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Hier is ie dan! De najaars nieuwsbrief
Midden in een periode dat het veel regende was onze familie-
contactdag gepland en dan wel in Giethoorn. We hadden een 
gokje gewaagd door een locatie te kiezen waar niet veel 
binnen mogelijk was. En ja hoor, deze zaterdag was het 
grotendeels droog en zelfs de zon liet zich nog geregeld zien. 

Het werd dan ook weer een geslaagde dag. We begonnen de 
dag uiteraard met een warm bakkie en iets lekkers erbij; wauw 
wat een keuze , heerlijke dadeltaart, chocolade gebak, en nog 
veel meer lekkers werd voor ons uitgestald. 

Nadat de kinderen in groepjes verdeeld naar de activiteiten 
waren gegaan, onder leiding van een paar ouders en zus Isla, 
werd de dag geopend en vertelde Marije Diender, een kinder- 
hematologe van het Radboud UMC ons van alles over de 
bloedingsneiging waar veel van onze mensen last van hebben. 
Hierover verder in de nieuwsbrief meer informatie. 

Als tweede presenteerden Paul Sonnega en Dagmar Tiemens 
het project waar we mee bezig zijn: de onderzoeksagenda.  
Best wel bijzonder om te vermelden is dat Dagmar, weliswaar  
al heel lang donateur, nog pas sinds kort voor de zomer 
toegetreden is tot het bestuur en nu al de kartrekker is van dit 
project. Ze zit er al zo helemaal in dat het lijkt of ze dit al jaren 
doet. Daardoor ben ik ook helemaal vergeten haar en Mieke 
Teunissen, voor te stellen. Maar verder in de nieuwsbrief doet 
Dagmar dit alvast zelf. 

Na de uitleg ging iedereen actief aan de slag met de mini 
enquête en samen met de reacties van donateurs die er niet 
waren zijn er 67 reacties binnengekomen!! Fantastisch, daar 
zijn we heel blij mee. 

Mieke Teunissen is het tweede nieuwe bestuurslid sinds kort voor 
de zomer. Zij ondersteunt het secretariaat voorlopig. Omdat 
hier veranderingen in gaan komen, maar we nog niet helemaal 
weten hoe dit uit gaat pakken, zal zij zich in de volgende 
nieuwsbrief voorstellen. 

En er heeft nog een donateur zich aangemeld die haar steentje 
wil gaan bijdragen, Anniek Duursma. Zij gaat zich de komende 
tijd oriënteren en we hopen haar ook voor te kunnen stellen in 
de winternieuwsbrief. Maar ze heeft nu al een bijdrage in deze 
nieuwsbrief! 

Bij deze wil ik ook Isla en de ouders die de kinderen begeleid 
hebben bedanken voor hun hulp. Het is toch steeds weer fijn te 
merken dat we Samen Meer Mogelijk maken!

In deze nieuwsbrief uiteraard een mooie fotoreportage, deze 
keer gemaakt door Renée Augustijn en Janny Appel, die haar 
diensten aanbood. Zij maakt al jaren de nieuwsbrief op en 
wilde het nu wel eens meemaken. Dank je Janny!

Verder een ervaring met SENS, een trainingsprogramma voor 
volwassenen, een blik op het werkterrein van de klinisch 
geneticus, Erika Leenders en nieuws over de RASrun versie 2.

En last but not least: er is een nieuwe internationale richtlijn 
voor ouders en behandelaren van kinderen met het Costello- 
syndroom. Barbara Sibbles heeft eraan meegewerkt en vertelt 
erover. De richtlijn staat op de website

Veel leesplezier,
Namens het bestuur
Conny van Leeuwen
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even voorstellen
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Nieuw bestuurslid 
Dagmar stalenberg-Tiemens
Dit jaar is het Bestuur van de Stichting Noonan Syndroom 
uitgebreid met een aantal nieuwe leden. Een daarvan ben ik. 
Mijn naam is Dagmar en ik ben moeder van drie kinderen, twee 
jongens en een meisje. Daarnaast ben ik medisch bioloog en heb ik 
ervaring als docent biologie en als projectadviseur bij vernieuwings- 
trajecten. Onze jongste, Lotte van 11 jaar, heeft de SHOC-2 
variant van het Noonan Like syndroom. Lotte is een vrolijk en 
grappig meisje, altijd in voor gezelligheid en die precies weet 
wat ze wil … en dat weten haar oudere broers ook.

Lotte
Het gaat momenteel goed 
met Lotte. Sinds ze in 2013 
dagelijks groeihormoon- 
injecties krijgt is ze van 
-4SD naar -1SD ten 
opzichte van de normale 
groeicurve gegroeid en 
voelt zich inmiddels een 
hele grote dame (maar  
wel een stoere die van 

spiderman houdt). Ze volgt leerroute 4 van het Speciaal 
Onderwijs (ZMLK) Cluster 3. Ze heeft het erg naar haar zin in 
de klas met haar vriendjes en vriendinnetjes. Ze zit op zwemles, 
volgt fysiotherapie om te leren fietsen en logopedie voor haar 
spraak. Ze krijgt extra ondersteuning bij het rekenen en haar 
opdrachten maakt ze op de laptop, want het schrijven lukt niet 
goed. Lotte volgt een speciaal dieet met ongeveer 40% meer 
calorieën dan andere leeftijdsgenootjes en ze eet goed genoeg 
om ook echt alles op te krijgen. Dat was in het verleden wel 
anders. Lotte heeft totdat ze bijna 7 jaar was praktisch alle 
voeding geweigerd die zij aangeboden kreeg als gevolg van 
het vele spugen tot aan haar dreumestijd. In 2014 is zij 9 
maanden lang in plaats van naar school elke dag naar 
Seyscentra gegaan, waar zij 5x per dag eettherapie kreeg. 
Maar toen was zij ook echt van haar eetprobleem af. Seyscentra 
ontdekte daarnaast, dat zij niet aankwam van de hoeveelheid 
calorieën waar zij volgens de voedingstabellen voldoende aan 
zou moeten hebben. Zij hebben haar op een speciaal dieet 
gezet en gelukkig is ze sindsdien niet meer zo iel en mager. 

