. De ervaringen van Leonie en Vera.

“Toen Vera een Mickey-button kreeg (ze was 7 maanden oud) 
trof ik een diëtiste die mij vertelde dat er beslist niks anders dan 
medicatie of fabrieksvoeding door de button zou mogen of 
kunnen. Tegen de tijd dat het spugen en de diarree problematisch 
werden stond onze kinderarts achter het experiment van blended 
diet – al kon ze hierin geen advies geven. De diëtiste die op dat 
moment met ons meedacht stond er anders in. Zij vertelde dat aan 
het begin van haar loopbaan fabriekssondevoeding nog niet 
bestond en gemalen voeding de standaard was. Ik mocht een lijst 
aanleveren van wat ik aan voeding door de sonde gaf- welke 
voedingsmiddelen, de hoeveelheden, de calorieën- en zij dacht 
mee of de voeding volwaardig was. Maar het samenstellen van 
de papjes en pureetjes moest ik toch zelf uitproberen. Het heeft 
wat experimenten gekost, ik maakte teveel of te weinig en vaak te 
dikke voeding. Maar het wende ook snel en na verloop van tijd is 
het maken van blended diet een tweede natuur geworden- en ook 
gewoon een verlengstuk van wat wij zelf als gezin eten. 
Inmiddels is Vera zelf gaan eten, dat lukte toen ze ruim 8 jaar was. 
Ik heb 6 jaar blended diet gemaakt en gegeven. Ik ben heel blij 
dat er inmiddels veel meer kennis wordt gedeeld over blended 
diet en ouders en professionals deze vorm van voeding als optie 
kunnen zien. Want de verbetering in kwaliteit van leven die het 
Vera heeft opgeleverd, wens ik ieder sondevoedingskind.”

Waar kan je informatie over Blended diet vinden?
Op de website van de Stichting Noonan Syndroom staan de  
onderstaande artikelen:

Standpunt blended diet bij kinderen. Nederlands Tijdschrift voor 
Voeding & Diëtetiek – 2020;75(6) blz. 34-37

Boterham met kaas door een sonde. Nederlands Tijdschrift voor 
Voeding & Diëtetiek – 2020;75(6) blz. 38-39

Op de website van het UMC Utrecht WKZ staan twee handige  
folders: ‘Blended diet, dat doe je zo’ en ‘Een dag blended diet 
– recepten voor gewoon eten door een sonde’ www.hetwkz.nl/
nl/blended-diet-dat-doe-je-zo .  De werkgroep Blended Diet van 
het Netwerk Kinderdiëtisten ontwikkelt landelijke informatiefol-
ders die binnenkort ook beschikbaar zijn.

Auteurs: 
Leonie de Zwarte, moeder en mantelzorger van Vera,  
een meisje van 8 jaar met het Costello syndroom
Barbara Sibbles, kinderarts – Erfelijke en Aangeboren  
Aandoeningen, CFC-Costello Expertisecentrum ENCORE,  
EMC Sophia Kinderziekenhuis. Cfc-costello@erasmusmc.nl

https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.hetwkz.nl/nl/blended-diet-dat-doe-je-zo
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Goed om te weten

Vanaf 1 maart kun je weer de aangifte inkomstenbelasting 
indienen. Zorgkosten aftrekken van de belasting kan nog steeds. 
Laat dus geen geld liggen. Ieder(in) helpt met een stappenplan 
en een website met veel actuele informatie.

Website, artikel en webinar
Om je te helpen bij het doen van je aangifte komt Ieder(in) elk 
jaar met actuele informatie over de aftrekmogelijkheden van 
zorgkosten. We doen dat via de website Meerkosten.nl en met 
het vrij te publiceren artikel: stappenplan ‘Zorgkosten terug van 
de belasting’. De website en het artikel helpen je stap voor stap 
door de aangifte heen. Op 18 februari heeft Ieder(in) ook een 
webinar over dit onderwerp georganiseerd. Het webinar, met 
veel uitleg, vragen en antwoorden kun je in zijn geheel hier 
terugkijken (het webinar start op 12 minuten).

