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Voorwoord

Het voorwoord is deze keer niet door Astrid geschreven. Astrid 
heeft besloten dat haar drukke gezin niet combineert met de  
klussen die ze deed voor het bestuur waaronder de nieuwsbrief. 
Heel jammer want zij gaf zeker een eigen gezicht aan de  
nieuwsbrief. 

Eind september hadden we weer een zeer geslaagde familiedag. 
Het weer was fantastisch, de locatie Wildlife Emmen was best  
luxe te noemen. Voor de westerlingen uit het land een lange reis, 
maar deze keer voor het oosten en noorden wat beter bereikbaar. 
De belangstelling van de donateurs liet ook zeker niet te wensen 
over, bijna 200 aanmeldingen!

Ondanks dat het niet gelukt was om een, door het park, georgani-
seerde, kinderactiviteit te regelen hadden we voldoende  
begeleiding voor de groepjes die een speurtocht gingen doen. 
Dankzij de vele ouders en familieleden die zich aanmelden om te 
helpen! Dat is nog eens: 

Samen meer mogelijk maken! 

Het groepjes maken is altijd weer even een dingetje; daar beraden 
we ons zeker op om dit handiger te doen het komend jaar. 

De lezingen waren heel boeiend, we hopen dat veel kinderen mee 
gaan doen aan het onderzoek met Braingame Brian. En Joyce 
Geelen, bij deze nogmaals bedankt dat je zo snel in kon stappen 
en met zo’n kundigheid je verhaal vertelde! 

In deze nieuwsbrief vindt u verslagen en foto’s van de dag. Maar 
ook op de website kunt u hier info over vinden. De presentaties zijn 
daar namelijk al op geplaatst. 

Ook leest u een stukje over de promotie van Ellen Croone, in  
het najaar promoveert er weer een nieuwe promovendus, nl.  
Dorothée van Trier, op het Noonan Syndroom. 
Belangrijk om  
onderzoek gaande te houden en de kennis te 
verspreiden. 

Conny van Leeuwen
voorzitter

Heel hartelijk bedankt Astrid 
voor de tijd dat je dit hebt gedaan.  

We zullen je missen. 
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stichting Noonan syndroom zoekt 
bestuurslid die meer mogelijk wil maken 

Stichting Noonan Syndroom behartigt de belangen van mensen 
met Het Noonan Syndroom, CFC, Costello en Leopard (ook wel 
Noonan met lentigines) en hun direct betrokkenen.  

Voor donateurs, ouders en familieleden organiseren wij contact- 
dagen met overdracht van kennis en informatie over de  
syndromen. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid met 
de syndromen te vergroten. Wij zijn als stichting een aantal keer 
per jaar aanwezig op regionale of landelijke informatiemarkten. 
Ook ontwikkelen wij nieuwe producten om informatie over  
te dragen aan familie en vrienden, maar ook aan artsen en  
behandelaars. Hierbij wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt 
van de inzet van donateurs. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, penning-
meester, secretaris (vacature), contactpersoon en algemeen  
bestuurslid en een vaste bestuursondersteuner. 

Inhoudelijk worden wij ondersteund door de medische advies-
raad, die wij weer voeden met ervaringen en vragen uit de 
praktijk, en van waaruit wij wetenschappelijk onderzoek willen 
stimuleren en ondersteunen.

We zijn een groeiende, in ontwikkeling zijnde patiënten- 
organisatie. De activiteiten kunnen wij organiseren met behulp 
van subsidie van het ministerie. De voorwaarden en regelgeving 
rondom deze subsidiegelden zijn en blijven aan veranderingen 
onderhevig. Wij zijn onder andere hierom dan ook aangesloten 
bij de landelijke koepelorganisaties. 

Bovenstaande houdt in dat ook de werkzaamheden blijven mee 
ontwikkelen.

wat zoeken wij:
•	Enthousiasme,	en	verantwoordelijkheid	nemen	om	je	rol	in	

bovenstaande functie vorm te geven
•	Iemand	die	in	staat	is	om	inhoudelijk	feedback	te	geven	en	

die zelf nieuwe ideeën aandraagt. 

wat verwachten wij:
•	Aanwezigheid	bij	4	bestuursvergaderingen	per	jaar	op	 

zaterdag in Utrecht
•	Eenmaal	per	maand	’s	avonds	beschikbaar	zijn	voor	 

vergadering via Skype
•	Wekelijks	contact	via	de	mail
•	Aanwezigheid	op	contactdagen	en	mogelijkheid	tot	 

meedraaien bij beurzen
•	Incidenteel	bijwonen	van	vergaderingen/werkgroepen	 

van koepelorganisaties voor projecten (meestal in het  
midden van het land)

•	Enige	vaardigheden	op	de	computer	of	deze	willen	leren

wat bieden wij:
•	Een	enthousiast	team,	met	een	uitdagende	job
•	Onkostenvergoeding	
•	Mogelijkheid	tot	volgen	van	studiedagen	
•	Tijd	om	in	te	groeien	in	deze	functie
•	Mooie	kans	voor	persoonlijke	ontwikkeling	en	het	leveren	

van een maatschappelijke bijdrage

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

Neem gerust ook contact op als je wel bestuursondersteuner zou willen 
worden maar geen bestuursverantwoordelijkheid wil/kunt dragen. 