Project Onderzoeksagenda
Omdat het nu best gaat met Lotte, maar vooral ook omdat de 
zorg rondom Lotte inmiddels goed georganiseerd is, heb ik tijd 
om mij in te zetten voor de Stichting Noonan Syndroom. Een 
van de projecten waar we mee aan de slag zijn gegaan, is het 
opstellen van een Onderzoeksagenda. Dr. Ellen Wingbermuhle 
vertelde hier al over op de vorige Contactdag over en in de 
vorige nieuwsbrief. Vanuit het bestuur ben ik hier de trekker. 
Zoals we op de Familiecontactdag afgelopen 28 september 
hebben verteld, willen we in het kader daarvan heel graag van 
jullie – als het even kan van allemaal – weten waar jullie op 

korte en iets langere termijn tegenaan lopen in het dagelijkse 
leven met het Noonan Syndroom, Noonan Like Syndroom, CFC 
of Costello. We hebben jullie eerste input inmiddels verzameld 
door middel van een kleine enquête. We hebben veel reacties 
gekregen, waarvoor onze dank!! Die input zijn we aan het 
analyseren en rubriceren en gebruiken we om een grotere 
tweede enquête mee te maken die we begin januari 2020 
willen open zetten. Op de Contactdag volgend jaar op 4 april 
willen we vervolgens in workshops zoveel mogelijk verhalen van 
jullie gaan verzamelen om voor verder aanvulling en inkleuring. 
Onze Stichting werkt hierbij nauw samen met de Medische 
Adviesraad Noonan Syndroom en het Expertise Centrum 
Noonan Syndroom. Ook het Athena Instituut van de VU en 
PGOSupport zijn op de achtergrond hard met ons aan het  
meedenken.

input verwerken 
Het is uiteindelijk de bedoeling om jullie input en behoeften na 
de Contactdag verder te bespreken in Focusgroepen die 
bestaan uit experts uit het beroepenveld en uit patiënten en 
naasten. In de Focusgroepen willen we alle input omzetten in 
prioriteiten en waar dat haalbaar en realistisch is om te zetten 
in een plan van aanpak met acties. Dit kunnen heel eenvoudige 
acties zijn (zoals aanpassingen aan en aanvullingen op de 
website, een bepaalde spreker die je graag zou willen horen op 
de Contactdag, etc.), maar ook acties die langere tijd nodig 
zullen hebben. Bijvoorbeeld, het opstellen van een lijst van 
vragen, waar wij als Noonan achterban en de overige  
Rasopathieën heel graag een antwoord op zouden willen 
weten: een Onderzoeksagenda. Op deze manier komen we tot 
wetenschappelijk onderzoek waarvan we als patiënten en 
naasten hebben aangegeven dat hier de meeste behoefte aan is.

We hopen ons met dit project en deze manier van werken 
samen sterk te kunnen maken met jullie en voor jullie.

Werkgroep patienten agendering en 
onderzoeksagenda RASpons,

Dagmar Stalenberg-Tiemens



4

Ons verhaal

stollingsproblemen bij het syndroom van Noonan
28 september zijn Marinus en ik naar de familiedag in Giethoorn 
geweest. Wat was het zoals altijd weer een gezellige en leerzame 
dag. Ook hebben wij fijne gesprekken kunnen voeren met 
andere ouders van kindjes die het Noonan syndroom hebben. 
Onze eigen kinderen Julian van 6 en Veerle van 2 jaar logeerden 
bij Marinus zijn ouders.

Zij hebben allebei het Noonan syndroom evenals ons dochtertje 
Sophie die helaas is overleden aan de gevolgen van cardiomyo-
pathie na de geboorte. Ook Marinus heeft Noonan.

Presentatie stollingsproblemen
We kwamen dit keer vooral voor de presentatie over stollings-
problemen bij kindjes met Noonan. Dit omdat wij toevallig net 
bezig zijn met deze onderzoeken. In juli zijn wij met ons gezin 
vanuit het hoge noorden naar het expertisecentrum in het 
Radboud afgereisd. Hier noemde dr. Draaisma al dat stollings-
problemen bij kindjes vaker voorkomen. En dat hij ons het advies 
geeft om toch de onderzoeken bij Julian en Veerle te doen.

Maar toen kwam het probleem: dat moest eigenlijk wel een 
beetje vroeg op de dag omdat het lab alle tijd nodig heeft om de 
bloedbuizen te verwerken. Maar wij zijn er aan het einde van de 
dag. Dat zal betekenen dat we nog eens deze reis moesten 
maken voor een best wel intensieve bloedafname voor de 
kindjes. Wij lopen zelf in het UMC Groningen en dr. Draaisma 
heeft met de kinderhematoloog in Groningen contact gehad. En 
het kan in het UMCG uitgevoerd worden. Wij vinden het 
meedenken van de artsen echt super fijn. Hierdoor wordt ons een 
ritje Nijmegen bespaart. Wij kregen een oproep van de kinder-
hematoloog in het UMCG voor begin september. En in dezelfde 
week kregen we ook de uitnodiging voor de familiedag. Dat 
kwam wel erg goed uit, zo konden we nog wat informatie krijgen 
wat het precies inhield. Dus direct de afspraak naar 1 oktober 
verschoven zodat we eerst alle informatie binnen hebben.

Lastige keuze
Want als ouder vind je het toch erg ingrijpend zo'n intensieve 
bloedafname. En bij Julian wordt iedere 3 maanden bloed 
afgenomen vanwege een traag werkende schildklier maar onze 
kleine Veerle van 2 jaar is alleen na haar geboorte een keer 
geprikt. Dus voor we er voor gaan, willen we zoveel mogelijk 
informatie verzamelen. En door de vragen die tijdens de presen-
tatie werden gesteld merkte ik ook wel dat het bij veel ouders een 
lastige keuze is. De vragen die werden gesteld zoals: "Mijn kind 
bloedt nooit na" of "mijn kind is al vaak geopereerd, dan was het 
toch wel eerder ontdekt". En ik twijfel ook want is het routine 
stollingsonderzoek niet genoeg? Dat is maar 1 buisje ... Maar nee 
zo werkt het niet. Juist bij deze kindjes is het zo dat ze soms op 1 
of meerdere plekken in de stollingscascade een kleiner probleem 
hebben. Wat niet te zien is met routine-onderzoeken. Ook kunnen 
ze niet met zekerheid zeggen of het bij de ene operatie wel erg 
bloedt en bij een andere niet. En ook niet of alle kindjes die hier 
problemen mee hebben nabloeden na een val.

Vallen
Wat ons vooral deed nadenken was het verhaal dat de kindjes 
vaak vallen. En als het aan de buitenkant te zien is kun je visueel 
zien of het stopt met bloeden. Maar als er ergens, zoals in het 
hoofdje of in de buik, een bloeding ontstaat en ze hebben wel 
problemen met hun stolling en kunnen ze in de problemen raken. 
En daardoor hebben wij 1 oktober tijdens onze afspraak met de 
kinderhematoloog in het UMCG gekozen om ze beiden wel te 
laten prikken. Bij Julian lukte het goed en is het stollingsonderzoek 
ingezet. Bij onze Veerle stopte het steeds en is het uiteindelijk niet 
gelukt. Maar zoals ook besproken tijdens de presentatie is dat ook 
goed. Over een jaartje misschien nog eens proberen. Ze moeten 
al zoveel onderzoeken. Dit moet geen trauma voor ze worden.