Interessant voor mensen met extra zorgkosten, 
laag inkomen of uitkering

Leven met een chronische ziekte of beperking is duur. Door 
bijvoorbeeld extra kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, 
aanpassingen, kleding, reizen, dieetvoeding en nog veel meer. 
Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de aangifte 
inkomstenbelasting, door de aftrek van zorgkosten. Hoe je dat 
doet, lees je in het stappenplan ‘Zorgkosten terug van de 
belasting’. Ook voor mensen met een laag inkomen of een 
uitkering kan dit interessant zijn.

Alle informatie op een rijtje
• Heel veel informatie is dus te vinden op Meerkosten.nl
• Het stappenplan is hieronder te downloaden en mag vrij 

gepubliceerd worden, met vermelding van auteur: 
 Kees Dijkman en bron: Ieder(in).
• Het webinar kun je terugkijken op ons YouTube kanaal 

(webinar start op 12 minuten).

Belastingvoordeel: 
Ieder(in) helpt met het 
stappenplan ‘Zorgkosten 
terug van de belasting’

Over ZeldzaamInZicht

Patiëntenplatform

Het panel ZeldzaamInZicht is een vaste groep patiënten,  
ouders van patiënten of patiëntvertegenwoordigers met 
specifieke kennis over of ervaring met een zeldzame  
aandoening of hieraan gerelateerd onderwerp. Deelnemers 
aan ZeldzaamInZicht worden met regelmaat om hun mening 
gevraagd.

Met ZeldzaamInZicht kan de VSOP meningen polsen of naar 
patiëntervaringen vragen over specifieke onderwerpen die van 
belang zijn voor patiënten met een zeldzame aandoening of 
zonder een diagnose. Deze ervaringen helpen ook om de visie 
van patiënten over te brengen aan stakeholders, onderzoekers 
en media. De VSOP benadert deelnemers altijd per e-mail en zal 
vragen voornamelijk aanbieden in de vorm van een vragenlijst.

Door een account aan te maken in ZeldzaamInZicht, kunt u zelf 
uw basisgegevens en aanvullende gegevens bijhouden. U kunt 
aangeven over welke onderwerpen de VSOP u mag benaderen 
en of de VSOP u mag benaderen voor vragen vanuit de media. 
Dan kan het gaan om de vraag om mee te werken aan een 
interview of programma. De VSOP zal u als deelnemer aan 

ZeldzaamInZicht nooit rechtstreeks in contact brengen met 
media, onderzoekers of anderen zonder vooraf uw toestemming 
te vragen.

Alle gegevens die worden verzameld via ZeldzaamInZicht 
worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Uw 
persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en niet beschikbaar 
voor derden.

Wilt u uw ervaringen met een zeldzame aandoening of een 
aandoening zonder diagnose met ons delen, meldt u dan aan 
om lid te worden van ZeldzaamInZicht. U kunt zich via de knop 
onderaan deze pagina aanmelden voor ZeldzaamInZicht en 
een profiel aanmaken.

Desgewenst kunt u zich ook (tijdelijk) afmelden bij de knop 
'afmelden'.

ZeldzaamInZicht is een initiatief van de VSOP naar voorbeeld 
van het ‘Zorgpanel' van Patiëntenfederatie Nederland.

https://www.noonansyndroom.nl/
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contactdagVrijwilligster

Hallo, ik ben Ties van Schijndel, ik ben 15 jaar oud en ben sinds 
mijn 3e diagnosticeert met het Syndroom van Noonan. 
Op zaterdag 30 januari was er een contact/informatiedag voor 
het Noonan syndroom. Dit werd in verband met het Coronavirus 
online via Zoom gedaan. Ik  kreeg een paar dagen van te voren 
een voedselpakketje via de post thuisgestuurd met: Cup a Soup,  
een ontbijtkoek, een notitieboekje met pen, een theezakje en koffie. 

Om 10.30 begon de dag met een kleine presentatie over het 
dagverloop en om 11.00 werden we allemaal in een aparte 
vergaderruimte geplaatst. 

Ik zat in groepje 6 waarin de kenmerken zelfredzaamheid en 
participatie in de maatschappij aan bod kwamen. Dat werd dan 
weer onderverdeeld in allerlei deelonderwerpen zoals niet goed 
mee kunnen komen op school of sociale isolatie en eenzaamheid. 

De eerste gespreksronde vond ik lekker interactief en konden we 
ook wat doen. Ik vond het heerlijk om mijn hart bij lotgenoten te 
luchten, ik had hiervoor nog nooit iemand met het syndroom van 
Noonan ontmoet. 