mailto:info@noonansyndroom.nl


4

Fotoverslag

familiedag
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Met opnieuw dank aan onze fotograaf Fred Stoffer die een mooie impressie van onze familiedag weergeeft!
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Impressie

familiedag

Wat een toeval. Net in de week dat we de terugkoppeling  
hebben	gehad	van	de	psychologische	onderzoeken	van	Anne,	
waarbij een van de conclusies was dat haar sociale vaardig-
heden en aanpak en planning wat minder ontwikkeld zijn,  
horen we bij de familiedag van Jennifer Kramer over Braingame 
Brian.	Dit	helpt	kinderen	bij	deze	executieve	functies,	waar	Anne	
moeite	mee	 heeft.	 Dat	 komt	 dus	 als	 geroepen.	Nu	 nog	Anne	 
motiveren om mee te doen, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. 
We	 spreken	 de	magische	woorden:	 “Anne	 je	mag	 straks	 vier	
keer in de week achter de computer!” Dat helpt.

Ook dit jaar begeleiden we een groepje kinderen bij de  
speurtocht, maar nu draaien we de rollen om: de moeders zijn 
bij de lezing en de vaders leiden de speurtocht. Dat bevalt prima.

De lezing wordt gegeven door dr. Geelen en die zien we een 
weekje later toevallig weer wanneer we een afspraak op de 
Noonanpoli In het Radboudumc hebben. Wat ontzettend fijn dat 
deze arts zo goed naar ons verhaal luistert en we worden echt 
gehoord op de poli. 

In de middag duiken we de dierentuin in, met prachtig weer 
en mooie dieren. We hebben weer een geweldige dag gehad, 
organisatie bedankt! 

Wanda Robbers

Geen inhoudelijk verslag 
van mij, maar gewoon 
een verhaal van een voor 
mij altijd weer emotio- 
nele dag. Familiedagen,  
dierentuin, meestal zonnig 
weer. Van buitenaf gezien 
luchtig en vrolijk, maar 
het is 'hard werken' en 
vooral veel indrukken op-
doen. 
 
Het blijft me jaren later 
nog altijd verbazen dat  
een paar afwijkende  

celdelingen, een iets andere eiwitproductie dan normaal,  
zulke enorme en diverse gevolgen heeft. Dat blijft je raken.  
Je ogen en gedachten flitsen constant heen en weer. Soms ben 
je positief verrast. Jongeren die er een stuk volwassener uitzien.  
Jonge kinderen die flink gegroeid zijn. Een stuk herkenning in hun 
snoetjes. Maar ook zorgwekkend. Meer kinderen in een rolstoel 
bijvoorbeeld, daar waar dat een paar jaar geleden niet zo was. 
En ook de elk jaar weer aanwezige baby'tjes, raakt me. De natuur 
gaat natuurlijk gewoon door. 

Dan zie je jezelf zo weer zitten als kersverse ouders, een kleine  
10 jaar terug in ons geval, aan de start van. 
 
De lezingen geven ook nieuwe info. Zo was de extra aandacht 
voor voetverzorging i.v.m. mogelijke lymfeproblemen, compleet 
nieuw voor ons. Ook de percentages van Noonanpatiënten waar 
lymfeproblemen spelen is met 20% hoger dan gedacht.
 
Met onze meid gaat het in verhouding goed qua ontwikkeling  
en gezondheid. Toch staat onze agenda vol met zorgafspraken, 
controles, begeleiding. Hoe moet dit dan zijn bij gezinnen met  
opnames, bij rolstoelafhankelijkheid? Je voelt een enorme  
verbondenheid, je herkent elkaars vermoeidheid én strijdlust, maar 
ergens zit er ook een rem om door te vragen. Misschien wel omdat 
elk gezin zo zijn eigen verhaal heeft. 
 
Heel erg moe, maar wel blij geweest te zijn, ook om dit onze  
dochter mee te geven in haar opvoeding. 
 
Dus ... dank je wel organisatie voor het organiseren, maar bovenal 
dank je wel gezinnen dat jullie ook besloten hebben te komen. 
Tot volgend jaar!
 
  Marit Kemna-Raijmakers

Verhaal Familiedag 

Dubbel gevoel 
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Tijdens	de	 familiedag	in	Emmen	waren	wij	vanuit	het	Centrum	
voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh aanwezig om u 
te informeren over het Braingame Brian Onderzoek. Voordat  
iedereen	 de	 WILDLANDS	 Adventure	 Zoo	 ging	 ontdekken,	 
hebben wij aan een groep geïnteresseerde ouders en families 
van	kinderen	met	RASopathieën	ons	nieuwe	onderzoek	en	de	
executieve	 functietraining	Braingame	Brian	 (hersenspel	 ‘Brian’)	
voorgesteld. 

Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	kinderen	met	RASopathieën	vaker	
problemen hebben met de sociale informatieverwerking (oftewel 
sociale cognitie) en met de denkfuncties die nodig zijn om doel-
gericht te handelen (executieve functies genoemd). Braingame 
Brian is een wetenschappelijk onderbouwde computertraining, 
gericht	op	het	verbeteren	van	de	executieve	functies.	Executie-
ve functies zijn denkfuncties die nodig zijn om planmatig en 
doelgericht te handelen. Dankzij deze functies zijn wij bijvoor-
beeld in staat om met een taak te starten, een oplossing voor 
een probleem te bedenken en te reageren op veranderingen.  
Executieve	functies	helpen	bij	het	plannen	en	organiseren,	maar	
ook met het sturen en controleren van gedrag. Hierdoor oefenen 
executieve functies invloed uit op allerlei dagelijkse activiteiten. 
Als	 er	 problemen	 zijn	 in	 het	 executieve	 functioneren,	 leidt	 dit	
vaker tot problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in het 
leren op school. 

Problemen met de executieve functies komen vaker voor bij 
kinderen	 met	 Aandachtstekort-Hyperactiviteitstoornis	 (ADHD)	
en	Autismespectrumstoornis	 (ASS),	maar	 ook	 bij	 kinderen	met	
RASopathieën.	Tot	op	heden	bestaat	er	voor	kinderen	met	RAS-
opathieën nog geen training om problemen met de executieve 
functies te verminderen. Wel werden er eerder trainingen  
ontwikkeld	voor	kinderen	met	ADHD,	gericht	op	het	verminderen 

van problemen met de executieve 
functies. Onderzoekers gaan er  
namelijk van uit dat intacte execu-
tieve functies nodig zijn voor goede  
sociaal-cognitieve vaardigheden. 
Om deze reden zou Braingame  
Brian mogelijk tot een verbetering  
in beide denkfuncties kunnen leiden.

De gecomputeriseerde Braingame 
Brian is gebaseerd op het weten-
schappelijke inzicht dat denkfuncties 
te trainen zijn en dat de positieve  
effecten ook na enige tijd blijven 
bestaan. Braingame Brian bestaat 
uit drie trainingstaken, die worden 
aangeboden binnen een spelwereld. 
De executieve functies die door 
Braingame Brian worden getraind 
zijn impulscontrole (gedrag remmen), 
flexibiliteit (soepel van aanpak 
wisselen) en werkgeheugen (in-
formatie kort vasthouden en ver-
werken). De spelwereld is om 

de trainingstaken heen gebouwd en daagt kinderen uit 
deze uit te voeren, omdat de spelwereld zich steeds verder 
uitbreidt naarmate meer taken goed worden uitgevoerd. 
Hierdoor wordt de motivatie van kinderen om te trainen versterkt. 
De moeilijkheidsgraad van de trainingstaken wordt op basis van 
het prestatieniveau van het kind automatisch aangepast, waar-
door de taken voor alle kinderen uitdagend blijven. Onderzoek 
heeft	aangetoond	dat	kinderen	met	ADHD	na	het	voltooien	van	
Braingame Brian minder problemen in het executieve functioneren 
lieten zien dan vóór het voltooien van deze training. Het posi-
tieve effect van de training was ook zichtbaar in het dagelijks  
gedrag van de kinderen; ouders ervaarden minder problemen met  
betrekking tot het executieve functioneren van hun kinderen. 

Hoe verloopt het onderzoek?
Uw	zoon/dochter	volgt	de	training	Braingame	Brian.	De	training	
wordt thuis uitgevoerd (onder begeleiding op afstand), duurt 6 
weken	en	bestaat	in	totaal	uit	25	sessies	van	ongeveer	40	minuten.	
Daarnaast	vinden	er	drie	metingen	plaats.	Tijdens	deze	metingen 
worden er bij uw kind neuropsychologische testen afgenomen 
en wordt u gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen.

Met	 het	 Braingame	 Brian	 Onderzoek	 gaan	 wij	 uitzoeken	 of	
Braingame	Brian	ook	bij	kinderen	met	RASopathieën	kan	helpen 
om het executieve functioneren te verbeteren. Bovendien 
gaan wij bekijken of de training kan helpen bij het verbeteren  
van de sociale informatieverwerking (oftewel sociale cognitie). 
Hieronder vallen bijvoorbeeld het waarnemen en interpreteren 
van gevoelens en het reageren op anderen in sociale situaties. 
Uit	onderzoek	bij	kinderen	met	ASS	bleek	dat	na	het	voltooien	
van een executieve functietraining ook de sociale informatie-
verwerking	 verbeterde.	 Adequate	 executieve	 functies	 vormen	
namelijk de basis voor goede sociaal-cognitieve vaardigheden. 

Lezing 

executieve functietraining ‘braingame brian’
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wie kan er meedoen aan het onderzoek?
Alle	 kinderen/jongeren	 met	 een	 RASopathie	 (zoals	 Noonan	
Syndroom, Legius Syndroomen Neurofibromatose type 1) van  
8 tot en met 16 jaar zonder een verstandelijke beperking, die 
thuis over een computer of laptop beschikken.

