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Samen meer mogelijk maken!
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Voorwoord

Door privé-omstandigheden stond ik de afgelopen maanden 
enigszins gedwongen langs de zijlijn van de stichting. 

Gelukkig kon ik er op de contactdag weer bij zijn…wellicht nog 
enigszins afwezig, maar genietend van weerzien van bekenden en 
vernieuwde contacten, van opnieuw interessante lezingen over  
bekende en nog onbekende problematiek, van bekende en  
vernieuwende sprekers…..

In deze nieuwsbrief een terugblik op die contactdag met diverse 
aanvullingen.

De bekende hartproblematiek, de nog onbekende mondproblema-
tiek, Genetica & kinderwens, KLIK & SENS, diversiteit in mensheid 
of binnen het Noonan Syndroom…

En natuurlijk het afscheid van Kees Noordam, waarvoor deze keer 
speciaal het verzoek om alle mobieltjes niet ‘uit’ te zetten, maar 
volop te gebruiken!

Alles kan ik herleiden naar de afgelopen maanden van mijn leven;
Door een kortstondig, maar dramatisch, turbulent ziekbed van mijn 
moeder… ging ik de Kwaliteit van Leven in Kaart brengen (KLIK), 

herkende ik emotie’s die ik verwoorde en probeerde om een ander 
te laten verwoorden (SENS), de diversiteit in mensheid en gezond-
heidsproblemen, de bijzondere communicatie’s & contacten die 
daardoor plaats vonden, het mobieltje wat zo belangrijk werd 
voor snelle communicatie-berichtjes….
en helaas uiteindelijk het afscheid….

Wat me het meeste bij zal blijven is de vechtlust & positiviteit….
Bij haar…. en bij jullie!
En ondanks verdriet….door alles heen die Lach!

Heb jij een ervaring die je wilt delen, vragen, kritiek of emotie’s 
verwoord in een gedicht? Dan ontvangen we dat graag via  
info@noonansyndroom.nl. Want:

Samen meer mogelijk maken!

Astrid van Grunsven
PR & Communicatie

Workshop Klik

Klik is een systeem van vragenlijsten ontwikkeld in het AMC om de 
kwaliteit van leven van patiënten te meten. Dit wordt nu door Ildiko 
Vadja van de VSOP aangepast voor gebruik bij Noonan patiënten 
in het Radboud ziekenhuis. Doel van Klik is om de arts inzicht te 
geven in de niet-medische problemen waar de patiënt in het  
dagelijkse leven tegen aan loopt. Soms wordt hier in de controle 
gesprekken naar gevraagd, maar vaak ook niet. 

Als de patiënt of verzorger de vragenlijst thuis online op 
verschillende momenten invult, krijgt de arts een goed beeld van 
de mogelijke problemen en het verloop daarvan. De arts heeft dan 
tijdens het consult via het Klikprofiel op de website inzicht in de 
antwoorden. De arts kan dit dan systematisch bespreken met de 
patiënt en vergelijken met eerdere meetmomenten. De vragenlijst 
meet de kwaliteit van leven uitgesplitst over vier deelgebieden: 
lichamelijk, mentaal (emoties, gedrag, denkvermogen, vaar-
digheden), maatschappelijk en sociaal. 

In de workshop was het de bedoeling om samen de aspecten die 
belangrijk zijn voor Noonan in beeld te brengen en daarin  
prioriteiten aan te brengen. Vervolgens gaat Ildiko Vadja na de 

workshop een korte vragenlijst op stellen die aan een breder 
Noonan publiek kan worden voorgelegd om de aspecten verder 
uit te vragen. Op post-its konden we de belangrijkste problemen 
opschrijven, om die op te plakken bij het relevante deelgebied. 

De volgende probleemgebieden werden aangegeven:
•	 lichamelijke	klachten	
•	 maatschappelijke	problemen	
•	 sociale	problemen

Met deze input van Noonan patiënten en verzorgers heeft Ildiko 
Vadja een eerste aanzet om Klik te bewerken voor het Noonan 
Syndroom. 

Janna Bekenkamp

mailto:info@noonansyndroom.nl
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Kwaliteit van leven in kaart (KLiK) voor het Noonan syndroom

In de middag van de Noonan contactdag op 25 maart heeft een 
focusgroep plaatsgevonden met 12 leden van de VOI onder  
leiding van een VSOP-medewerker Ildikó Vajda (zie foto). Tijdens 
deze focusgroep werd geïnventariseerd welke factoren het leven 
van kinderen en jongeren met het Noonan syndroom het meest 
beïnvloeden. Deze inventarisatie werd gedaan voor een project 
waar de Stichting Noonan Syndroom in participeert. In dit project 
gaan de stichting, het Radboudumc, het AMC in Amsterdam, de 
VSOP en IQ Healthcare gezamenlijk aan de slag om kwaliteit van 
leven voor kinderen en jongeren met het Noonan syndroom te  
verbeteren. 

wat is kwaliteit van leven?
Kwaliteit van leven is een verzamelterm en betekent eigenlijk hoe 
goed het met iemand gaat op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. 
Hoe hoog de kwaliteit van leven is van iemand met het Noonan 
syndroom wordt door veel factoren bepaald. Denk bijvoorbeeld 
aan negatieve factoren zoals pijn of vermoeidheid, maar ook of 
het goed gaat op school.

Hoe wordt de kwaliteit van leven verbeterd?
De kwaliteit van leven zal verbeterd worden doordat kinderen,  
jongeren en ouders van kinderen hun kwaliteit van leven met  
hun zorgverleners in het Radboudumc gaan bespreken. De  
zorgverlener zal dan -indien nodig- de juiste hulp inschakelen. 
Naar verwachting zullen deze gesprekken vanaf volgend jaar 
plaatsvinden in het Radboudumc. Een dergelijk ‘’kwaliteit-van- 
leven-gesprek’’ wordt gedaan op grond van de ingevulde vragen-
lijsten die kinderen en ouders van kinderen voorafgaand aan het 
consult thuis online invullen. Dit gebeurt op een beveiligde website. 
In de spreekkamer worden vervolgens de resultaten van de  
ingevulde vragenlijsten systematisch besproken en vergeleken met 
resultaten van de vorige keren. Op deze manier kan de zorgver-
lener op tijd opmerken als het niet goed begint te gaan met het 
kind of de jongere en hij/zij kan actie ondernemen en/of de juiste 
zorg aanbieden of inschakelen.

welke onderwerpen komen aan bod in de ‘’kwaliteit-van-leven-
gesprekken’’?
Ouders van kinderen en jongeren en jongeren zelf bepalen  
grotendeels welke onderwerpen aan bod komen. Zij doen dit door 
aan te geven welke aspecten van leven erg belangrijk zijn voor hun 
kwaliteit van leven. Dit hebben zij gedaan tijdens de focusgroep 
op 25 maart en wie het nog niet heeft gedaan, zal nog de  
gelegenheid hebben hiertoe binnenkort, via een online enquête 
(meer informatie volgt t.z.t.). De allerbelangrijkste aspecten (bij-
voorbeeld pijn, zelfvertrouwen, regulier onderwijs etc.) worden 
vervolgens geselecteerd samen met de betrokken zorgverleners. 
Daarna moeten de juiste vragenlijsten gekozen worden, die deze 
allerbelangrijkste aspecten van leven meten en die kinderen,  
jongeren en ouders van kinderen online in gaan vullen t.b.v. het 
‘’kwaliteit-van-leven-gesprek’’ tijdens het eerstvolgend consult.