Daarna kregen we 45 minuten lunchpauze. Ik denk ook om de 
benen even te strekken, want het was nogal veel stilzitten. Hierna 
werden we in bepaalde leeftijdscategorieën ingedeeld. Ik zat in het 
groepje van 10-16 jaar. Daar werden weer andere onderwerpen 
behandeld die voor onze leeftijdscategorie belangrijk zijn, zoals 
sociale vaardigheden en meisjes met stollingsproblemen tijdens 
de ongesteldheid. De 2e gespreksronde was een stuk meer 
stilzitten, maar wel wat gezelliger. Om 14.30 vond er nog een 
gezamenlijke afsluiting plaats en werd er besproken naar welke 
onderwerpen er meer onderzoek gedaan zou moeten worden. 
Dat was vooral het stukje plannen en organiseren en ook sociale 
vaardigheden. Na afloop was ik zo blij dat ik er zelfs van moest 
huilen. Ik hoop zulke dagen nog veel mee te maken en niet alleen 
online maar ook in het echt. En dat ik vaker zo’n stukje mag 
schrijven!   

Groetjes, Ties

Van Ties

Stoppen of niet stoppen…. 
Dat is de vraag

Hanneke Niessen is al jaren nauw betrokken bij de stichting 
Noonan Syndroom. Eerst een aantal jaar in het bestuur, toen als 
vrijwilliger omdat zorgtaken haar aandacht vroegen, vervolgens 
weer een aantal jaar in het bestuur. En  nu heeft ze besloten om te 
stoppen als bestuurslid bij de stichting. Werkzaamheden dichter 
in de buurt van haar huis hebben nu haar aandacht nodig.  
Maar….. ze blijft wel als vrijwilligster haar steentje bijdragen!  
Hanneke heeft altijd met veel liefde en plezier zich ingezet voor 
de stichting en de donateurs. Zij kon het hele bestuur op de juiste 
momenten en manier eraan herinneren ook aan onze 
jongvolwassenen en volwassenen donateurs te denken. 
Daarnaast heeft ze met een prettige kritische blik ons scherp 
gehouden.  Wij willen Hanneke bij deze ontzettend bedanken 
voor haar inzet als bestuurslid bij de stichting en gaan met  
plezier verder  in de samenwerking met haar als vrijwilligster. 

Dus stoppen of niet stoppen; dat is de vraag. 

Namens het bestuur,
Conny van Leeuwen

Hanneke bedankt!

https://www.noonansyndroom.nl/
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Thuiswerken

Het corona virus komt begin 2020 steeds vaker in het nieuws 
voorbij, niet wetende wat voor een impact dit virus gaat geven 
de komende periode op een ieders leven. Ik zal proberen te 
beschrijven hoe deze periode tot nu toe binnen ons gezin 
verlopen is.

16 maart 2020 gaan de scholen voor het eerst dicht, een dubbel 
gevoel hier in huis. 16 maart is ook de geboortedag van onze 
dochter Sophie. Deze maandag zou ze precies 4 jaar geworden 
zijn. Sophie is 5 uur na haar geboorte overleden aan de 
gevolgen van een hydrops foetalis en cardiomyopathie. Nu 
wetende veroorzaakt door het Noonan syndroom (net als haar 
vader, broer en zusje) Julian (7) zou vandaag sowieso al thuis 
blijven om deze dag samen met ons (Marinus en Bianca) en zijn 
andere zusje Veerle (3) te vieren/herdenken. Maar nu kunnen 
alle kinderen niet naar school op de dag dat Sophie haar eerste 
schooldag zou moeten zijn.

Nu hoeven we weken niet naar school. Julian moet even wennen 
aan het thuiswerken. Het omschakelen is voor ons allemaal even 
wennen. Normaal werkt Marinus 5 dagen op kantoor van een 
landmeetkundig bedrijf en werk ik 3 dagen op het laboratorium 
in een Universitair ziekenhuis in het noorden van het land.  
Nu moet er dagelijks iemand thuis zijn voor de kinderen. Het is 
even een gepuzzel om alles geregeld te krijgen. Normaal gaan 
Julian en Veerle 2 dagen naar de BSO/KDV en heeft Marinus 
een middag vrij. Nu zorgen we er voor dat we om en om 
thuiswerken. Gelukkig zijn onze leidinggevenden bereidwillig.