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

wie voert dit onderzoek uit?
Drs. Jennifer Kramer, psycholoog
Dr. Sara Pieters, psycholoog
Drs. Renée Roelofs, psycholoog
Dr.	Ellen	Wingbermühle,
klinisch neuropsycholoog
Dr.	Albert	Ponsioen,	
klinisch neuropsycholoog
Prof.	dr.	Jos	Egger,	
klinisch	psycholoog/neuropsycholoog
Topklinisch	Centrum	voor	Neuropsychiatrie
van Vincent van Gogh, Venray 
Radboud Universiteit, Nijmegen

wilt u meer informatie over braingame brian Onderzoek?
Meer	 informatie	 over	 de	 training	 en	 een	 demofilmpje	 kunt	 u	 
vinden op www.gamingandtraining.nl of stuur een e-mail naar 
braingamebrianonderzoek@vvgi.nl. 

Of kijk op www.noonansyndroom.nl

Jennifer Kramer, psycholoog en promovendus jkramer@vvgi.nl 
Marit	Nijdam,	psychologiestudent	

Topklinisch	Centrum	voor	Neuropsychiatrie
Vincent van Gogh, Venray 
Tel:	0478	–	786160
E-mail:	secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl

Verslag presentatie 

Lymfatische problemen bij Noonan 

Gisteren een mooie Noonan-
dag in Wildlands gehad. Ik 
doe toch maar een poging 
tot een verslag van de  
presentatie over lymfatische 
problemen bij Noonan. Dat 
is nog best lastig omdat 
iedereen de presentatie 
ingaat vanuit eigen erva-
ringen.	 Mijn	 zoon	 Patrick	
heeft in zijn eerste vier jaren 

vooral last gehad van  lymfevocht in en rond de longen en  
het	 hart.	 Ook	 1	 jaar	 op	 de	 IC	 van	 het	 WKZ	 gelegen.	 
Tot	4,5	ook	met	beademing	en		tracheocanule,	maar	nu	alweer	
3 jaar verlost van deze problemen en (meestal) heel vrolijk en 
gezond. 

De presentatie en de reacties lieten zien dat dit soort problemen 
niet uniek zijn. Ik wist dat het vaker voorkomt vlak na de  
geboorte, maar blijkbaar is het ook voor de geboorte al soms 
een	 issue.	 Merkwaardig	 dat	 bij	 een	 verdikte	 nekplooi	 bij	 de	

vroege echo nog steeds niet standaard op Noonan wordt ge-
test. Dat terwijl een flink deel later toch echt Noonan blijkt te 
hebben.	Ziekenhuizen	zijn	toch	wel	erg	conservatief	en	weinig	
gevoelig voor feiten. Dat is dan mijn persoonlijke conclusie. Dat 
chylothorax en oedeemproblemen ook na de kindertijd kunnen 
voorkomen, wist ik ook nog niet. Heel confronterend om  
sommige persoonlijke verhalen te horen en hoe weinig behande-
lingsmogelijkheden er soms nog zijn. 

Mijn	 vraag	 of	 lymfevocht	 in	 het	 eerste	 jaar	 later	 terug	 kan	 
komen,	 kon	 helaas	 niet	worden	 beantwoord.	 Zoals	wel	 vaker	
heeft de medische wetenschap hier vooral veel vragen net  
zoals wij … Wel het advies ter harte genomen om bij specifieke  
problemen ook eens te denken aan lymfeproblemen. Voor wat 
het onze kinderen betreft, zijn wij natuurlijk de echte specialisten. 
Tot	 zover	mijn	 gekleurde	 verslag	 van	 de	 presentatie.	 Voor	 de	
feiten, kan je beter naar de powerpointpresentatie kijken. Ik heb 
weer het een en ander opgestoken van de medische wetenschap 
en	van	de	specialisten	in	de	zaal.	Tot	de	volgende	keer.

Wiebren Kuindersma

Jennifer	Kramer	en	Marit	Nijdam

mailto:secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl
mailto:jkramer@vvgi.nl
https://www.noonansyndroom.nl/
https://www.gamingandtraining.nl/beschrijving-braingame-brian/
https://www.gamingandtraining.nl/
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25 jaar Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van 
iedereen die zorg nodig heeft. Hiervoor verzamelt de Patiënten- 
federatie ervaringen van patiënten, neemt knelpunten in de 
zorg onder de loep en geeft daarmee patiënten een stem: in 
de spreekkamer, bij de zorgverzekeraar, in de politiek en ook 
in het nieuws.

Op 5 november vierde de patiëntenfederatie hun 25-jarig bestaan, 
en mocht ik namens de Noonanstichting het feestje meevieren in 
Hilversum. In het museum van beeld en geluid. 

De ontvangst was goed verzorgd met een rode loper en twee 
heren met hoge hoeden die ons welkom heetten. Na een prima 
verzorgde	lunch	werd	de	middag	geopend	door	Astrid	Joosten.	
Dinanda Veldman, de directeur van de jarige patiëntenfederatie, 
schetste	een	beeld	van	de	zorg	in	de	toekomst.	Zij	schetste	hoe	
de zorg er in 2030 uit zou zien. Ingericht met ondersteunende 
computertechnologie, maar ook nog altijd met mensen. Gericht 
op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van mensen die zorg 
nodig hebben. 