Wij wachten de uitslagen af. En bedanken het bestuur weer voor 
een hele mooie dag. Tot in het voorjaar!

Groetjes Bianca Scherjon
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Verhoogde 
bloedingsneiging
5 vragen aan Marije Diender
Kinderarts- kinderhematoloog in opleiding 
Amalia kinderziekenhuis Radboudumc Nijmegen

1. wat is er zo moeilijk aan de bloedingsproblemen     
bij kinderen met noonan syndroom?

Als je gezond bent en een wondje krijgt dat stopt het meestal 
met bloeden zonder problemen. Dit komt omdat in het bloed 
allerlei stoffen zitten (o.a. bloedplaatjes en stollingseiwitten) die 
er samen voor zorgen dat het wondje dicht gaat. Het zijn 
allemaal losse schakels die samen een geheel vormen om het 
bloeden te stoppen. Op het moment dat er 1 schakel niet 
functioneert, of zelfs afwezig is, werkt het systeem van schakels 
minder goed en zie je dat er ook problemen kunnen ontstaan 
met het stoppen van bloeden van wondjes of juist dat je stolsels 
te veel maakt. De bloedstolling werkt niet langer meer op zijn 
best. Er zijn ziektebeelden waarbij we precies weten welk 
schakeltje niet goed werkt zoals bijvoorbeeld hemofilie. Bij 
kinderen en volwassenen met Noonan syndroom is het echter 
ingewikkelder. Het is niet altijd dezelfde schakel die niet goed 
werkt en vaak zie je dat er een aantal schakels van het  
stollingssysteem minder goed werken waardoor kinderen en 
volwassenen toch langer kunnen nabloeden dan iemand die  
geen Noonan heeft. Doordat elk kind of volwassenen met 
Noonan syndroom anders is kan je er alleen achter komen 
welke schakel of schakels minder goed functioneren door dit 
goed te onderzoeken. 

2. wat weten we allemaal al?
Veel kinderen met Noonan hebben een verhoogde bloedings-
neiging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het sneller krijgen  
van blauwe plekken of bloedneuzen. Maar het kan ook gaan 
om bloedingen die langer duren of ernstiger verlopen zoals 
bijvoorbeeld na een val of na een operatie. Door middel van 
een bloedonderzoek naar de stollingsfactoren kan je onder- 
zoeken welke schakel er niet goed functioneert. 

We zien bij kinderen met Noonan vaak niet goed werkende 
bloedplaatjes (trombopathie) of een tekort van een van de 
stollingseiwitten. Bijzonder hierbij is echter dat er niet altijd een 
direct verband met de resultaten van dit onderzoek en de 
neiging om te bloeden wordt gevonden. Hoe we dit toekomstge-
richt beter kunnen begrijpen en dus verklaren zijn we aan het 
onderzoeken.  

3. is het nodig om te onderzoeken? 
Het onderzoeken van de stollingsfactoren als je Noonan syndroom 
hebt is wel verstandig om te doen zodat je voorbereid bent als er 
zich een bloeding voordoet. Het is echter niet zo dat je dit 
onderzoek meteen na de geboorte moet doen. Als kinderen 
klein zijn is onderzoek soms lastig en belastend voor kind en 
ouders. We kiezen daarom er vaak voor in die fase nog geen 
bloedonderzoek uit te voeren maar wel uit te leggen waar je in 

het dagelijks leven op moet letten en geven we adviezen wat te 
doen als er bijvoorbeeld een harde val op het hoofd heeft 
plaatsgevonden. 

Het is anders als je kind geopereerd moet worden. Dan kiezen 
we vaak wel voor een bloedonderzoek zodat we gerichte 
adviezen kunnen geven om de stolling zo goed mogelijk te  
laten functioneren. Mocht een kind niet geopereerd hoeven te 
worden, kijken we middels bloedonderzoek de bloedstolling na 
als ze wat ouder zijn en bloedprikken minder belastend is. Op 
basis van de gevonden resultaten maken we een behandelplan 
met daarin behandeladviezen. 

4. wat zijn de belangrijkste leefregels in het dagelijks 
leven?

Gelukkig zijn de bloedingsproblemen bij kinderen met Noonan 
meestal mild, waarbij je vaak in het dagelijks leven weinig 
hinder ondervindt. Het gaat dan bijvoorbeeld om snel blauwe 
plekken of bloedneuzen. Een kind met Noonan kan eigenlijk 
alles doen wat andere kinderen ook doen. Het enige wat 
belangrijk is om in het geval van een harde val of bij het blijven 
bloeden van wondjes meteen hulp te zoeken. 

5. wat willen jullie doen in de toekomst? 
Samen met Maroeska te Loo (kinderhematoloog) en Jos 
Draaisma (kinderarts) zijn we een onderzoek gestart om de 
bloedingsproblemen bij kinderen met Noonan beter in kaart te 
brengen. We hopen door middels van het analyseren van alle 
Noonan patiënten beter te kunnen zeggen wat de oorzaak is, 
welke kinderen verhoogd risico hebben om te gaan bloeden en 
met name ook wat we moeten doen om het te voorkomen en 
hoe we het moeten behandelen. In hoop in de toekomst de 
resultaten met jullie te kunnen delen. 

Kijk voor de complete presentatie Verhoogde bloedingsneiging 
van Marije Diender op https://noonansyndroom.nl/activiteiten/
kennisbank-noonan-syndroom/category/5-informatie-over- 
noonan-syndroom

Onderzoek
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fotoverslag familiedag
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Giethoorn!
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student Meets Patient
Op 2 oktober jongstleden ben ik (Melissa 
Akerboom) samen met Hanneke Niessen en 
Anneke de Vries naar Nijmegen afgereisd 
voor de Student Meets Patient (Student 
ontmoet Patiënt). We konden op deze 
middag de studenten van het Radboud 
UMC vertellen over onze ervaringen als 
ouders. 

Het waren twee groepen studenten van 
ongeveer 32 studenten en zij mochten ons 
vragen stellen naar aanleiding van het 
lezen van de website. Zoals dat goede 
studenten betaamt, hadden ze vaak niet 
veel gelezen. Maar na het verhaal van 
onze eigen ervaringen kwamen er toch een 
hoop vragen. 

impact op het leven
Er waren veel vragen over de impact van 
Noonan op ons leven, over het stoppen met 
werken om de zorg te kunnen geven. Maar 
ook vragen over de impact binnen je relatie.
  