Ildikó Vajda (VSOP)

1 Vereniging Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties (VSOP) is een  

koepel van 70 patiëntenorganisaties en zet zich in voor zeldzame en genetische  

aandoeningen. www.vsop.nl

2 Is onderdeel van het Radboudmc en richt zich op wetenschappelijke studies over  

kwaliteit, veiligheid en ethiek in de zorg. www.iqhealthcare.nl

3 www.hetklikt.nu

Op de contactdag heb ik een leuk gesprek 
gehad met Niec Spier voor de nieuwsbrief.  
Hij was samen met zijn moeder en goede 
vriend Bert naar Putten gekomen. Niec is 
41 jaar en woont in Smilde. Niec heeft het 
Noonan Syndroom, zijn ouders en zijn 2 
zussen hebben dit niet.

Vroeger volgde Niec ZMLK onderwijs totdat 
hij 20 jaar oud was. Hij liep stage in een 
supermarkt en nadat hij van school afkwam 
heeft hij een tijd in een bakkerij gewerkt als 
dagbesteding.

Niec woonde een poosje in een gezinsvervangend tehuis en van 
daaruit kon hij begeleid gaan wonen.

Dit wil zeggen dat hij een leuk appartementje heeft met een tuin.
Daar woont hij samen met zijn kat. Er komt iemand die bij hem het 
huis schoon houdt, maar verder zorgt Niec voor zichzelf. Hij kookt 
iedere dag zijn eigen maaltijd. Hij werkt nu 22 uur per week bij 
de Jumbo in Smilde. De andere uren is hij thuis of computeren met 
Bert. En Niec heeft een knuffelbeer, Benno Flusstaler, die overal 
mee naar toe gaat.

Anneke de Vries

Interview Niec spier

https://vsop.nl/
https://www.hetklikt.nu/
http://www.iqhealthcare.nl/nl/
https://www.hetklikt.nu/
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Stanimira Sparreboom – Kalaykova
Afd. Tandheelkunde, Radboud Umc.

Tijdens deze lezing wordt geprobeerd meer duidelijkheid te  
verkrijgen over het mondspectrum bij Zeldzame ziekten….. Waar 
nog weinig over bekend is, maar wel enorm veel vraag naar is….
blijkt opnieuw na afloop!

De tandheelkundige discipline’s bestaan uit:
Cariologie (cariës), endodontologie (wortel), paradontologie (tand-
vlees), prothetische tandheelkunde, implantologie, orthodontie 
(o.a. beugels), mond- kaak & aangezichts-chirurgie, kindertand-
heelkunde, gerodontologie (mondzorg ouderen), gnathologie (pijn 
en problemen met kauwen, kaakklachten, pijn in gezicht, tanden-
knarsen en slaap-apneu….)

Orofaciale pijn (Pijn in hoofd/hals gebied)
•	tand/kiespijn
•	kaakklachten;	Pijn	in	kaakgewricht,	kauwspieren
•	hoofdpijn
•	keel,	neus,	oor
•	neuropatische	pijnen	(zenuwen)

Disfunctie
•	kaakklachten;	disfunctie	kaakgewricht,	kauwspieren
•	kauwproblemen
•	verkeerd	mondgedrag
•	bruxisme	(tandenknarsen,	kaakklemmen)
•	obstructieve	slaap	apneu

Kaakklachten
•	a-specifieke	kaakklachten	(niet	door	een	bijzondere	oorzaak)
•	pijnlijke	kauwspier
•	pijnlijk	kaakgewricht
•	knappend	kaakgewricht
•	beperkte	mondopenig
•	blokkerend	kaakgewricht
•	kaak-klachten	door	een	specifieke	aandoening

effect Noonan op gezondheid kauwstelsel…..
•	Afwijkingen	op	gezondheid	 kauwstelsel,	 speekselklieren,	 kaak-

bot, mondslijmvlies, kaakgewricht of kauwspieren….????
•	problemen	met	mond-functie
•	participatie

Stanimira heeft vervolgens diverse zoektermen geprobeerd om 
over tandproblematiek mbt het Noonan Syndroom te vinden…
Slechts 1 wetenschappelijk artikel over Noonan (met 4 zaken) 
kwam daarbij aan het licht. Er is dus nog zeer weinig over bekend!

Dentale & parodontale bevindingen
•	cariës
•	gingivitis	(tandvleesontsteking),	paradontis	(vergevorderde	tand-

vleesontsteking)
•	tandglazuur-afwijking
•	afwijking	in	grootte	of	vorm	van	de	gebits-elementen
•	hyperdontie	(meer	tanden)
•	hypodontie	(ontbrekende	tanden)

Orthodontische bevindingen
(kaakstand/tandstand…)
•	hoge	palatum	(gehemelte)
•	kleine	kaken	(micrognathie)
•	naar	voren	gelegen	onderkaak	(prognathie)
•	open	beet
•	diepe	beet

Afwijkingen kaken
•	centrale	reuscelgranuloom	(goedaardig	bindweefsel	groei)
•	Hypothonie	lippen	(spierzwakte)
•	Voedingsproblemen

bewijskracht
Er is eigenlijk nooit echt onderzoek gedaan over mondproblema-
tiek mbt Noonan….
Hoe vaak komt een afwijking voor?
Komt het vaker voor bij Noonan tov de gezonde populatie?
Wat zijn de effecten op activiteiten en participatie?
Wat is de behandelbehoefte & behandel-noodzaak?
Wat zou het tandheelkundig behandelend beleid in de context 
van het Noonan Syndroom moeten zijn?

wij willen meer weten  
Er zal een onderzoek volgen via vragenlijsten, met daarin vragen over;
•	Kauwproblemen	
•	Spraak	
•	Kaakklachten	
•	Gebitssituatie	(hoeveel	tanden,	beugels,	protheses,	etc…)
•	Open	vragen	over	mondproblemen
•	Orale	aspecten	van	kwaliteit	van	het	leven	
•	Algemene	informatie	(geslacht,	leeftijd)
•	Algemene	gezondheid

Het onderzoek wordt mede ondersteund door Anouk Dekker;  
Studente tandheelkunde. Bovendien is de samenwerking van  
patiëntenorganisatie’s	 en	 expertise-centra	 hierin	 van	 belang.	 En	
natuurlijk de patiënten en/of ervaringsdeskundigen op dit gebied. 
In principe zou het onderzoek zijn voor kinderen vanaf 12 jaar. 
Maar naar aanleiding van de vele vragen en de melding dat het 
voedingsprobleem in de beginjaren wellicht een grote rol speelt in 
de mondproblematiek, wordt hier nader over nagedacht. Ook  
Aften & Spruw m.b.t mondslijmvlies komen ter sprake tijdens de 
vraagronde. De zwakke mondmotoriek (lip), open mondgedrag,  
hypersensibiliteit (in dit geval vooral in het mondgebied, waardoor 
vaak therapeutisch tandenpoetsen een noodzaak is…), kokhalsre-
flectie, en verkleuring van de tanden door antibiotica.

Kortom:
Een duidelijk aanwezig probleem, waar nog veel onderzoek naar 
nodig is!!!

Stanimira is enthousiast…en wij erg nieuwsgierig!
Samen moeten we in staat zijn hier een 
bijzonder onderzoek naar te kunnen doen, 
met hopelijk wat antwoorden op vele vragen.