Daarna begonnen de workshops. Ik ging naar: ‘Bart Chabot 
schrikt	zich	rot’.	Hij	vertelde	over	zijn	zoon	die	een	blindedarm-
ontsteking	had.	Erg	veel	pijn,	maar	bij	onderzoek	niets	te	zien.	
Bart wordt boos op de arts die hen weer weg wil sturen. Uiteindelijk 
blijkt dat een operatie toch nodig is en de blindedarm bleek zelfs 
doorgebroken naar het buikvlies. Goed dat Bart bleef volhouden, 
anders had zijn zoon het waarschijnlijk niet overleefd. 

Zelf	had	Bart	een	tijd	geleden	last	van	hartklachten.	Snelle	hartslag	
en hij was benauwd. Hij bleek een hartritmestoornis te hebben en  

een hartklep die niet goed werkte; de pompfunctie van zijn hart 
was ook niet goed. De arts stelde een operatie voor. Heftig vond 
Bart. Bart wilde dit eigenlijk niet, en stelde voor eerst zijn hart-
slag	te	verbeteren	die	onregelmatig	en	snel	was.	Toen	dit	gelukt	
was bleek de pompfunctie van zijn hart beter en het klepgebrek 
minder aanwezig. 

Allemaal	voorbeelden	hoe	je	als	patiënt	alert	met	je	gezondheid	
bezig	kan	zijn	en	mee	kan	denken	in	het	ziekteproces.	Er	volgde	
nog een gesprek aan tafel met nog een aantal andere mensen. 
Dat patienten tegenwoordig mondiger zijn is duidelijk. Sommige 
hulpverleners moeten hier nog aan wennen. 

Na de pauze volg ik nog een andere workshop: ‘Help de 
patiënt heeft	 een	 mening’.	 Hier	 gaat	 het	 vooral	 over	 patiënten- 
tevredenheid en het digitaal delen van je ervaringen. 

Met	name	ZorgkaartNederland.nl is een goede site, omdat de 
Patiëntenfederatie	daar	 een	oogje	 in	 het	 zeil	 houdt.	 Er	 is	 een	 
redactie die kijkt of er aan bepaalde regels wordt voldaan.  
Je ziet soms ook een reactie van desbetreffende hulpverlener. 

Er	stonden	ook	nog	wat	standjes	met	informatie.	Best	een	leuke	
middag, vooral omdat ik zelf in de zorg werk, en dus van beide 
kanten de zorg zie. Na een borrel weer huiswaarts getogen. 

Sandra van Os
(Moeder	van	een	volwassen	dochter	met	Noonan)

Ouders met een ziek kind willen maar een ding weten: wat is er 
met mijn kind aan de hand? Helaas duurt het in geval van een 
zeldzame aandoening vaak vreselijk lang voordat een diagnose is 
gesteld en het pad naar behandeling en/of juiste zorg kan worden 
ingeslagen. De VSOP werkte mee aan een literatuuronderzoek 
naar de ervaringen van ouders rondom het diagnostisch traject en 
formuleerde adviezen. Over dit onderzoek verscheen deze zomer 
een artikel in het blad Huisarts en Wetenschap. 

bevindingen
Mw. Nijhuis – tot december 2017 in dienst bij de VSOP – werkte 
samen met dr. Alma van het UMC Groningen aan deze literatuur-
studie. De belangrijkste bevindingen zijn: 
•	Ouders	 van	 kinderen	 met	 een	 zeldzame	 aandoening	 ervaren	

veel stress en angst in het diagnostische traject.
•	Veel	ouders	denken	dat	de	diagnose	sneller	gesteld	zou	zijn	als	

artsen hen eerder serieus genomen hadden.
•	Volgens	 ouders	 hebben	 veel	 artsen	 onvoldoende	 kennis	 van	

zeldzame ziekten.

Nijhuis en Alma concluderen in hun artikel dat de huisarts ook bij 
zeldzame ziekten een centrale rol kan innemen als bewaker van 
het diagnostische proces, en ouders kan ondersteunen door te luis-
teren, te informeren en waar nodig bij te sturen.

een oplossing 
Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Innovatie voor 
zeldzaam’, onderdeel ‘Vroegsignalering’, gefinancierd door het  
Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Binnen dit programma werd niet 
alleen het probleem onderzocht, er werd ook gewerkt aan  
oplossingen. Zo ontwikkelde de VSOP samen met het Erfocentrum 
een drietal E-learnings; een voor huisartsen, een voor kinderartsen 
en een voor jeugdartsen. Het geeft hen handvatten om zeldzame 
aandoeningen eerder te herkennen en beter door te verwijzen. 

Uit VSOP nieuws
ervaringen van ouders met diagnostiek van zeldzame aandoeningen

https://www.zorgkaartnederland.nl/
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Lezing
Lymfeproblemen bij rAsopathien

Aan	de	hand	van	een	mooie	duidelijke	Powerpoint	(ppt)presen-
tatie vertelde Joyce Geelen, kinderarts erfelijke en aangeboren 
afwijkingen van het Radboud, ons over lymfeproblemen die  
kunnen voorkomen. De ppt staat op de website o.a. bij:  
www.noonansyndroom.nl/informatie/ouders/publicaties

Eerst	 gaf	 ze	 uitleg	over	 de	 normale	werking	 van	 het	 systeem.	
Net als het bloedvatensysteem hebben we een lymfesysteem met 
vaten die door het hele lichaam verspreid zitten. Het verschil is 
dat het lymfevocht zorgt voor afvoer van afvalstoffen en niet 
wordt aangestuurd door een pomp, zoals het hart die het bloed 
rondpompt. Het vervoer gebeurt doordat je in beweging bent. 
In de vaten zitten kleppen waardoor het vocht niet terug kan 
stromen. De lymfeklieren: vroeger dachten ze dat dat lymfe daar 
werd aangemaakt maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet 
zo is. Daar zitten witte bloedlichamen die fouten herkennen.  
Ze	zwellen	op	als	de	knoop	ziektekiemen	herkent.	