En in mijn geval over ons tweede kind, dat 
geen Noonan heeft, maar we wel hebben 
laten testen d.m.v. een vlokkentest. 

Zelf viel het mij op, dat de beide dames 
veel meer hebben moeten vechten bij de 
gezondheidszorg om voor hun kinderen de 
juiste diagnose te krijgen. Ik merkte dat ik 
een andere generatie ouder ben, die een 
andere insteek van de gezondheidszorg 
heeft mogen ervaren. Wij wisten rond de 6 
maanden dat onze zoon Ruben (inmiddels 
3) Noonan heeft. En we hebben gelukkig 
een erg betrokken kinderarts en een fijn 
team in het revalidatiecentrum in Leiden. 

Ik vond het een heel interessante middag. Ik 
hoop dat ik zeker in de toekomst de 
stichting nog kan helpen om deze dagen 
mogelijk te maken. Hoe meer geluid en 
aandacht, hoe beter

Melissa van der Zalm

Verslag

weerbericht
GieTHOOrN

Verwachting? 
Een stralende familiedag. Het is toch altijd mooi weer dan! 

Prognose? 
Slecht weer? Veel regen? Oké. Plan b dus. 

ervaring? 
Ja, het was slecht weer, maar om het programma heen viel het 
mee. Anders dan anders. 

HeT GieT HOOr! 

in verwachting? 
Ja, zwanger! Een jongen of een meisje?

Prognose? 
Mogelijk een syndroom??

ervaring? 
Een achtbaan aan emoties.  
Ontwikkelingen stap voor stap.  
Anders dan anders. 

Niets zo onvoorspelbaar als het weer. Noonan en het weer. Meer 
verband dan we denken. Moeten we maar vertrouwen op het 
aloude gezegde ‘Na regen komt zonneschijn’! 

Bedankt voor de fijne familiedag allemaal en het delen van 
ervaringen. 

 

Marit Kemna

familiedag Giethoorn
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ik schaam me niet 
meer voor mezelf
Linda (43) heeft, net zoals haar twee kinderen, het Noonan 
syndroom. Ze neemt regelmatig deel aan onderzoeken van het 
Centrum voor Neuropsychiatrie, zoals de SENS-training.

“Mensen met het Noonan syndroom kunnen allerlei symptomen 
hebben. Mijn twee zonen en ikzelf hebben vooral gedragsmatige 
problemen. Als kind stond er al op mijn rapporten dat ik 
ongeconcentreerd en speels was. Ook bij het sporten werd ik 
altijd negatief beoordeeld. Ik heb in die tijd zelfs mijn rapporten 
weggegooid omdat ik die negativiteit niet meer wilde lezen. Als 
volwassene ben ik vaak te direct, ik zie alleen zwart of wit, geen 
grijs tussengebied. Ik vind het moeilijk om me aan te passen aan 
anderen.

emoties uiten
Mijn leven liep lekker. Ik werkte op een woongroep met kinderen 
met een beperking en, ondanks een scheiding, voelde ik me 
goed. Totdat er problemen op mijn werk ontstonden. Het lukte 
me niet om me daarover te uiten. Ik voelde me onveilig en in 
plaats van er iets over te zeggen trok ik mezelf terug. Precies op 
dat moment kwam de SENS-training vanuit het Centrum voor 
Neuropsychiatrie voorbij. De training was onderdeel van een 
onderzoek naar alexithymie (problemen met het verwoorden van 
gevoelens). Ik wilde graag meedoen omdat het me handvatten 
zou geven bij het benoemen van emoties. De training richtte zich 
namelijk op het waarnemen en interpreteren van emoties bij 
anderen en bij jezelf, en vervolgens op het reageren op die 
emoties.

Voelen en verwerken
Ik heb veel aan de SENS-training gehad en ben van alles gaan 
voelen en verwerken. Ik denk dat ik voor het eerst in mijn leven 
leerde zeggen hoe het écht met me ging. Ik was gewend om 
altijd maar gezellig en leuk te doen. Als iemand nu vraagt hoe 

het met me gaat, durf ik eindelijk te zeggen dat het gewoon 
slecht gaat. Ook vind ik het erg verhelderend om tijdens de 
groepstraining bevestigd te krijgen dat sommige zaken, zoals 
gepest worden, verklaard kunnen worden uit het Noonan 
syndroom. Ik werd altijd gepest als kind, maar weet nu pas dat 
dat vaak voorkomt bij kinderen met het syndroom. 

Acceptatie
Ik vond het niet moeilijk om naar een specialistisch centrum toe te 
stappen. Het helpt natuurlijk ook dat medewerkers van het 
Centrum voor Neuropsychiatrie zeer toegankelijk zijn. Ze zijn 
altijd aanwezig op de Noonan-contactdagen en zelf benaderen 
ze actief mensen voor deelname aan hun onderzoeken. Voor mij 
is het belangrijk om mee te werken aan die onderzoeken omdat 
het veel informatie oplevert waarmee ik verder kan.

Het grootste winstpunt na deelname aan de onderzoeken, 
workshops en de SENS-training is het herkennen en benoemen 
van mijn eigen gedrag dat het gevolg is van het Noonan 
syndroom. Ik heb mezelf kunnen accepteren zoals ik ben. Ik zie 
het Noonan syndroom niet meer als handicap, maar juist als een 
meerwaarde. Ik heb me lang geschaamd voor wie ik was, dat 
doe ik niet meer. Ik voel nu vooral vrijheid.”

Voor meer info
https://www.cvneuropsychiatrie.nl/diagnose-en-behandeling/
specifieke-syndromen/

woordwolk

Onderzoeksagenda 
Op de familiedag, maar ook daarna door de oproep over de 
mail, hebben veel donateurs input gegeven aan de vraag om  
de enquête in te vullen voor het onderzoek.

Ruim 60 personen hebben de enquête ingevuld. Via dit plaatje 
krijgt u een indruk van de hoeveelheid input die we gekregen 
hebben.

Super hier kunnen we mee verder. 