Astrid van Grunsven

Tandheelkunde & het Noonan syndroom
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Achtergrond & doelstellingen: 
Tijdens het netwerkevenement Date2innovate worden patiënten-
vertegenwoordigers gekoppeld aan onderzoekers en bedrijven om 
patiëntenparticipatie te stimuleren. In één-op-één-gesprekken leren 
deelnemers elkaar kennen en ontstaan nieuwe initiatieven. “Ik ben 
blij verrast met de uitkomst van mijn date, dit had ik absoluut niet 
verwacht”, zegt Judith van de Meerakker. 

Judith van de Meerakker is wetenschappelijk onderzoeker en werd 
ongeveer tien jaar geleden gediagnosticeerd met het Noonan 
syndroom, een zeldzame aandoening waarbij vaak sprake is van 
karakteristieke gelaatskenmerken, een aangeboren hartafwijking 
en een bescheiden lengte. Date2innovate gaf haar de mogelijkheid 
om in contact te komen met onderzoekers die wellicht geïnteresseerd 
zouden zijn in een onderzoek naar de aandoening. De organisator 
van het evenement, Mariëtte Driessens, koppelde Judith aan 
Stanimira Kalaykova, tandarts-gnatholoog en universitair docent 
aan de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Stanimira 
werkt momenteel aan een onderzoek naar tandheelkundige 
aspecten bij neurofibromatose type 1: een aandoening veroorzaakt 
door genetische mutatie. Bij het Noonan syndroom is ook sprake 
van genetische mutatie en om hiervan een beter beeld te krijgen, 
ging Stanimira in gesprek met Judith. 
 
Noonan patiënten kampen vaak met ondefinieerbare pijn, ook 
in de mond. “Hoewel we op papier een goede match leken, 
moet het in praktijk natuurlijk ook klikken”, zegt Judith. Stanimira 
wist voorafgaand aan het gesprek weinig over de eet- en 
spraakproblemen bij Noonan patiënten en werd door Judith op 
de hoogte gebracht. Gedurende het gesprek ontstond er een klik 
en ontdekten ze dat er behalve een aantal case-reports, nauwelijks 
wetenschappelijke informatie beschikbaar is over mondproblemen 
bij mensen met het Noonan syndroom. De date werd het startpunt 
van een verkennend onderzoek naar mond- en kaakproblemen bij 
Noonan patiënten.

Participatie: 
“Het is fijn samenwerken met Judith. Ze heeft een open en vriendelijk 
karakter en is betrouwbaar. Dat zijn kwaliteiten die bij mij meteen 
vertrouwen en waardering opwekken”, vertelt Stanimira. “Daarbij 
weet Judith ook heel goed hoe je met patiënten omgaat. In eerste 
instantie natuurlijk omdat zij ervaringsdeskundige is, maar ook 
vanwege haar bestuurlijke functie bij Stichting Noonan Syndroom.” 
Judith brengt het onderzoek en Noonan patiënten bij elkaar. Zij 
heeft via de stichting toegang tot gegevens die nodig zijn voor 
bijvoorbeeld het verspreiden van de vragenlijst. Ook regelde zij 
dat Stanimira tijdens een contactdag van de stichting de patiënten 
en hun achterban kon inlichten over het onderzoek, zodat zij weten 
wat er gaande is en wat hun deelname kan betekenen. “Natuurlijk 
is mijn wetenschapsnieuwsgierigheid een drive om te onderzoeken, 
maar uiteindelijk draait het allemaal om de patiënt. Je wilt invloed 
uitoefenen op de gezondheidszorg en daarmee de kwaliteit van 
leven van patiënten verbeteren”, aldus Stanimira. 

Middels een gestandaardiseerde vragenlijst worden mond- 
en kaakproblemen bij Noonan patiënten geïnventariseerd. 
Volgens Judith zijn ervaringen van patiënten noodzakelijk bij 
dergelijk onderzoek. “Zonder patiëntenparticipatie kunnen arts-
onderzoekers heel makkelijk een misrekening maken van datgene 
wat juist heel belangrijk is voor patiënten”. Stanimira vindt Judith 
een meerwaarde voor het onderzoek, vooral omdat zij zo dicht bij 
de patiënten staat. “Dit is het toppunt van ‘patient empowerment’: 
een patiënt die de kennis over haar aandoening helpt vergroten. 
Dat Judith een wetenschappelijke achtergrond heeft, is een heel 
mooie bijkomstigheid. Haar bijdrage is niet alleen waardevol voor 
mij als onderzoeker, maar ook voor haar medepatiënten en de 
kwaliteit van zorg. Patiëntenparticipatie is gewoon onmisbaar, en 
terecht: ‘Nothing about me, without me’”.

resultaten: 
De onderzoekers zetten de uitkomsten van de vragenlijsten af 
tegen antwoorden van een controlegroep, bestaande uit mensen 
zonder de aandoening. Als blijkt dat mond- en kaakproblemen 
relatief vaker voorkomen bij mensen met het Noonan Syndroom, is 
dat een mooi aanknopingspunt voor vervolgonderzoek.

successen, Knelpunten & Tips: 
Successen
Date2innovate creëert innovatieve samenwerkingen en volgens 
Stanimira bevat het event alle ingrediënten voor succesvolle 
zorgontwikkelingen. “Date2innovate geeft onderzoekers de 
mogelijkheid om kennis te nemen van het patiëntperspectief, wat tot 
nieuwe ideeën kan leiden. Tegelijkertijd verbreed je je netwerk en 
vinden waardevolle verbindingen plaats. Enerzijds tussen patiënten 
en onderzoekers, anderzijds tussen onderzoekers onderling.” 
Judith is heel blij met deze uitkomst: “Je gaat daar natuurlijk heen in 
de hoop dat het iets oplevert, en dat onderzoekers geïnteresseerd 
zijn in je verhaal. Dat onze ontmoeting daadwerkelijk tot een 
onderzoek zou leiden, had ik absoluut niet verwacht.”

Knelpunten
Judith schreef zich in voor drie dates, waarvan er twee niet 
doorgingen. Het is een event waar iedereen echt tijd voor moet 
maken en dat is met alle drukbezette agenda’s soms lastig.

Tips
Bekijk van tevoren welke partijen deelnemen aan Date2innovate en 
lees je in. Behalve tijdens de één-op-één-gesprekken, kunnen ook 
in een koffiepauze interessante ontmoetingen plaatsvinden.

betrokken partijen: 
Date2Innovate
Stichting Noonan Syndroom
Arts-onderzoeker: Stanimira Kalaykova
Patient-onderzoeker: Judith van de Meerakker

Overgenomen van participatiekompas.nl 

een geslaagde match tijdens Date2innovate 

http://participatiekompas.nl/
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Beste heer Noordam,

Graag leveren wij een bijdrage bij uw afscheid als lid van de  
Medische Adviesraad voor het Noonan Syndroom.

Onze Arnoud was bij zijn geboorte een mollige baby van 8 pond 
en in de eerste 3 maanden groeide hij goed. Hij leek een flinke 
jongen te worden, maar dat beeld veranderde snel. Regelmatig  
weigerde hij de fles. De kinderjaren van onze zoon Arnoud werden 
gekenmerkt door slecht eten en een forse achterstand in de groei. 

Na vele jaren bij o.a kinderarts dr Mourad van het LUMC onder 
controle te zijn geweest drong mijn vrouw aan op een onderzoek 
door een endocrinoloog. In 1995 werd er door de Stichting Klinisch 
Genetisch Centrum Leiden een erfelijkheidsonderzoek verricht en 
bleken vader en zoon Arnoud aan het Noonan Syndroom te lijden. 
Wij werden vervolgens doorverwezen naar het Radboud ziekenhuis.
Daar kwamen wij onder controle bij dr. Otten, die Arnoud regel-
matig aan zijn nek trok voor de lengtebepaling en dr. Van der Burgt.
Terugkijkend is dit voor Arnoud een heel belangrijke stap geweest. 