Julian vind het thuis heerlijk. Op school werken de prikkels tegen 
hem. Ook zijn de nachten kort waardoor hij altijd erg moe is 
overdag. Op school heeft hij sinds een tijdje een energie meter 
op tafel liggen. Hier kan hij zelf aangeven als zijn energie 
opraakt zodat hij even een rust moment kan nemen als hij dat 
nodig heeft. Thuis vindt hij meer rust, alleen zich concentreren 
met zijn zusje om zich heen is een hele klus. Van elk klein 
geluidje raakt hij gefrustreerd. Erg lastig om het gezellig te 
houden in huis. De tv staat in die periodes vaker aan om de rust 
te behouden. Maar ook die geluiden werken averechts. Ook 
proberen we of hij misschien even boven wil zitten, maar Julian 
is erg angstig en is niet graag alleen boven. Uiteindelijk hebben 
we de eerste golf met ons viertjes gered. En kijken we terug op 
ook een hele fijne tijd samen, waar we elkaar veel zagen.

In de tweede golf was de noodopvang er gelukkig voor 
gezinnen met 1 ouder in een vitaal beroep en kan Veerle hier 
naar toe. Dit is voor haar ontwikkeling ook heel erg fijn. Ze doet 
het erg goed, maar haar taalontwikkeling loopt achter bij 
leeftijdsgenootjes. Hier krijgt ze logopedie voor.  Het is meer 
mijn eigen gevoel dat ik het vervelend vind om ons meisje weg te 
brengen terwijl er iemand thuis is. Maar als ik met mijn hoofd 
denk weet ik dat het voor iedereen beter is. Julian kan zich nu 
beter concentreren. Hij zit in groep 4 van het regulier  
basisonderwijs. Hij heeft nog fulltime hulp nodig.

Naast het thuis werken is het een opgave. Door het thuis 
onderwijs merk ik steeds vaker dat hij toch “anders” is dan 
leeftijdsgenootjes. Dit is niet erg maar de zorgen nemen dan 
ook toe. Vragen als: ’redt hij zich wel als dit tempo zo door blijft 
gaan’, spoken steeds vaker door mijn hoofd. Als vriendjes zich 
in een veel sneller tempo gaan ontwikkelen? Blijft hij zo gelukkig 
als hij nu is of worden die depresieve momenten steeds meer? Als 
moeder wil je dat hij op zijn plek zit is dat hier of ergens anders.

Julian begint steeds slechter te slapen. Vaak is hij al rond 2 uur 
in de nacht wakker en kan hij niet meer in slaap komen. 
’s Ochtends is er weer thuiswerk wat gemaakt moet worden. 
Julian wordt met de dag vermoeider. Uiteindelijk zit hij huilend 
naast mij en zegt dat hij gewoon wil slapen. Dit breekt je 
moederhart. We hebben samen besloten de kinderarts te bellen. 
Er is uit slaaptesten al gebleken dat zijn slaapproblemen vooral 
voortkomen uit prikkelverwerkingsproblemen. Ik verwachtte 
juist dat hij nu minder last zou hebben van prikkels omdat hij 
thuis is. De kinderarts heeft ons duidelijk gemaakt dat al die 
omschakelingen ook zorgen voor prikkels. Hij heeft een hoge 
dosis melatonine gekregen en het gaat weer iets beter. 

De scholen zijn nu weer begonnen en daar zijn wij blij om, 
voor de ontwikkeling is het gewoon beter. Maar het was een 
cadeautje om als gezin zo veel samen te zijn.
Wij hopen dat we nu deze corona periode rustig allemaal 
kunnen gaan afsluiten door de komende vaccins.

Bianca Sherjon

Ervaringsverhaal

https://www.noonansyndroom.nl/
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Verslag

RASpons; verslag van de contactdag

Afgelopen 30 januari heeft de jaarlijkse contactdag weer  
plaatsgevonden. Dit jaar was de contactdag anders dan anders: 
hij was volledig digitaal en bestond uit verschillende gesprek-
groepen, waarin deelnemers hun mening konden geven over 
diverse onderzoeksonderwerpen. Van tevoren kreeg iedereen 
een informatiepakket toegestuurd met daarin de uitkomsten van 
de vragenlijst over onderzoeksonderwerpen (zie hieronder),  
een versnapering en een handig notitieblokje om tijdens de dag  
aantekeningen te kunnen maken. 