Werkgroep patienten agendering en 
onderzoeksagenda RASpons

Veslag seNs-training

student Meets Patient
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rAsrun!
Paul Sonnega is vader van dochter Jessie waarbij het syndroom 
van Noonan is vastgesteld. In december wordt zij 3 jaar. Nu zit 
zij op de goede plek en heeft zij al veel ontwikkeling laten zien. 
Helaas is dit voorheen anders geweest en hebben de ouders 
van Jessie het gevoel gehad het wiel opnieuw te moeten 
uitvinden wat betreft de zorgverlening omtrent hun dochter. 
‘Zonde’ zegt Paul, “dit was niet nodig geweest wanneer artsen 
bekend zijn met het syndroom van Noonan”. Veel ouders lopen 
hier tegenaan. Dit is een zeldzaam syndroom, maar komt 
relatief veel voor. Het is dus ook de hoogste tijd voor verande-
ring. Wanneer de diagnose bekend is moet het ouders makkelij-
ker gemaakt worden om de juiste zorg voor hun kinderen te 
krijgen. Hier is dus actie voor nodig!

Loopband actie
Op 6 februari 2020 zal in het Amalia Kinderziekenhuis, in het 
Radboudumc te Nijmegen, op het theaterplein een loopband 
actie gehouden worden om meer naamsbekendheid te generen 
voor het syndroom van Noonan en andere RASopathieën . In 
eerste instantie is de doelgroep juist de zorgverlener. Zorgverle-
ners zoals kinderartsen, huisartsen en het consultatiebureau, 
moeten het syndroom sneller kunnen herkennen en weten waar 
ze deze kinderen en hun ouders naar moeten doorverwijzen 
voor de juiste zorg. Wanneer meer zorgverleners het syndroom 
kennen en herkennen kunnen zij kinderen en hun ouders beter 
en sneller doorverwijzen voor de juiste zorg. En dat is dus 
ontzettend belangrijk om de beste ontwikkelingsmogelijkheden 
te kunnen creëren voor deze kinderen. 

Oké het doel is nu duidelijk, maar hoe wordt deze actie nu 
precies vormgegeven? Paul: “Ik ga 12 uur, van 07.00 uur tot 
19.00 uur, lang lopen”. Ook zal er op het theaterplein een 
informatiepunt zijn. Daar zal kinderarts Prof. dr. Jos Draaisma, 
samen met de Stichting Noonan Syndroom, alle geïnteresseer-
den voorzien van informatie. Wat fijn is is dat Prof.dr. Jos 

Draaisma les geeft aan geneeskunde studenten. Wij hopen dat 
zij naar dit informatiepunt zullen komen. Zij worden (mogelijk) 
onze toekomstige artsen en zijn daarom ook een belangrijke 
doelgroep. Verder worden er zoveel mogelijk zorgverleners 
uitgenodigd om langs te komen. Paul: “Wij hopen op een grote 
opkomst, de actie wordt gehouden op een punt waar iedereen 
gemakkelijk even kan langskomen.” Hier geldt uiteraard het 
motto: ‘hoe meer hoe beter’. Daarnaast wordt geprobeerd om 
deze actie ook landelijk bekendheid te geven. Paul: “Wij willen 
graag Hart van Nederland uitnodigen om van deze dag een 
item te draaien”.

Meer bekendheid geven 
Het is duidelijk dat het nodig is om meer bekendheid te geven 
aan het syndroom van Noonan en de andere RASopathieën. 
Van groot belang is het dat de betrokken zorgverleners weten 
dat deze aandoeningen bestaan, maar vooral dat zij deze 
beter herkennen. Om zo de beste ontwikkelingskansen mogelijk 
te maken voor onze kinderen. Paul: “Mijn grote wens is dat de 
zorg toegankelijker wordt, dat je sneller weet waar je moet zijn 
en bij wie. “Dat er meer bekend wordt van de diverse mogelijk-
heden en dat de dingen sneller worden opgepakt”. Precies 
hiervoor is deze actie in het leven geroepen. 

bent u ook geïnteresseerd om mee te doen, door 
bijvoorbeeld mee te lopen of in de stand te staan? 
Dat kan! Neem contact op met Paul Sonnega voor de mogelijk-
heden. Mail: paulsonnega@gmail.com of bel: 0634533804. 
Ook kunt u een mailtje sturen naar info@noonansyndroom.nl.

Interview met Paul Sonnega
Geschreven door Anniek Duursma 

interview
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recent verschenen

richtlijn begeleiding en 
behandeling Costello syndroom
Voor patiënten, families en behandelteams van kinderen en 
volwassenen met een zeldzame ziekte is het vaak moeilijk om 
goede informatie te vinden over de aandoening. Een arts heeft 
misschien maar één of twee mensen met dezelfde erfelijke 
aandoening in de praktijk, waardoor hij of zij geen ervaring 
krijgt. Er is bovendien vaak heel weinig informatie in de weten-
schappelijk literatuur omdat er niet veel onderzoek is gedaan 
naar de oorzaak en behandeling, gewoon doordat er zo weinig 
mensen met de aandoening zijn. Gelukkig vinden patiënten en 
hun families elkaar bij patiëntenverenigingen, zoals de Noonan 
Stichting, en op social media.

samengevat in zorgplan
De beschikbare informatie kan worden samengevat in een 
richtlijn, een kwaliteits- en zorgstandaard of een zorgplan. 
Daarmee weet iemand met een zeldzame ziekte wat voor zorg 
hij of zij nodig heeft en weet een behandelteam welke zorg zij 
moeten geven. Sámen kunnen zij het beste plan voor begeleiding 
en behandeling opstellen. Een richtlijn is een advies voor 
behandeling. In overleg kan een patiënt met zijn behandelteam 
besluiten er van af te wijken.

Nieuwe richtlijn voor Costello
Voor Noonan en CFC syndroom waren er al zorgstandaarden 
opgesteld, maar voor Costello syndroom was er alleen een 
verouderde Franstalige richtlijn. Een groep artsen en weten-
schappers besloot daarom tijdens een Internationale bijeenkomst 
in Amerika dat het de hoogste tijd was voor een richtlijn voor 
Costello syndroom. Na een periode van twee jaar met een leuke 
en intensieve samenwerking en veel discussies over de beste 
behandeling verscheen in juni dit jaar de richtlijn ‘’Costello 
syndrome: clinical phenotype, genotype, and management 
guidelines’’ in de American Journal of Medical Genetics. In het 
Nederlands: Costello syndroom: uiterlijke en erfelijke kenmerken 
en richtlijn voor behandeling. 

Het team van het expertisecentrum Costello syndroom van 
ENCORE (ErasmusMC Rotterdam) heeft het hoofdstuk over groei 
en voeding ‘Gastroenterologic findings’ geschreven. De Engelsta-
lige richtlijn is te vinden op de website van de Noonan Stichting. 
Een compacte Nederlandse samen- 
vatting volgt binnenkort.