De overgang naar het middelbaar onderwijs gaf ons als ouders vele 
kopzorgen. Arnoud was 124.3 cm en moest dagelijks van Ter Aar 
naar Alphen aan den Rijn fietsen (9km) op een kinderfiets. In overleg 
met de school kreeg hij twee sets boeken, één bleef op school en één 
bleef thuis, want ja, zo’n enorme tas boeken zou wel eens veel  
te zwaar kunnen zijn voor zo’n klein mannetje. Ook regelden wij 
een set schoolmeubilair in een kleinere maat dan het aanwezige 
meubilair, maar daar heeft Arnoud nooit op gezeten. Tja, je kunt als 
ouders ook wel eens te bezorgd zijn en een kind wil op die leeftijd 
nu eenmaal niet anders zijn dan zijn leeftijdgenoten. Het fietsen 
bleek ook al snel geen enkel probleem en ook de dubbele boeken 
set verdween na het eerste jaar. 

Ook in sociaal opzicht ging het goed met Arnoud. Natuurlijk viel hij 
op als kleintje. Klasgenoten wilden hem optillen, zijn tas dragen, 
lieten hem voorgaan als hij iets wilde kopen in de kantine enz. Maar 
Arnoud is een optimistisch mens met veel gevoel voor humor en 

maakte ook wel misbruik van deze gedienstigheid, waar wij dan 
weer boos om werden. Al snel was de situatie genormaliseerd en 
Arnoud geaccepteerd. Zijn kracht bleek te zitten in zijn sociale vaar-
digheid. waardoor hij zich vrij gemakkelijk staande kon houden.

Op zijn 17de jaar kwam hij nog in aanmerking voor injecties met 
groeihormonen. Bloedonderzoek toonde aan dat de pubertijd zich 
aandiende, dus het was op het nippertje. 
Voor ons als ouders was het bijzonder om ieder kwartaal voor een 
bedrag van circa fl .30.000 in de koelkast aan medicijnen te hebben 
liggen. Wij herinneren ons nog een telefoontje van de Apotheek op 
een vrijdagavond om 6 uur: Er zou nog een rekening ad fl. 100.000 
opstaan! Gelukkig bleek het hier om een administratieve vergissing 
te gaan. Uiteindelijk heeft onze zoon ontzettend veel baat gehad bij 
deze behandeling, hij schoot werkelijk omhoog. Dat had met name 
een positieve invloed op de sociale aspecten voor een tiener zoals 
het uitgaan met vrienden, een biertje drinken en vakantie naar het 
buitenland	.	Hij	is	uiteindelijk	176cx	geworden.	

Na de HAVO spelenderwijs te hebben doorlopen is hij via het VWO 
aan de Universiteit van Leiden als Bestuurskundige afgestudeerd. 
 

Deze ontwikkeling was al voorspeld door een onderzoek van  
psycholoog Geert Thoonen waaruit naar voren kwam dat Arnoud 
met name verbaal hoog begaafd is.

Arnoud gooit in zijn vrije tijd het graag zijn hengel uit.

Afscheid Kees
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Beste Kees,

‘t was Oktober 2000 dat we elkaar in Baltimore ontmoetten op een 
Amerikaanse Noonan familie weekend van de TNSSG (The Noonan 
Syndrome Support Group) georganiseerd door Wanda Robinson. 
Jij was daar met Ineke van de Burgt op verkenningstocht en wij 
waren op zoek naar informatie toen onze zoon na een zoektocht 
van 3 jaar eindelijk was gediagnostiseerd met Noonan syndroom.
Omdat wij elkaar als Nederlandse delegatie toch vaak opzochten 
bij ontbijt, lunch etc. hebben we best vaak onze verbazing, 
bewondering, verwondering gedeeld. Vreemde mensen die 
Amerikanen, veel sensatieverhalen, ze waren daar ook nogal gek 
op groeihormonen, en iedereen was zijn eigen story flink aan t 
uitventen. We moesten er vaak om lachen of onze wenkbrauwen 
fronsen om die Amerikaanse manier van omgaan met je persoonlijke 
en medische zaken, ook in relatie tot de dokter, toen ook al het 
opkomen van internet, het “zelf-dokteren” en de ongenuanceerde 
stellingen…Ook Dokter Noonan zelf was daar aanwezig en het was 
aandoenlijk om haar als moeder van de hele familie manifesteerde 
op een hele mooie sociale manier, erg on-Amerikaans vonden we 
haar. Genuanceerd, oprecht geïnteresseerd en geëngageerd.

Tegen het einde van het weekend vroegen jullie aan ons of een 
patiëntenvereniging ook niet iets was om in Nederland op te zetten. 
Voor de medici was het toch een goede manier om met veel 
patiënten in aanraking te kunnen komen, meetgegevens te 
verzamelen, onderzoek te kunnen opzetten etc. terwijl het voor de 
ouders, tieners en volwassenen een uitstekende manier was om 
elkaar te helpen met fysieke, medische of onderwijs, of andere 
sociale vraagstukken.

Wij hebben meteen positief gereageerd, hebben destijds gezegd 
dat we graag wilden helpen, wij hadden zelf sterke behoefte aan 
contact met andere ouders en volwassenen. maar ivm medisch 
geheim konden jullie die adressen natuurlijk niet doorgeven aan 
ons. Jullie hebben toen een brief gestuurd die wij hadden opgesteld 
en die brief is gestuurd aan de patiënten; wil je uitgenodigd worden 
voor een noonan-contact-dag, wil je meedoen met het opzetten van 
de vereniging, wil je bestuurlijk actief worden, etc. De antwoorden 
op de brieven kregen zij, en het volgende jaar is de eerste 
bijeenkomst in Nijmegen geweest op de Radboud., en enkele 
maanden daarna was de Stichting een feit, en kijk hoe het 17 jaar 
na dato nog steeds floreert als nooit tevoren.Mooi was het toen Dr 
Noonan naar Nederland kwam bij de promotie van Ineke en ik 
dacht daarna nog een keer op een contactdag.

Wij hebben je bijdrage aan de Noonan stichting, het onderzoek in 
het veld van medische problemen in Noonan als endocrinoloog, de 
groeicurves, de zin en onzin van groeihormonen en zin onzin van 
andere behandelingen enorm gewaardeerd, maar vooral ook de 
manier waarop je dit met oprechte interesse en ongelofelijke 
betrokkenheid hebt gedaan al die jaren. Heel Heel Heel erg hartelijk 
bedankt voor je inzet namens Moniek en Mij, Thieu, maar ik denk 
namens de hele Noonan-gemeensschap!

Wim de Laat 
(Mede oprichter Stichting Noonan Syndroom Nederland).

In het plaatselijke krantje werd in 2010 aandacht besteed aan zijn 
nominatie voor de Gouden Veer.

Samen met vier collega-ambtenaren werd Arnoud Boelens  
genomineerd voor de Gouden Veer. De winnaar van deze Veer 
mocht zich een jaar lang de 'Best Schrijvende Ambtenaar van  
Nederland' noemen. 

Thans werkt hij als strategisch beleidsmedewerker voor Stroomop-
waarts, de gemeenschappelijk sociale dienst voor de gemeenten 
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.

U zult begrijpen dat wij erg trots op hem zijn en gelukkig met zijn 
ontwikkeling .