De intra Uteriene echografische afwijkingen zijn afwijkingen 
die	gezien	worden	in	de	20	weken	echo.	Een	verdikte	nekplooi	
kan Noonan Syndroom voorspellen, er kunnen ook andere  
syndromen aan ten grondslag liggen. Vaak wordt helaas dit nog 
niet als signaal gezien om op Noonan of andere genetische 
afwijkingen, te testen. Door het Radboud wordt er veel gedaan 
om bewustwording bij artsen te bewerkstelligen. Iemand vroeg 
of dit niet in de hielprik meegenomen kon worden maar dat 
kan niet. Deze prik is vooral gericht op stofwisselingsziekten  
waarbij kinderen overlijden als er niet met een dieet of  
behandeling	wordt	begonnen.	Er	 is	al	veel	ervaring	bij	oncolo-
gie en hiervan kan geleerd worden voor erfelijke afwijkingen.  

Een	cystische	hygroma	is	een	cyste	vol	met	vocht.	Hydrothorax	
is vocht in de borstholte. Bij Hydrops foetalis is er overal teveel 
vocht. In de ppt vindt u meer toelichting op deze afwijkingen 
(met	foto’s).

Als	 er	 teveel	 vochtophoping	 is	 kan	 dit	 behoorlijk	 pijnlijk	 zijn:	 
de andere organen of de huid staat dan teveel onder spanning. 
Bij ernstige problemen, met name bij vocht in de borstholte, is 
een dieet onderdeel van de behandeling; door bepaalde vetten 
en	voeding	maak	 je	namelijk	meer	 lymfe	aan.	Als	 je	eenmaal	
een kwetsbaar lymfesysteem hebt is er iets in de afvoer niet 
goed.	Als	de	afweer	verlaagd	is,	kan	er	wat	aan	gedaan	worden.

Behandeling richt zich dus vaak op beweging, bijvoorbeeld door 
een gespecialiseerde fysiotherapeut, en door  steunkousen en  
eventueel	 voeding.	 Er	 bestaat	 een	 goede	 richtlijn	 voor 
lymfoedeem-behandeling. Het Nij Smellinghe 
ziekenhuis in Drachten is hierin gespecia-
liseerd. Je kunt je door de (kinder)arts laten 
doorverwijzen naar Dr. Damstra.

Conny van Leeuwen

Normale lymfesysteem 
• Lymfe is een uit bloed afkomstig vocht, wat veel lijkt op bloed en bestaat  

uit plasma en cellen, de lymfecellen

• Lymfe  zorgt voor het vervoer van eiwitten, hormonen en vetten en speelt 
een rol binnen de afweer

Ons online forum stopt

Bij Stichting Noonan Syndroom geloven we in samenwerking 
om	meer	mogelijk	te	maken	voor	mensen	met	een	RASopathie.	
Wij geloven in de kracht van persoonlijke ontmoeting. In het 
delen van elkaars hoogtepunten - want we begrijpen als geen 
ander dat successen niet vanzelf gaan - en in de steun die we 
elkaar geven in moeilijke tijden.

Daarom is het zo belangrijk dat wij onze donateurs de mogelijk-
heid geven om contact te maken en ervaringen uit te wisselen. 
Een	van	deze	middelen	 is	het	 forum	op	onze	website.	Helaas	
voldoet	het	forum	niet	meer	en	gaven	veel	mensen	in	de	enquête 
hierover aan dat ze het forum weinig raadplegen. Daarom  
hebben wij besloten hiermee te stoppen. 

Ondertussen gaan we wel door met andere activiteiten zoals 
de jaarlijkse contactdag, de jaarlijkse familiedag en de  
besloten Facebook groep. Ook proberen wij persoonlijk contact 
tussen donateurs mogelijk te maken, op basis van aandoening, 
regio,	leeftijd	en/of	problematiek.	Heeft	u	hier	behoefte	aan?	