Costello syndroom
Costello syndroom (CS) is een RASopathie die veroorzaakt wordt 
door een activerende verandering in het HRAS gen. Het HRAS 
gen is in veel weefsels aanwezig, waardoor CS een effect heeft 
op verschillende organen en de mensen een grotere kans hebben 
op het krijgen van kanker. Mensen met CS kunnen opvallende 
gelaatskenmerken, hartaandoeningen, groei en een ontwikke-
lingsachterstand hebben, met daarnaast huid, orthopedische  
(bot en spier), oog en neurologische problemen, waarbij er grote 
overlap bestaat met de andere RASopathieën. Medische 
begeleiding vraagt om kennis van het wisselende en uitgebreide 
klinische beeld (fenotype). Artsen hebben vaak weinig ervaring 
in de zorg voor mensen met CS, doordat de aandoening 
zeldzaam is. Het fenotype kan bovendien variëren afhankelijk 
van genafwijking.

Deze richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinair team van 
experts met als doel om tijdige zorg en richtlijnen voor behande-
ling te geven aan behandelaars in- en buiten het ziekenhuis én 
ook aan families en mensen met CS gedurende hun leven. Deze 
richtlijn is gebaseerd op de kennis en ervaring van experts en 
niet op evidence-based richtlijnen door het tekort aan weten-
schappelijke gegevens over deze zeldzame aandoening.

Het belangrijkste doel van de richtlijn is om mensen met Costello 
syndroom te ondersteunen: wat is nodig en waar moet je op 
letten? Je kan de richtlijn gewoon meenemen naar je arts en 
andere hulpverleners; misschien zijn zij niet op de hoogte van het 
bestaan van de richtlijn.

referentie:
Gripp K.W., Morse L.A., Sibbles B.J., Rauen K.A. et al. Costello 
syndrome: Clinical phenotype, genotype, and management 
guidelines. American Journal of Medical Genetics, 2019; 1 – 20.

Voor vragen over Costello syndroom en over de richtlijn kun je 
contact opnemen met:
- Drs. Barbara Sibbles, Kinderarts – Erfelijke en Aangeboren 

Aandoeningen
 CFC-Costello expertise centrum ENCORE EMC:
 Mail: cfc-costello@erasmusmc.nl

De richtlijn is te vinden op de website: 
https://noonansyndroom.nl/informatie/
richtlijn-costello-syndroom

Barbara Sibbles
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Erika Leenders

De hulpverleners

Vragen aan hulpverleners
Je naam en beroep en waar je werkt
Mijn naam is Erika Leenders en ik werk op de afdeling klinische 
genetica van het RadboudUMC in Nijmegen. 

wat doe je als klinisch geneticus?
Een klinisch geneticus is een medisch specialist die gespeciali-
seerd is in de diagnostiek van erfelijke en aangeboren aandoe-
ningen. Middels genetisch onderzoek (DNA-onderzoek) 
proberen wij te achterhalen wat de oorzaak is van een 
bepaalde aandoening of een bepaald syndroom. Binnen dit 
hele brede vakgebied heb ik de RASopathieën (en in het 
bijzonder Noonan syndroom) als aandachtsgebied. Dat 
betekent dat ik kinderen of volwassenen zie waarbij er een 
verdenking is op het Noonan syndroom (of aanverwante 
syndromen). Bij ongeveer 85% van de patiënten kan er met 
genetisch onderzoek een oorzaak worden gevonden voor het 
Noonan syndroom. Bij een deel van de patiënten lukt dit echter 
(nog) niet. In dat geval beoordeel ik of extra genetisch onder-
zoek mogelijk is (soms op basis van wetenschappelijk onder-
zoek) of dat de diagnose op basis van klinische kenmerken 
gesteld kan worden. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is 
daarnaast het in kaart brengen van de familie van een patiënt 
om voorlichting te kunnen geven over de mogelijkheden voor 
diagnostiek (bijvoorbeeld bij een kinderwens). 

wat is je betrokkenheid bij het Noonan syndroom (of 
CfC, Costello, of andere rAsopathieën)? 
Ik houd mij dus voornamelijk bezig met de diagnostiek. 
Daarnaast ben ik betrokken bij de Noonan expertisepoli waar 
ik samen met dr. Jos Draaisma (kinderarts), kinderen en 
volwassenen met Noonan syndroom vervolg. Dit spreekuur 
vindt eens per twee weken plaats. Het doel van dit spreekuur is 
om, enerzijds, te horen of de medische zorg die beschikbaar is 
in de eigen regio van de patiënten, voldoende toereikend is. 
Indien deze niet toereikend is, kunnen wij aanvullende onder-
zoeken aanvragen en/of advies geven aan de regionale 
behandelaar. Daarnaast leren wij ook weer ontzettend veel van 
onze patiënten. Door veel kinderen en volwassenen met het 
Noonan syndroom te zien, kunnen wij onze expertise verder 
uitbouwen en ontdekken waar vragen liggen die met bijvoor-
beeld wetenschappelijk onderzoek uitgezocht moeten worden. 
Bij de stichting Noonan syndroom ben ik lid van de medische 
adviesraad. Dat betekent dat ik, samen met collegae, advies 
geef aan de stichting met betrekking tot medisch inhoudelijke 
vragen. Één van de projecten waar we nu samen aan werken is 
een gezamenlijke onderzoeksagenda. Dit betekent dat we ons 
wetenschappelijke onderzoeksagenda deels willen inrichten in 
samenspraak met ervaringsdeskundigen (patiënten en familiele-
den). Op deze manier bepalen we samen waar we verder 
onderzoek naar willen doen met als doel de zorg voor patiën-
ten met een RASopathie te verbeteren. Hierover volgt binnen-
kort nog meer informatie. 
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Colofon

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

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

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

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

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

inzendingen kopij:
U kunt uw artikel, foto’s, gedicht, tekening, e.d. sturen naar 
info@noonansyndroom.nl Het wordt geplaatst in de 
eerstvolgende nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in  
februari maart 2020. Kopij graag insturen voor voor 20 januari 
2020. Het bestuur is gemachtigd een inzending te weigeren of in 
te korten. Hierover ontvangt u bericht. 

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

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

De hulpverleners

Doe je ook (mee aan) wetenschappelijk onderzoek 
naar deze syndromen en zo ja op welk terrein?
Ik ben op dit moment bezig met mijn promotieonderzoek over 
het Noonan syndroom. Dit houdt in dat ik verschillende 
onderzoeken doe, waarbij het Noonan syndroom centraal 
staat. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met diagnostiek naar 
Noonan syndroom tijdens de zwangerschap. 

ben je wel eens op een contactdag geweest?
Jazeker. In 2017 heb ik de werkzaamheden van Ineke van der 
Burgt langzaam overgenomen. In dat jaar ben ik voor het eerst 
op de contactdag geweest. Dit jaar, 2019, heb ik over moeten 
slaan in verband met een sabbatical. In principe wil ik graag 
ieder jaar aansluiten. 