Arnoud is tegenwoordig een groot liefhebber van lekker eten, houdt 
van een goed glas wijn en mag graag de betere restaurants bezoe-
ken met zijn vriendin.

Als vader ben ik er trots op dat ik aan de wieg heb gestaan van de 
oprichting van de Noonan Stichting.

Als voorzitter heb ik in 2004 door middel van een interview in het 
Algemeen Dagblad aandacht kunnen besteden aan het bestaan van 
Noonan Syndroom. 

Het bestuur van de stichting verdient een grote pluim voor de  
verdere professionalisering.

Wij danken U zeer voor uw inzet in de medische adviesraad wensen 
U veel succes met uw verdere onderzoek.

Ter Aar
Ruud en Marrie Boelens

Ineke vd Burght was gevraagd om een toespraak te houden voor het 
afscheid van Kees op onze jaarlijkse contactdag. Dit heeft ze ge-
daan dmv een quiz. Iedereen moest iets ( ik weet niet meer wat) op 
zijn telefoon installeren en kon dan bij iedere vraag uit drie ant-
woorden kiezen. 

De vragen waren heel divers. Bijvoorbeeld hoe oud Kees was ge-
worden, hoeveel kinderen hij had en waar hij graag ging eten. Na 
elke vraag kreeg je te zien hoeveel mensen de vraag goed hadden 
beantwoord en wie de meeste vragen tot dan toe goed had. Er werd 
fanatiek meegedaan en veel gelachen. Uiteindelijk had Wanda 
Wolters de meeste vragen goed beantwoord en mocht zij uit  
handen van Kees een prijsje in ontvangst nemen. 
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steeds meer mensen staan voor de keuze zich al dan niet  
genetisch te laten testen. Ter ondersteuning zijn een online 
keuzehulp en een wachtkamertijdschrift ontwikkeld door de 
NPV-Zorg voor het leven, het erfocentrum en de VsOP. Ze 
ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze die 
past bij iemands persoonlijke situatie, overtuigingen en waarden. 

Als in jouw familie een erfelijke ziekte voorkomt, bestaat de kans 
dat jij die ziekte ook ooit krijgt. Om te achterhalen of je daad-
werkelijk drager bent, kun je kiezen voor voorspellend  
DNA-onderzoek. Dit is niet altijd een gemakkelijke keuze. Want 
wat doe je als je slecht nieuws te horen krijgt? Wat betekent dat 
voor je toekomstplannen en verwachtingen? Kun je nog een  
hypotheek afsluiten of een zorgverzekering? Wat betekent de  
uitslag voor je relatie, een kinderwens of voor contact met je  
familieleden? En als je weet dat je een erfelijke ziekte krijgt, kun je 
dat emotioneel aan? Uitslagen kunnen ook voor opluchting zorgen 
als men geen drager blijkt te zijn of omdat er voor de aandoening 
preventieve maatregelen en (be)handelingsopties mogelijk zijn.

Hoe kies je voor DNA-onderzoek?
Kiezen voor voorspellend DNA-onderzoek is niet vanzelfsprekend. 
Maar hoe maak je je keuze? Welke overwegingen en argumenten 
vind jij belangrijk? En waar vind je betrouwbare informatie die je 
verder helpt bij je keuze? De artikelen in het wachtkamertijdschrift 
(dat je mee naar huis mag nemen!) gaan in op vragen als  
‘Hoe erf je een ziekte?, ‘Wat zijn genen, chromosomen en DNA?’, 
‘Welke afwegingen spelen mee bij de keuze wel of geen  
voorspellend onderzoek te laten doen?’ en ‘Hoe ga je om met de 
uitslag van het voorspellende DNA-onderzoek?’. De online  
keuzehulp helpt je argumenten en overwegingen op een rij te  
zetten, die bij jou een rol spelen bij je keuze maken.

Dankzij de keuzehulp en het tijdschrift kun je je beter voorbereiden 
op het gesprek met een klinisch geneticus. Daarnaast geeft het je 
de mogelijkheid om al besproken zaken nog eens na te lezen en op 
een rijtje te zetten. Dit project is mogelijk gemaakt door een subsi-
die van Patiëntenfederatie Nederland vanuit het Programma KIDZ: 
Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische 
Zorg.
 
Direct naar de online keuzehulp en het wachtkamertijdschrift. 
http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/ 
http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/sites/default/files/keuze-
hulp/dna_bookazine_tbv_website.pdf 
 
*** De keuzehulp richt zich specifiek op ziektes die autosomaal dominant overerven

Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/
http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/
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Fotoverslag Contactdag 25 maart 2017

Met opnieuw dank aan onze fotograaf Fred Stoffer die een mooie impressie van onze contactdag weergeeft!
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Verslag Contactdag – presentatie Ineke van der Burgt

Het Noonan syndroom wordt veroorzaakt door een verandering in 
een gen. Deze verandering komt in ongeveer 50% van 1 van de 
ouders voor en in 50% is dit een nieuwe verandering en dus niet 
van 1 van de ouders afkomstig. Als je het Noonan syndroom hebt 
dan is er een kans van ongeveer 50% dat je Noonan doorgeeft 
aan je kinderen. 

Een van de problemen bij Noonan is dat in ongeveer 75% van de 
jongens de zaadballen niet indalen en net zoals bij meisjes, is er 
ook bij jongens sprake van een verlate puberteit. Het wordt aange-
raden om de zaadballen voor het 1e levensjaar in te laten dalen. 
Bij jongens komt er een verminderde vruchtbaarheid voor, dit kan 
ook optreden als de zaadballen wel op tijd zijn ingedaald. 
 
wat zijn de mogelijkheden als je Noonan hebt en je wil kinderen? 
Als je Noonan hebt kun je er voor kiezen om pre implantatie diag-
nostiek (PGD) te laten doen. Dit betekent dat je zwanger wordt 
door middel van IVF (In vitro fertilisatie). Hierbij worden alleen de 
embryo’s in de baarmoeder teruggezet die niet de verandering in 
het gen hebben dat Noonan veroorzaakt. 

Je kunt er ook voor kiezen om spontaan zwanger te worden. Houdt 
er dan rekening mee dat als de vader Noonan heeft dit wat langer 
kan duren door eventuele verminderde vruchtbaarheid. Bij een 
spontane zwangerschap is het goed om te weten dat je recht hebt 
op	extra	echoscopisch	onderzoek	om	de	ontwikkeling	van	het	kind	
goed	in	de	gaten	te	houden	en	zodat	er	naar	extra	factoren	geke-
ken kan worden wat kan duiden op een kindje met Noonan, zoals 
veel vruchtwater. Andere kenmerken van een zwangerschap van 
een kindje met Noonan zijn bijvoorbeeld een verdikte nekplooi, 
hartafwijking en nier- en/of urineweginfecties. Ook is het mogelijk 

om prenatale (voor de geboorte) diagnostiek te doen om te kijken 
of je kindje de genafwijking heeft die Noonan veroorzaakt. Dit kan 
alleen als 1 van de van de ouders Noonan heeft en het gendefect 
bekend is. Op dit moment is natuurlijk de NIPT test natuurlijk veel 
in het nieuws, een non-invasieve prenatale test. Dit betekent dat er 
in het bloed van de moeder gekeken wordt naar de genen van het 
kindje. Echter dit is op dit moment alleen mogelijk voor chromo-
soomafwijkingen van chromosoom 13, 18 en 21. Volgens Ineke 
echter gaat dit binnen 10 jaar ook mogelijk zijn voor het Noonan 
syndroom. 