Wetenschappelijke onderzoeksagenda
Zoals u weet is de Stichting Noonan Syndroom, samen met  
professionals uit de medische adviesraad, en met ondersteuning 
van de Vrije Universiteit Amsterdam en PGO-support, bezig met 
het opstellen van een wetenschappelijke onderzoeksagenda.  
Op deze agenda komen onderwerpen te staan, waarvan mensen 
met een RASopathie, hun naasten en professionals die onderzoek 
doen naar RASopathieën het belangrijk vinden dat hier in de  
toekomst meer (wetenschappelijke) aandacht voor komt. Zo’n  
gezamenlijke onderzoeksagenda komt niet zomaar tot stand.  
Hier gaat een proces aan vooraf met verschillende stappen.

Vragenlijst
Eén van de eerste stappen was de vragenlijst die in 2020 is  
rondgestuurd onder de donateurs, waarin u gevraagd werd 
welke thema’s u belangrijk vindt om zorg, beleid en  
wetenschappelijk onderzoek naar RASopathieën te verbeteren. 
De uitkomsten van deze vragenlijst werden vervolgens op de 
contactdag in verschillende gespreksrondes besproken en 
geprioriteerd. In de eerste ronde werden de gespreksgroepen 
ingedeeld op onderwerp (o.a. lichamelijke problemen, sociaal-
emotionele problemen of kinderwens en vruchtbaarheid). Tijdens 
deze gespreksronde werd door mensen met een RASopathie en 
hun naasten besproken waarom dit een belangrijk onderwerp is en 
welke deelonderwerpen zij het meest belangrijk vonden. De twee 
belangrijkste deelonderwerpen werden daarna meegenomen 
naar de tweede gespreksronde. In de tweede ronde bestonden de 
groepen uit mensen met een RASopathie, ouders van jonge 
kinderen en naasten van volwassenen met een RASopathie. 
Binnen deze groepen werden de onderwerpen opnieuw gerang-
schikt. Aan het einde van de dag heeft iedereen nog een laatste 
keer kunnen stemmen op het onderwerp dat volgens hen het 
belangrijkste is. 

Herkenning 
Tijdens de contactdag viel het ons op hoeveel herkenning de  
deelnemers onderling vonden in deze onderwerpen. Er werd 
actief en geïnteresseerd naar elkaars verhalen geluisterd, 
respectvol op elkaar gereageerd en onderwerpen werden  
genuanceerd besproken. Het gaf veel inzichten in de ervaringen 
achter de onderzoeksonderwerpen: waarom deze zo van belang 
zijn voor mensen met een RASopathie, hun ouders en naasten. 
Deze ervaringen zijn van grote waarde voor het opstellen van de 
onderzoeksagenda. Het biedt inzicht in de knelpunten die mensen 

ervaren met het leven met een RASopathie en daarmee ook de 
impact die onderzoek naar deze onderwerpen oplevert. Deze 
inzichten zijn aanvullend op de inzichten van professionals.  
Zo geeft uw ervaring met deze onderwerpen ons belangrijke 
achtergrondinformatie en maakt het duidelijker wat voor u 
belangrijke aandachtsgebieden zijn voor toekomstig  
wetenschappelijk onderzoek. 

De uitkomsten van de contactdag worden op dit moment  
uitgewerkt. Op maandag 17 mei vindt een dialoogbijeenkomst 
plaats waarin de onderwerpen aangedragen door mensen met 
een RASopathie, hun ouders en naasten worden geïntegreerd met 
de onderwerpen aangedragen door professionals. In deze 
nieuwsbrief vindt u alvast een doorkijkje van het besprokene  
op de contactdag. U vindt hier enkele afbeeldingen van de 
discussies die online hebben plaatsgevonden. 

Carina Pittens
Universitair docent Vrije Universiteit

Renée Roelofs
Gezondheidszorgpsycholoog Vincent van Gogh 

https://www.noonansyndroom.nl/
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Contactdag
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Ronde 1, Groep 1
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Ronde 1, Groep 2
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Ronde 1, Groep 3
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Ronde 1, Groep 4
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Ronde 1, Groep 5
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Ronde 1, Groep 6
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Hersenkraker

Oplossing

Los hem op, stuur de oplossing naar info@noonansyndroom.nl Onder de juiste inzendingen wordt een prijsje verloot. 