Zo ja wat vond je ervan, wat viel je op wat was de 
meerwaarde voor je dagelijkse beroepspraktijk?
Ik vond beide keren ontzettend leuk! De dagen waren goed 
georganiseerd, met veel verschillende interessante onderwer-
pen. Ik denk dat de contactdag heel waardevol is voor iedereen 
die iemand met het Noonan syndroom kent. Dus niet alleen 
voor patiënten zelf, maar ook voor familie, vrienden en 
hulpverleners. Voor nieuwe patiënten, die net een diagnose 
hebben gekregen, kan de stichting ook ontzettend veel steun 
bieden. Ik bespreek daarom de Noonan stichting en de 
contactdagen ook op de polikliniek. 

Zou je ook iets willen en kunnen vertellen over een 
aspect van het syndroom, zo ja welk onderwerp? 
Jazeker. In principe zijn onderwerpen met betrekking tot 
diagnostiek of de genetische achtergrond van het Noonan 
syndroom het meest van toepassing. 

waar vind je dat nog hard aan gewerkt moet worden 
met betrekking tot de kennis of de hulp aan deze 
groep?
Ik denk dat er nog ontzettend veel werk te verrichten is. Er 
worden nog steeds nieuwe genen ontdekt die geassocieerd zijn 
met het Noonan syndroom en over deze genen weten we vaak 
nog maar weinig. We kunnen daarmee de diagnostiek verbete-
ren, maar ook leren van onze patiënten over de verschijnselen 
die bij deze genen op de voorgrond staan. Daarnaast wordt er 
hard gewerkt aan verschillende behandelmethoden, voor 
specifieke, veel voorkomende klachten. Veel van deze (moge-
lijke) behandelingen staan nog in de kinderschoenen en er moet 
dan nog veel gebeuren voordat deze daadwerkelijk kunnen 
worden aangeboden aan onze patiënten. 

Met welke vragen kunnen patiënten bij jou terecht? 
In principe kunnen patiënten, familie van patiënten of hulpverle-
ners met alle Noonan gerelateerde vragen bij het expertisecen-
trum terecht. Dit kan middels een verwijzing naar ons, maar 
ook middels een telefonische afspraak. Wij krijgen regelmatig 
vragen over diagnostiek of behandeling, of over de functie van 
de expertisepoli. Bij vragen, neem gerust contact op.
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be De DuTCH Costello meeting 2019
Zondag 20 oktober was het weer zover…
onze Nederlandse Costello-meeting.
6 jaar geleden begonnen met 3, inmiddels met hele kleine 
muize-stapjes (net als onze kinderen…) gegroeid naar 6 
Nederlandse, 1 Belgische en dit jaar ook 1 duitse Costello. In 
de leeftijd van 2 – 20 jaar. We weten dat er meer bekend zijn, 
de vraag blijft of zij willen aansluiten….

Nadat iedereen aanwezig was, was er natuurlijk koffie/thee met 
gebak, een hapje, een drankje, veel bijkletsen, info uitwisselen 
en voor de kinderen lekker spelen…
Blended diet werd besproken, gebarentaal, operatie’s…
Bijzonder hoe de contacten groeien, ook bij ‘broertjes van..’, die 
het leuk vinden om dat vriendje weer te zien. 
Nieuwe contacten die hoop putten uit dit contact. 
Nieuwe contacten omdat ze eindelijk persoonlijk contact kunnen 
leggen.

Bijzonder om te zien hoe goed de kleinste het al doen. 
Waaruit blijkt dat er inmiddels meer kennis is en er sneller 
wordt ingespeeld op bepaalde problemen.

Wetende dat alles in een zeer vertraagd tempo mogelijk 
ontwikkeld, is het toch bijzonder om te horen (en te lezen in de 
nieuwe richtlijn..), dat het leren lezen pas erg laat begint….
terwijl het mijn dochter bijna afgenomen werd.

Fijn om Dana, die al 18 jaar is, te zien, wat ook mij hoop gaf….

Dit keer was ook Barbara Sibbles (Kinderarts Expertise-centrum 
CFC-Costello) aanwezig. Zij gaf naast haar ontmoeting en 
gesprekken met Costello-ouders, uitleg over het expertise-centrum 
(nog veel onwetend/onduidelijk), over de nieuwe richtlijn en 
over een mogelijk nieuw te starten onderzoek van ENCORE.
Inmiddels is er direct contact tussen ouders & het Expertise-
centrum o.a. over ontwikkelingen die te maken hebben met 
onze kinderen en het expertise-centrum ENCORE.

B. Sibbles en Prof. Y. Elgersma willen een bijeenkomst organiseren 
om wat meer over wetenschappelijk onderzoek te vertellen. 
Prof. Y. Elgersma heeft o.a. een laboratorium met muisjes met 
dezelfde mutatie als onze kinderen; platte neusjes & laagstaande 
oortjes. Zijn lab doet algemeen onderzoek naar het brein en 
alles wat daar direct uit voort komt (verstandelijke beperking, 
autisme, motoriek, epilepsie…).

Ze willen een volgende stap gaan zetten met pré-klinisch 
onderzoek voor de komende paar jaar, gebruik makend van 
stamcellen. Van daaruit kan elk gewenst cel-type gemaakt en 
onderzocht worden. Die stamcellen kunnen worden gemaakt uit 
bloedcellen van een patiënt. Onderzoek om te begrijpen wat er 
nu precies mis gaat in de hersencellen, maar belangrijker nog, 
om nieuwe medicijnen te testen.

Bijzonder is dat we met slechts 6 nederlandse Costello’s, al 3 
verschillende mutatie’s vertegenwoordigen, dus komt er mogelijk 
uitgebreider onderzoek.

Naast de belangrijkheid van het Expertise-centrum ENCORE, 
pleit ik ook nog steeds voor de Noonan Stichting,
Ik zie nog steeds…of steeds meer overeenkomstige symptomen 
binnen onze aanverwante syndromen. 

De naam is ‘Noonan Stichting’….
het logo ‘Samen meer mogelijk maken’!
…ook voor Costello & CFC….

Wij hebben Genoten van onze ontmoeting!