Twee testen die op dit moment al wel mogelijk zijn voor prenatale 
diagnostiek bij Noonan zijn de vlokkentest en de vruchtwater-
punctie. Een vlokkentest kan gedaan worden bij 11 weken. In  
ongeveer 0.5% veroorzaakt deze test een miskraam. Een  
vruchtwaterpunctie kan gedaan worden bij 15-16 weken en hierbij 
krijgt ongeveer 0.3% een miskraam door het uitvoeren van de test. 
 
Belangrijk om te weten is dat als je Noonan hebt en je wil kinderen, 
het goed is om een afspraak te maken bij het preconceptie spreek-
uur van de gynaecoloog. Ook kun je een afspraak maken bij Ineke 
om alle mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan door te 
spreken zodat je een goede keuze kan maken in hoe je zwanger 
wil worden, spontaan of met behulp van PGD, en wat voor je tests 
je eventueel tijdens de zwangerschap nog wil. 

Uiteindelijk is het jouw keuze en 
doe je waar jij je prettig bij voelt. 

Judith van de Meerakker 

ik heb Noonan en ik wil kinderen…. 
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Tijdens de contactdag van 
25 maart jongstleden waren 
we vanuit Vincent van Gogh 
weer van de partij om u bij te 
praten over onze activiteiten 
op het gebied van onder-
zoek en behandeling bij  
het Noonansyndroom. Tijdens 
onze presentatie aan het  
einde van het ochtend- 
programma hebben we de 
luisteraars meegenomen in 
de ontwikkeling van SENS 
(de Sociaal-Emotionele trai-
ning voor volwassenen met 
het NoonanSyndroom) en 
lichtten we een tipje van de 
sluier op over de eerste resultaten. In eerdere nieuwsbrieven werd 
de training al uitgebreid beschreven. 

Kort samengevat is deze gericht op het verbeteren van sociaal-
emotionele vaardigheden, aangezien we in eerder onderzoek 
vonden dat mensen met het Noonansyndroom (NS) hier vaak 
meer moeite mee hebben dan mensen zonder NS. De training 
bestaat uit 10 sessies, waarin informatie wordt gegeven en  
opdrachten worden gedaan, gericht op de drie fases van  
sociaal-emotionele informatieverwerking, namelijk: 1) het 
waarnemen van emoties bij jezelf en anderen, 2) het nadenken 
over emoties bij jezelf en anderen, en 3) het omgaan met en 
reageren op emoties. Ook belangrijke naasten worden actief bij 
de training betrokken. Inmiddels hebben we de training gegeven 
aan twee groepen en de deelnemers waren positief! Zij ervoeren 
de training als leerzaam en nuttig en vonden veel herkenning in 
elkaars ervaringen. Om de effecten van de training te kunnen 
evalueren werd er, zowel bij de deelnemers als bij een groep 
mensen met NS die niet aan de training deelnam, een aantal 
neuropsychologische testen en vragenlijsten afgenomen. 
Aangezien de groepen klein zijn, kunnen we op groepsniveau 
eigenlijk nog geen definitieve uitspraken doen, maar lijkt er wel 
een voorzichtige trend te zijn. Na de training lijkt er een 
verbetering in het herkennen van emoties bij andere mensen 
zichtbaar te worden en lijkt de kwaliteit van leven licht verbeterd. 

Let wel, om de effectiviteit van de training goed te kunnen meten, 
moeten we het onderzoek voortzetten en data verzamelen  
bij grotere groepen mensen. Mocht u interesse hebben om  
deel te nemen aan de training of wilt u zich aanmelden als 
controleproefpersoon, dan kunt u hiervoor contact opnemen met 
Renée Roelofs.

Een tweede, en aan bovenstaand thema verwant onderzoeks-
project, richt zich op ‘perspectiefname’ bij het Noonansyndroom. 
Perspectiefname is het vermogen om je te verplaatsen in de 
gevoelens en gedachten van andere mensen; een belangrijke 
vaardigheid voor alledaags sociaal gedrag. Zoals we zojuist al 
noemden, werden sociaal-cognitieve problemen al eerder 
beschreven bij mensen met het NS, maar perspectiefname is tot 
op heden nog niet onderzocht. Om deze reden heeft 
psychologiestudente Jennifer Kramer op de contactdag 
deelnemers (mensen met én zonder NS) bereid gevonden om 
deel te nemen aan dit onderzoek. We vonden het mooi om te 
zien hoeveel mensen zich hebben opgegeven! Op de contactdag 
zelf hebben er al vijf mensen deelgenomen aan het onderzoek en 
twaalf personen hebben zich ingeschreven om op een ander 
moment getest te worden. Inmiddels zijn alle afspraken geweest 
en is de data verzameld. De meeste mensen ervoeren de taken 
als uitdagend en interessant en vonden het leuk om deel te nemen 
aan het onderzoek. Nu we de data verzameld hebben, gaan we 
deze bewerken en analyseren. We hopen aan het einde van de 
zomer meer te kunnen vertellen over de resultaten.

Tot slot willen we alle deelnemers aan de onderzoeksprojecten 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun medewerking en in-
spanningen! Uw deelname levert een belangrijke bijdrage aan 
het verbeteren van de zorg voor mensen met het Noonansyndroom!

Renée Roelofs, Jennifer Kramer en Ellen Wingbermühle

Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie
Vincent van Gogh, Venray
Tel: 0478-527339
E-mail: secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl

Onderzoeksprojecten sociale cognitie

mailto:secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl
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Hartafwijkingen komen in allerlei vormen voor bij het Noonan 
syndroom. Daarbij kunnen ze ook nog verschillen van matig toch 
ernstig. Over het algemeen heeft 80% van de mensen met het 
Noonan syndroom een aangeboren hartafwijking. 20-50% heeft 
een vernauwde longslagader (pulmonaal stenose) 20-30% heeft 
een verdikte hartspier (hypertrofische cardiomyopathie), deze 
zijn vaak al op een jonge leeftijd zichtbaar, rond de 6 maanden, 
dit is vroeger dan normaal het geval is. 20-50% heeft andere 
hartafwijkingen Daarnaast heeft 50-90% ECG afwijkingen dus een 
afwijkende werking van de hartspier. Vaak komen er meerdere 
hartafwijkingen naast elkaar voor. Op dit moment wordt er ook 
gekeken of er aan de hand van, in welk gen het defect voorkomt, 
voorspeld kan worden welke hartafwijkingen er zullen ontstaan.
Tot nu toe werd er altijd aangenomen dat het hart van iemand met 
Noonan hetzelfde was als een hart van iemand zonder Noonan. 
Dit blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Het Noonan hart 
blijkt er toch wel iets anders uit te zien. Dit is ook belangrijk als er 
ingrepen worden gedaan om de hartproblemen te verhelpen. Je 
moet met een bepaalde 'bril' kijken naar de hartafwijkingen, wat is 
er nog meer aan de hand, wat is voor de patiënt belangrijk.