Nieuwsbriefpuzzel

https://www.noonansyndroom.nl/
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Media

Klein geluk als je ziek bent – een boekrecensie

Het boek “Klein geluk als je ziek bent” is geschreven door Inge 
Jager en Maria Grijpma. Inge traint zorgprofessionals, en 
Maria werkte veertig jaar in de gezondheidszorg, waarbij ze 
veel zieken en hun families begeleidde.

Samen schreven ze dit praktische boek vol hulpmiddelen voor 
klein geluk. Aan het begin van het boek vul je het spinnenweb 
van ‘Mijn positieve gezondheid’ in. Dat gaat over 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving,  
kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. 

Het spinnenweb van 
‘Mijn positieve gezondheid’, met alle onderwerpen

Door elk domein een cijfer te geven, vul je het spinnenweb.  
De auteurs adviseren om het domein waar je het laagst op scoort 
als eerste te bekijken. Bij elk domein staan onderwerpen. Elk 
onderwerp is een kort hoofdstuk van twee bladzijden in het boek. 

Alle hoofdstukken hebben dezelfde opbouw: 
• Het recept, dit zijn korte praktische tips;
• Een quote van iemand die ziek is, gerelateerd aan het 

onderwerp van het hoofdstuk;
• Informatie: informatieve websites over het onderwerp;
• Lezen: boeken over het onderwerp.

Ons oordeel
Het is een prettig leesbaar boek, wat je niet persé van voor naar 
achter hoeft te lezen. Je kunt het gewoon doorbladeren en lezen 
wat je aanstaat. Je kunt ook beginnen met het spinnenweb 
voorin en vanuit daar verder gaan. Ook als je concentratie wat 
minder is, leest het lekker weg. De auteurs hebben gekozen voor 
korte stukjes tekst en korte hoofdstukken. Ook al beschouw je je 
misschien niet als ‘ziek’, toch kan het boek ook voor jou geschikt 
zijn. Zo zijn er tips over ‘Hoe je woont’, ‘Fitheid’, ‘Zinvolle 
dingen doen’, ‘Slapen’, ‘Je grenzen kennen’, etc. 

Winnen!
Ben je benieuwd geworden naar dit boek? We verloten een 
exemplaar! Wil je kans maken op dit boek? Stuur dan een e-mail 
naar info@noonansyndroom.nl, onder vermelding van Winactie 
Klein geluk als je ziek bent. We zullen in mei 2021  een winnaar 
loten.

Dit boek is te koop bij de boekhandel.

Merel van Veen-Wagensveld , (Vereniging voor afwijkende 
heupontwikkeling, VAH) 

https://www.noonansyndroom.nl/
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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 € 27,50 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. Bij het afgeven van toestemming 
voor automatische incasso of jaarlijks in Januari betalen van de 
donatie krijgt u € 2,50 korting en blijft de bijdrage dus € 25,-. 

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 ook op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook bellen naar: 
033 247 1467

Redactie nieuwsbrief:
Conny van Leeuwen, Anniek Duursma en Marjolein den Breejen  
i.s.m. het bestuur. 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 juni 2021. 
Copy insturen voor 1 mei 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 

Donatie en 
automatische incasso
Al jaren is de donatie voor een kalenderjaar vastgesteld op   
25,- per jaar.

Vanaf 2020 worden wij ondersteund in allerlei administratieve 
taken door de FBPN in Nijkerk. Zij regelen o.a. de donaties en 
doen dit bij voorkeur via automatische incasso Dit scheelt nl. 
veel werk en dan blijft er tijd over voor andere ondersteunende 
werkzaamheden. 

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

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

Heeft u ernstige bezwaren tegen een automatische incasso 
opdracht dan verzoeken we u het bedrag in januari over te 
maken. Handig is dan dit via uw eigen bank als jaarlijks 
terugkerende overschrijving in te plannen. Heeft u dit nu op  
een ander moment in het jaar vastgezet dan vragen wij u dit 
eenmalig zo snel mogelijk over te schrijven en voor de  
komende jaren in januari vast te zetten. In dat geval krijgt  
u ook € 2,50 korting en blijft de bijdrage 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 organisatie dus u kunt deze giften optellen bij  
uw, voor de belasting aftrekbare giften.
Bij sommige zorgverzekeraars kunt u de donatie declareren.