Tot ziens op die van jullie… #Ons  ;-)

Stichting Noonan Syndroom
Astrid van Grunsven

Verslag



15www.noonansyndroom.nl

Verslag

bezoek aan Noonan Vereniging Duitsland
Op uitnodiging van de Noonan-Kinder e.V. Deutschland zijn 
Anneke de Vries en Hanneke Niessen, namens de Stichting 
Noonan syndroom, afgereisd naar de jeugdherberg in  
Biedenkopf voor het jaarlijkse treffen van de vereniging.

Na een hartelijk ontvangst, zijn we ‘s avonds bij de ledenverga-
dering aanwezig geweest. Ook was er een sfeervol fotoverslag 
van het vader - en moederweekend. De vaders en moeders 
organiseren dit elk jaar zelf. Verder hebben we kennisgemaakt 
met ouders, kinderen en het bestuur. Het programma voor 
zaterdag zag er al heel veelbelovend uit. Eerst gezamenlijk met 
de 100 aanwezigen het ontbijt en op de foto met een geel hesje 
aan voor de actie “Pflegenotstand”. Ook in Duitsland zijn er 
grote zorgen in de zorg. Na de jaarlijkse groepsfoto begon het 
dagprogramma.

Lezingen en ervaringsverhaal
Prof. Dr. med. Martin Zenker, Universitatsklinikum Magdeburg 
begon met de lezing: “Een reis door 50 jaar onderzoek bij 
Noonan syndroom”. Ruim 60 publicaties over het Noonan 
syndroom staan op zijn naam. Het overzicht liet zien dat er in 
50 jaar steeds meer kennis is gekomen over het Noonan 
syndroom, maar dat onderzoek nodig blijft om de kennis te 
vergroten. In Duitsland is er het GeNeRaRe (German Network 
of RASopathy Research).

Dr. rer. Nat: George Kensah, Universitatsmedizin Gottingen,  
gaf een enthousiaste lezing over: “Stamcellen in het  
RASopathie-onderzoek: Mogelijkheden en Grenzen”. Er was 
uitleg over herprogrammeren van embryonale stamcellen naar 
iPS-cellen. Ook gingen er laboratorium instrumenten die 
gebruikt worden bij dit onderzoek de zaal rond. Het zijn 
langlopende onderzoeken van wel 15 tot 20 jaar.

Bij de derde lezing van de ochtend, door P.D. Dr. Med. Nikolei 
Jung, Munchen, was er aandacht voor de zoektocht naar 
nieuwe therapiemogelijkheden voor Leer-en aandachtsstoornissen 
bij het Noonan syndroom. Na de lezing was er een oproep om 
mee te doen aan onderzoek met medicatie.

Na deze interessante lezingen was er een heerlijke lunch en 
een wandeling in de omgeving. Het middagprogramma begon 
met een voordracht van BVHK (Bundesverband Herzkranke 
Kinder e.V). Er was uitleg over de mogelijkheden om te sporten 
als je een hartziekte hebt.

Daarna volgde een lezing over de mogelijkheden van Nazorg-
kliniken. Herr Kunzel, psycholoog van Nachsorgklinik Tannheim, 
gaf uitleg over Familiegerichte Revalidatie. In het revalidatie-
centrum komen gezinnen voor 28 dagen bij elkaar en is er voor 
elk familielid passende zorg. Ook de aandacht voor niet zieke 
kinderen/volwassenen in een gezin is bijzonder. Voor familie-
leden is er aandacht voor overbelasting, werk, financiën enz.
Tenslotte vertelde Jana, 14 jaar, zij heeft het Noonan syndroom, 
aan de hand van foto’s haar nazorgervaringen na een  
hartoperatie. Dat was heel indrukwekkend.

bestuursvergadering
‘s-Avonds waren we uitgenodigd om de bestuursvergadering bij 
te wonen. We verschillen niks in wat we willen voor mensen met 
een RASopathie. Lotgenotencontact, kennis, onderzoek en 
goede zorg. Ook dit bestuur bestaat uit gedreven vrijwilligers. 
In de toekomst houden we contact met de Vereniging  
Noonan-kinder.de om te kijken hoe we deze kennismaking 
kunnen uitbreiden om elkaar te helpen. Na de bestuurs- 
vergadering hebben we nog bij een groot kampvuur nagepraat.

Bijzonder leuk aan het weekend was dat hele families met 
kinderen van alle leeftijden er waren. Elk 3de weekend van 
september heeft de Noonan-kinder.de hun jaarlijkse treffen in 
de jeugdherberg van Biedenkopf. Op zondagochtend was het 
dan echt tijd om de koffers weer te pakken en afscheid te 
nemen. Met een hoofd vol informatie gingen we weer terug 
naar Nederland. Het was een indrukwekkend weekend en 
hoopvol om te horen dat er ook steeds meer onderzoek komt.

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

Prikbordberichten

www.noonansyndroom.nl

DONDerDAG 6 februAri 2020:  RASrun op de band van 7.00-19.00 Amaliakinderziekenhuis 

ZONDAG 23 februAri 2020:  Internationale Noonan Syndroomdag

VriJDAG 28 februAri 2020:  Internationale zeldzame ziektedag met de nationale  
 conferentie zelzame aandoeningen

ZATerDAG 4 APriL 2020:  Contactdag in het thema van de onderzoeksagenda,  
 Meedenken = Meebeslissen, RASpons

wOeNsDAG 17, DONDerDAG 18  Congres Ned. Vereniging van Kinderartsen  
en VriJDAG 19 JuNi:  waar we met een stand staan

ZATerDAG 26 sePTeMber 2020:  Familiecontactdag

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

wilt u een eenmalige gift doen?

Stichting Noonan Syndroom is  

door de belastingdienst aangemerkt  

als Algemeen Nut Beogende  

Instelling (ANBI) Dit betekent dat  

uw gift aftrekbaar is voor de belasting. 

Met uw financiële hulp kunnen wij meer mogelijk  

maken voor mensen met het Noonan Syndroom.  

De rekening waarop gedoneerd kan worden is:  

NL 91INGB 0009604680 ten name van  

Stichting Noonan Syndroom  

te Krimpen a/d IJssel

wie helpt mee 

in een stand 

op de NVK?

17 t/m 19 juni 2020

wie helpt mee 

in de stand voor 

de rAs run?

6 februari 2020

Het Denk Anders Debat is een jaarlijks jongerendebat  

vóór en dóór jongeren met een beperking. Het debat 

gaat over thema’s die jongeren met een beperking  

of chronische ziekte bezighouden op weg naar  

hun zelfstandigheid. Noteer alvast in je agenda: 

6 februari Denk Anders Debat over 

stage en werkplaats. 

SAve the DAte: 

6 februari 

Denk 
   Anders 
Debat  

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

www.facebook.com/groups/361533967374215/