Schroom	dan	niet	om	uw	vraag	neer	 te	 leggen	bij	Anneke	de	
Vries, contactpersoon van onze stichting. U kunt haar bereiken 
via het contactformulier op de www.noonan.nl
Heeft	 u	 nog	 vragen	 over	 het	 stopzetten	 van	 het	 forum?	 
Of	 suggesties	 voor	 een	 andere	 vorm	 van	 onderling	 contact?	 
We horen graag van u via info@noonansyndroom.nl

Met	vriendelijke	groet,
Het bestuur

Wij geloven in de kracht 
van persoonlijke ontmoeting 

mailto:info@noonansyndroom.nl
https://www.noonansyndroom.nl/contact/contact-formulier
https://www.noonansyndroom.nl/informatie/ouders/publicaties
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student ontmoet Patiënt

Ook dit jaar heeft de Stichting Noonan Syndroom een  
uitnodiging gekregen om mee te doen in het zogenaamde  
'Student meets Patient' (SmP) onderwijs van het Radboudumc.

waarom smP onderwijs?
Patiënten staan centraal in het werk van de arts en de biomedische 
onderzoeker. Het is niet alleen belangrijk dat studenten genees-
kunde en biomedische wetenschappen zo vroeg mogelijk in 
hun opleiding moeten leren van gesprekken tussen patiënten en  
artsen in de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis en in verzorg- 
en verpleegtehuizen, maar ook dat zij kennisnemen van de  
mening en mogelijkheden van patiëntenorganisaties.

Deze kennismaking stimuleert de studenten ook na te denken 
over de keuze van hun studie en wat voor type arts of onder-
zoeker ze graag willen worden. Het Radboudumc hoopt met dit 
programma nog betere en betrokken artsen en onderzoekers op 
te leiden.

Op	3	oktober	zijn	Anneke	de	Vries	en	Hanneke	Hoejenbos	af-
gereisd	naar	Nijmegen.	Ter	voorbereiding	van	de	studenten	was	
gevraagd of zij de website van de Stichting Noonan Syndroom 
wilden	 bekijken	 en	 ook	 de	 video	 ‘Wat	 zijn	 RASopathieen’.	 
Gedurende 2 x 1 uur zijn we in gesprek geweest met een groep 
van ongeveer 20 studenten. We hebben toegelicht wat een  
patiëntenorganisatie kan betekenen en zo nodig geïllustreerd 
met eigen persoonlijke ervaringen.

Het is een unieke gelegenheid om de Stichting Noonan  
Syndroom onder de aandacht te brengen bij studenten en  
toekomstige artsen en onderzoekers. Wilt u als donateur ook 
een	 keer	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 SmP	 onderwijs? Geef het  
aan ons door. Volgend jaar hopen we weer een groep  
studenten te ontmoeten.

Anneke	de	Vries
Hanneke Hoejenbos

besloten facebook groep voor donateurs

Voor onze donateurs is er een besloten groep op Facebook onder 
de naam Stichting Noonan Syndroom-Lotgenotencontact. 

Deze besloten groep wordt vooral gebruikt door ouders met  
kinderen met het Noonan Syndroom. Leden van de groep kunnen
gemakkelijk contact met elkaar maken door het plaatsen van 
een vraag of het delen van een ervaring in tekst, foto of video. 
Als	 lid	van	de	groep	kun	je	natuurlijk	ook	reageren	op	de	posts	 
(berichten) en daarmee een ander verder helpen. 

Op dit moment heeft de besloten groep circa 75 leden en alle 
leden zijn donateur van onze stichting. Hier hebben we bewust 
voor gekozen. Door enkel donateurs toe te laten, bieden we onze 
achterban in deze Facebook groep enige mate van privacy. Let 
wel, alle leden van de groep zien de berichten die in de groep 
geplaatst worden en kunnen ook de reacties van anderen op de 
berichten lezen.

De groep is aangemaakt op ons initiatief en wordt beheerd door 
Wendy Haeck, vrijwilliger bij onze stichting. Omdat Facebook 
gebruiksvriendelijk en laagdrempelig is, zagen we al snel meer 
interactie in deze besloten groep dan op het eigen forum op onze 
website. Dat is ook een van de redenen geweest om het online  
forum te stoppen. We hopen dat de besloten FB groep een  
positieve bijdrage levert aan het contact met lotgenoten. Samen 
kunnen we immers meer mogelijk maken!

ben je donateur van onze stichting en wil je meedoen aan de 
groep? 
Zoek	dan	op	Facebook	de	groep	op,	klik	op	’Lid	worden’	en	geef	
antwoord op de gestelde vragen. Heb je na het lezen nog vragen, 
opmerkingen	of	suggesties?	Neem	gerust	contact	met	ons	op	via	
info@noonansyndroom.nl 

Namens het bestuur,
Conny van Leeuwen

Tip: Leg via deze groep makkelijk contact met anderen in  hetzelfde schuitje  (symptoom, syndroom, mutatie, leeftijd, regio, etc.)

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

Op	 20	 april	 dit	 jaar	 is	 Ellen	 Croonen	 gepromoveerd	 met	
haar	 studie	 naar	 het	Noonan	 Syndroom.	 Ellen	 is	 vanaf	 2016	 
kinderarts en heeft zich sinds haar wetenschappelijke stage  
beziggehouden met onderzoek naar het Noonan Syndroom. 
Met	haar	proefschrift	‘Noonan	syndrome	Clinical	perspectives’	
levert zij een bijdrage aan het verbeteren van de herkenning 
van het Noonan Syndroom en aan het verbeteren van de zorg 
voor patiënten met het Noonan Syndroom. De studies zijn 
geschreven vanuit twee perspectieven, vanuit het medische 
wetenschappelijke perspectief en vanuit het dagelijkse leven 
van	personen	met	het	Noonan	Syndroom.	Zo	zijn	er	vanuit	het	
dokters perspectief hoofdstukken over verschillen in presentatie 
tussen mensen met en zonder een aangetoonde genafwijking, 
een protocol voor prenataal onderzoek naar het Noonan 
Syndroom en de rol van het elektrocardiogram in de klinische 
evaluatie van personen met het Noonan Syndroom. 