Ook het volwassen worden is een punt van aandacht en daarom 
is de cardiologie geen eindig hoofdstuk maar blijft dit door het 
hele leven een rol spelen. Voor mensen met Noonan die in eerste 
instantie geen hartproblemen hebben wordt toch geadviseerd om 
onder cardiologische controle te blijven. Vooral bij pasgeborenen 
is dit na 1 jaar dan na 3 en na 5 jaar en vanaf dan iedere 5 jaar 
om te kijken of er toch op latere leeftijd alsnog hartproblemen 
gaan ontwikkelen. Het onderzoek naar hartproblematiek gaat 
natuurlijk ook gewoon verder. Op dit moment is er een muis 
gemaakt met een gendefect in PTPN11 welke een verdikte hartspier 
ontwikkeld. Door deze muizen rapamycine te geven verdween de 
verdikte hartspier. Echter, er is nog veel onderzoek nodig voordat 
dit middel ook bij mensen toegepast kan worden. Het biedt echter 
wel hoop voor de toekomst. Wat ook naar voren kwam is, dat 
onder volwassenen met Noonan syndroom nog veel onzekerheid 
en onwetendheid heerst. Daarom zou het goed zijn als er volgend 
jaar bij de contactdag een presentatie zou kunnen komen welke 
specifiek gericht is op volwassenen met Noonan 
syndroom en de hartproblematiek hierbij.

Judith van de Meerakker

Hartproblemen bij Noonan syndroom

Organisatie OCA biedt verschillenderevalidatie- en re-
integratietrajecten voor mensen met een beperking. OCA 
(wat staat voor Observeren, creëren en analyseren) gaat uit 
van de mogelijkheden en niet van beperkingen van mensen. 
Op verschillende locaties in Nederland organiseert OCA 
informatiebijeenkomsten voor mensen met chronische pijn.

Programma informatiebijeenkomst
• Ontvangst met koffie, thee
• Wat is chronische pijn?
• Hoe beïnvloedt pijn je stemming?
• Het nut van revalidatie
• Een persoonlijk verhaal
• Vragen
• Afsluiting

Voor wie?
• Voor alle mensen met chronische klachten zoals: Nek- en 

rugklachten, reuma, klachten a.g.v. kanker, Morbus Bechterew, 
chronische arthritiden, klachten a.g.v. osteoporose, fibromyalgie, 
whiplashsyndroom, RSI/CANS syndroom.

• Voor de partners van mensen met chronische pijn.
 
U bent van harte welkom in één van onze centra. Er is er vast een 

bij u in de buurt. Meldt u zich aan als u wilt komen. Ga naar 
www.oca.nl/bijeenkomsten

Duur Kosten Aanmelden
1,5 uur Gratis  www.oca.nl/bijeenkomsten 

wat is eigenlijk chronische pijn
Pijn wordt “officieel” chronisch genoemd als de pijn langer dan 12 
weken bestaat. Chronische pijn treffen we in velerlei vormen aan, 
van hoofdpijn tot reumatische pijn. Soms kan pijn een duidelijke 
oorzaak hebben zoals rugletsel, reuma, infectie of kanker, maar er 
zijn ook mensen die echt niet weten waarom ze zo'n pijn hebben.

Alles weer zo goed mogelijk kunnen doen ondanks pijn
Om grip te krijgen op uw klachten is het belangrijk u goed te 
informeren. Wat is chronische pijn? Hoe ontstaat het? Wat kunt 
u er zelf aan doen? Het gaat erom dat u de regie over uw leven 
terugpakt en u uw klachten onder controle leert houden. Dit 
noemen we zelfmanagement.

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door het revalidatieteam:
Revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en 
bedrijfstherapeut.

u wilt toch ook weer alles kunnen doen? 
OCA helpt u uw doel te bereiken

OCA is een poliklinisch revalidatiecentrum met 25 vestigingen 
verspreid over Nederland. We zijn gespecialiseerd in het 
behandelen van mensen met chronische klachten.

eerste afspraak wij scoren op Altijd dichtbij
binnen 3  clienttevredenheid verspreid over heel
werkdagen 8,8  Nederland 
 

informatiebijeenkomsten chronische pijn

http://www.oca.nl/bijeenkomsten/
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Herhaalbare informatie, graag!

Ik ben dokter, maar vandaag bekijk ik de zorg eens door de 
ogen van de patiënt. Ik ga met mijn vader naar de oncoloog om 
te bespreken wat de verschillende mogelijkheden zijn voor de 
behandeling van zijn kanker. Ik heb me voorbereid, en heb mijn 
bejaarde ouders gevraagd om hun vragen op te schrijven. Ik heb 
een papieren consulthulp en een pen mee. Ik overweeg het gesprek 
op te nemen, maar uit ervaring weet ik dat ik de opname nooit 
meer beluister.

Topdokter
Mijn vader heeft een topdokter. Dat zeg ik omdat ze het 
allerbelangrijkste doet: ze luistert, gaat diep in op wat belangrijk 
is voor mijn vader en neemt daar ruim de tijd voor. Daarbij 
geeft ze van vier behandelopties - van chemo, hormonale tot 
ondersteunende behandeling- alle voor en nadelen aan, aangepast 
aan zijn situatie. Met ook specifiek ‘niets doen’ of ‘uitstellen’ als 
opties. We maken de afspraak om erover na te denken en later in 
de week te bellen over ons besluit.

Geen informatie om mee te nemen
Tot zoverre is het een perfect consult. Toch trapt ook deze arts aan 
het eind van het gesprek in een bekende valkuil. Ik vraag of ze 
informatie op papier heeft zodat we alles thuis in alle rust kunnen 
nalezen. Die heeft ze niet. “Kunnen we het dan ergens op internet 
lezen?”, vraag ik. Weer een ontkennend antwoord. Ik suggereer 
om op Kanker.nl te kijken. Enigszins opgelucht zegt ze: “Ja, doe 
dat maar”.

Thuis kijk ik op Kanker.nl; ik zoek de juiste pagina’s en zet de linkjes 
naar de informatie in een A4-tje, samen met het gespreksverslag. 
Ik mail dat naar ons hele gezin zodat iedereen op de hoogte is. 
Mijn vader heeft uiteindelijk een keuze gemaakt waar hij tevreden 
mee is.

Mondelinge informatie wordt vergeten
Maar wat nu als ik niet mee was gegaan? Had mijn vader dan 
wel een goed besluit kunnen nemen op basis van vier mondeling 
uitgelegde behandelingen met moeilijke namen? Met gemiddeld 
drie voor- en nadelen per behandeloptie en de praktische 
consequenties? Na het consult heb ik met mijn ouders een en 
ander nog gereconstrueerd, want ook ik had niet alles opgepikt. 

Ik vraag me echt af of 
mijn ouders zonder 
een zoon die durft te 
schrijven tijdens het 
consult, wel iets gehad 
hadden om hun keuze 
op te baseren. De 
mondelinge informatie 
wordt voor het 
grootste deel vergeten. 
En zonder informatie, 
hoe kan je de keus dan 
goed overwegen?

Doe er wat aan
Natuurlijk weet ik dit al langer, want samen beslissen is een beetje 
mijn missie. Ik heb tientallen discussies gehad met dokters die 
informatie van het internet of uit folders niet goed passend vinden. 
Daarom geven ze liever niets mee. Of ze willen zelf iets maken, wat 
vervolgens niet gebeurt, terwijl er goede informatie in overvloed is. 
Elke dokter die ik spreek, is het met me eens en vindt dat er wat aan 
gedaan moet worden. Maar slechts een kleine minderheid doet er 
daadwerkelijk wat aan.