Het bestuur 

Contributie/ donatie

https://www.noonansyndroom.nl/donateurs
https://www.appeleneelman.nl/
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.facebook.com/stichtingnoonansyndroom/
https://www.noonansyndroom.nl/
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MACHTIGINGSFORMULIER  
   Ja! Ik wil dat de Stichting Noonan Syndroom het werk kan voortzetten. 

Lidnummer: 

Naam 

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

E-mail 

Geboortedatum: 

Ik betaal op de volgende wijze:

  Ik machtig de Stichting Noonan Syndroom (incassant ID NL17ZZZ201114080000) tot wederopzegging om jaarlijks een bijdrage  
van mijn rekening af te schrijven ten bedrage van (aankruisen wat van toepassing is):

   € 50,=  
   € 40,=
   € 30,=  
   € 25,= (minimale bijdrage; ik geef hiermee automatisch toestemming mijn bijdrage te verhogen als het bedrag van  

 de minimale bijdrage omhoog gaat)
   een ander bedrag, namelijk 

IBAN-nummer  

Bic-code (alleen buiten Nederland)

t.n.v datum

Handtekening 

Indien u het niet eens bent met de incasso, kunt u binnen 56 dagen na afschrijving verzoeken om terugboeking.

Mail dit formulier naar secretariaat@noonansyndroom.nl of stuur het formulier in een envelop naar: 
Stichting Noonan Syndroom, Stationsweg 6b, 3862 CG Nijkerk.

Samen meer  mogelijk maken!

 Doneren

https://www.noonansyndroom.nl/
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Prikbordberichten

Woordpuzzel
In de nieuwsbrief vindt u een leuke woordpuzzel. Los hem op, stuur de oplossing naar info@noonansyndroom.nl Onder de juisteinzendingen wordt een prijsje verloot. 

Lymfeproblemen 

bij Noonan  

Het Webinar over Lymfeproblemen bij 

Noonan  Syndroom door Dr. Jos Draaisma 

is al 61 keer bekeken! Het was dan ook 

een interessante lezing. 

Via https://www.noonansyndroom.nl/

nieuws/161-webinar-lymfeproblematiek 

kunt u de opname van de lezing nog steeds 

terugkijken.

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

Expertisecentra
Dit jaar zullen de expertise-centra worden geëvalueerd. Daarvoor zal een enquête worden verstuurd zodat u uw ervaringen met ons kunt delen. We hopen op veel respons! 

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 

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

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021  FAMILIEDAG (mits coronamaatregelen dit toestaan)  

6, 7 EN 8 OKTOBER 2021  NEDERLANDSE VERENIGING VAN  
 KINDERARTSEN; CONGRES MET BEURS (STANDJE)

NAJAAR 2021 - STUDENT MEETS PATIENTS  
  (studenten Radboud in gesprek met patiëntenorganisatie)
 - VU STUDENTENBIJEENKOMST 
  2 de jaars studenten medische faculteit VU in  
  gesprek met patientenorganisaties.

ZATERDAG 26 MAART 2022 CONTACTDAG
 (mits coronamaatregelen dit toestaan)  

JUNI 2022 In voorbereiding:  
 EERSTE REGIONALE CONTACTDAG VOOR GELDERLAND EN OVERIJSSEL

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022  FAMILIEDAG (mits coronamaatregelen dit toestaan) 

Lezing hemofilie

23 februari j.l. is er een online lezing geweest 

over Covid vaccinatie en hemofilie. Deze was 

georganiseerd door Hemofilie behandel- 

centrum Nijmegen, Maasstricht en Eindhoven. 

Omdat er bij het Noonan Syndroom ook een 

problemen kunnen zijn met de bloedstolling 

was dit interessant. Er staat een link op de 

website : “Covid-19 vaccinaties bij patiënten 

met een congenitale stollingsstoornis”  

https://bcove.video/2ZSq5Gt 

https://players.brightcove.net/28600702001/default_default/index.html?videoId=6234907655001
https://www.noonansyndroom.nl/nieuws/161-webinar-lymfeproblematiek
https://www.noonansyndroom.nl/