Dr. Google
Geen wonder dat een meerderheid van de patiënten tegenwoordig 
naar Dr. Google gaat voor een consult. Dat ligt niet aan de patiënt, 
maar aan ons. Wij, dokters, laten het gewoon liggen.
Daarom schrijf ik mijn patiënten ervaring in dit blog en leg ik 
het mede bij patiënten zelf neer. Vraag in het gesprek over 
behandelmogelijkheden en of u de opties nog ergens kunt nalezen. 
Op papier of op een website, een video, app of portaal, het maakt 
niet uit. Als het maar herhaalbaar is. Natuurlijk kan het zijn dat 
de informatie niet helemaal goed bij uw situatie past of dat er 
niets is, maar laat de arts dat dan uitleggen. Het maakt niet uit 
dat	de	 informatie	niet	 exact	aansluit	 op	uw	persoonlijke	 situatie.	
Iets is beter dan niets. Goede herhaalbare en deelbare informatie 
vergroot het vertrouwen in dokters. En is essentieel voor een goede 
behandeling.

Door Marcus Oei op zorgkaart Nederland
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Herhaalbare informatie, graag!t
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Uitnodiging DuiNreLL 30 september    

Na de zomer is het weer zover! De Noonan familiedag wordt dit jaar  
gehouden op Attractiepark Duinrell! Dus zet deze dag alvast in uw  
agenda, het wordt een spetterende dag!

Uiteraard wordt u deze dag weer ontvangen in een speciale ruimte (door ons 
gereserveerd) met koffie thee en wat lekkers. Onder het genot van een drankje 
ontmoet u andere gezinnen, ouders en kinderen met Noonan syndroom en hun 
broertjes en zusjes. Als u al vaker bent geweest komt u ook vast weer bekenden 
tegen. Wanneer u graag met iemand in contact wilt komen die ervaring heeft met 
een specifieke vraag, kunt u ons dit laten weten en zullen wij kijken of wij u hierin 
op weg kunnen helpen.

Ook deze dag zal er weer een interessante lezing verzorgd worden. We houden 
u op de hoogte!

De kinderen/jongeren vanaf 4 jaar krijgen tijdens deze lezing een activiteit aan-
geboden. Voor de kinderen van 4-8 jaar is dit een smokkelspel in het duingebied. 
Voor de groep 8-12 jaar is er Professionele begeleiding om de fijne kneepjes van 
het handboogschieten te leren en een hindernisparcours. En vanaf 12 is er een  
tokkelbaan, maar natuurlijk ook het handboogschieten! Voor de CFC, Costello 
kids en de allerkleinsten is er weer een aparte zaal waar zij kunnen verblijven en 
eventueel wat gekleurd en geknutseld kan worden.

Uiteraard hebben we voor al deze activiteiten ook mensen nodig die een groepje 
kinderen kunnen begeleiden bij de activiteiten. Speur dus alvast even onder oma’s, 
opa’s of andere mensen die dit leuk vinden!

Aansluitend zal er een lunchbuffet geserveerd worden en krijgen de kinderen een 
lunch box met onder andere patatjes. Daarna zijn er genoeg vriendschappen  
gesloten, en kan iedereen met gezin of meerdere gezinnen het park in en/of  
naar het Tikibad (max 2 uur)… het grootste indoorglijbanenparadijs van de  
Benelux! Het Tikibad heeft een nieuwe glijbaan van meer dan 160 meter lang,  
en er komt ook een nieuwe waterspeeltuin voor de kleintjes. NB. Bij aanmelding 
geeft u aan of u van het Tikibad gebruikt wilt maken. Kortom wij denken dat we  
alle ingrediënten hebben voor een hele gezellige en leerzame dag!

Het park is geopend tot 17.00 uur, het Tikibad zelfs tot 22.00 uur!
De uitnodiging voor deze dag zullen we in juli versturen!

Het bestuur

We hopen veel van jullie weer te zien op 30 september!
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Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt  
3	à	4	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 uitnodi-
gingen voor contact- en familiecontactdagen met aanzienlijke  
korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van de besloten 
facebookgroep en het besloten forum op de website. 

Aanmelden als donateur kan via de website: 
www.noonansyndroom.nl/donateur 

Adreswijzigingen, verandering van emailadres en opzeggen van 
het donateurschap (graag ruim voor het einde van het jaar) kan 
d.m.v. een mail naar info@noonansyndroom.nl 

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

redactie nieuwsbrief:
Astrid van Grunsven (eindredactie) i.s.m. het bestuur.

inzendingen kopij:
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 november 2017.  
Kopij insturen voor 15 oktober 2017. 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

Door de snelle ontwikkelingen binnen de genetica staan mensen 
steeds vaker voor vraagstukken rond erfelijkheid, DNA-onderzoek 
en kinderwens.
 
Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld:
Is mijn ziekte erfelijk?
Zal ik DNA-onderzoek laten doen?
Als ik de aanleg voor de ziekte blijk te hebben, moet ik dan meer 
betalen voor een verzekering?
Hoe moet ik mijn familie vertellen dat zij ook de aanleg voor de 
ziekte ook kunnen hebben?
Ik kan een ernstige aandoening doorgeven maar wil wel graag 
kinderen, wat nu?
 
De voorlichting op www.erfelijkheid.nl informeert en helpt bij het  
maken van keuzes op gebied van erfelijkheid met diverse tips en 
tools. 

Ook staan er veel persoonlijke verhalen op de website in de vorm 
van interviews.

u vindt er nieuwe voorlichting over onder meer:
•	Kinderwens	en	erfelijke	ziektes
•	Naar	de	klinisch	geneticus
•	Hoe	 vertel	 ik	 mijn	 familie/partner/kinderen	 over	 de	 erfelijke	 

ziekte.

Wij hopen uw achterban zo nog beter van dienst te kunnen zijn bij 
vragen rond erfelijkheid en gezondheid.

Zou u hen willen informeren over onze nieuwe voorlichting?
 

Met vriendelijke groet,
Team Erfocentrum

erfocentrum

https://www.erfelijkheid.nl/
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs/aanmelding
mailto:info@noonansyndroom.nl
haeck@kpnmail.nl
mailto:info@noonansyndroom.nl
http://www.appeleneelman.nl/
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.facebook.com/stichtingnoonansyndroom/?ref=ts&fref=ts


16 www.noonansyndroom.nl

30 sePTeMber 2017 Familie contactdag 

29 sePTeMber 2018  Familie contactdag

31 MAArT 2018  Contactdag

7 OKTOber  Bestuursvergaderingen: 12.30-17.00 uur 

Oproepen prikbord

Wil jij ons graag deelgenoot maken  
van jouw ervaringen m.b.t. één van  
onze syndromen, leuke gebeurtenissen,  
het expertise-centrum....?

Laat het ons voor 15 oktober weten voor de volgende nieuwsbrief via: 
info@noonansyndroom.nl

Onze vernieuwde website 
al bekeken? ….of ons forum?
www.noonansyndroom.nl

…..onze 'bouwstenen' zijn jullie !!! 
het expertise-centrum....

VACATure: bestuurslid 

Stichting Noonan Syndroom zoekt per direct Bestuurslid die ook Meer Mogelijk wil Maken voor  
mensen met Noonan en/of een van de aanverwante syndromen.

iNTeresse?? Neem contact op met Conny van Leeuwen 0703259642 of info@noonansyndroom.nl

Agenda

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 91 INGB 000 96 046 80 ten name van  
Stichting Noonan Syndroom te Krimpen a/d IJssel

Facebook 

Op Facebook is een besloten deel.  

Wij moedigen u aan hier eens te kijken en 

u aan te melden. Dan kunnen wellicht meer 

mensen van u(w ervaringen) leren of vind  

u een antwoord op uw prangende vragen

https://www.facebook.com/

groups/361533967374215/

https://www.noonansyndroom.nl/
mailto:info@noonansyndroom.nl
mailto:info@noonansyndroom.nl
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.facebook.com/groups/361533967374215/