Vanuit het patiënten perspectief zijn er studies over groeivertraging 
in het eerste levensjaar en de relatie met voedingsproblemen 
en problemen ten aanzien van het motorisch functioneren.  
Ellen	constateerde	dat	kinderen	met	het	Noonan	Syndroom	direct	
na de geboorte een afbuigende groei laten zien die slechts voor 
een deel gelinkt lijkt aan voedingsproblemen, andere factoren 
zoals een hartoperatie lijken ook een rol te spelen. De motorische 
problemen die kinderen met het Noonan Syndroom ervaren, 
zoals pijn, verminderde spierkracht, onhandigheid en moeheid, 
zijn voor het eerst in een wetenschappelijke studie beschreven. 

Personen met het Noonan Syndroom en hun verzorgers voelen 
zich vaak niet gehoord en gesteund door zorgverleners volgens 
deze studie. 

Een	 ander	 hoofdstuk	 naar	 het	 motorisch	 functioneren,	 geeft	
aan dat verminderd motorisch functioneren bij het Noonan 
Syndroom gelinkt lijkt met verminderde visuele perceptie en 
aan verminderde spierkracht. Na het succesvol verdedigen van 
haar proefschrift , waarbij diverse Noonan personen aanwezig 
waren,	mocht	 zij	 haar	bul	 in	ontvangst	 nemen.	Ellen	Croonen	
houdt zich nu niet meer bezig met het Noonan Syndroom maar 
is werkzaam als kinderlongarts. 

Janna Bekenkamp

AVG

De AVG heeft bedrijven flink bezig  
gehouden in het voorjaar van 2018. 
Dit heb je wellicht zelf ook gemerkt 
aan de vele verzoeken in je mailbox, 
van toestemming voor het opslaan van je persoonsgegevens tot het 
goedkeuren van het gebruik van je e-mailadres door bedrijven en 
instanties. 

De AVG is de afkorting van Algemene verordening gegevens- 
bescherming. Het is een Europese verordening die de regels voor 
de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven 
en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

De AVG geldt ook voor ons als stichting. Wij verwerken immers de 
persoonlijke gegevens van onze donateurs. En omdat wij ook nog 
beschikken over informatie van medische aard is het extra  
belangrijk dat wij zorgvuldig met de gegevens van onze  
donateurs blijven omgaan. 

welke stappen zijn er tot nu toe gezet?
- Wij hebben het AVG 10-stappenplan van PGO Support  

doorlopen. PGO Support is een overheidsinstantie die  
patiëntenorganisaties zoals ons helpt met wet- en regelgeving  
en professionalisering. Dit stappenplan beschrijft de 10 stappen 
die organisaties moeten zetten om te voldoen aan de AVG.

- Wij werken met betrouwbare softwareleveranciers en zorgen 
voor tijdige updates van deze systemen.

- Wij hebben een privacyverklaring opgesteld en toegevoegd aan 
de website (kijk bij Stichting in het hoofdmenu).

Ondertussen werken we verder aan het professionaliseren van 
onze administratie en het minimaliseren van de gegevens die wij 
van onze donateurs vragen en bewaren.

Meer informatie over de AVG vind je online. Heb je specifieke 
vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens? Stuur je vraag 
dan naar het bestuur via info@noonansyndroom.nl 

mailto:info@noonansyndroom.nl
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wat als je zoektocht naar je zeldzame diagnose moeizaam verliep?

In Nederland zijn er veel mensen voor wie het soms jarenlang 
duurt	voordat	er	een	diagnose	gesteld	wordt.	Meestal	gaat	het	
daarbij om een zeldzame aandoening. Het is bekend dat de 
zoektocht naar de juiste diagnose een periode van machteloos-
heid is, voor de kinderen en hun ouders. Om hier meer inzicht 
in te krijgen, onderzochten wetenschappers van het Universitair 
Medisch	 Centrum	 Groningen	 hoe	 lang	 het	 duurt	 voordat	 de	 
juiste diagnose gesteld is, hoe het komt dat het zo lang duurt en 
wat de gevolgen zijn deze zoektocht. 

Onderzoek naar diagnostische vertraging
Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: diepte-interviews 
en	vragenlijsten.	Het	resultaat:	14	diepte-interviews	met	ouders	
en 1172 vragenlijsten ingevuld door ouders. De zoektocht naar 
de juiste diagnose varieert enorm: bij één op de vijf patiënten 
duurt het minstens twintig jaar, terwijl iets meer dan een kwart 
van de patiënten minder dan een jaar wacht. Bijna de helft van 
de patiënten krijgt vervolgens eerst een verkeerde diagnose, met 
bijvoorbeeld onnodige operaties als gevolg. 

De conclusie van het onderzoek is duidelijk: bij veel mensen 
duurde het lang voordat de diagnose gesteld werd en voor  
ouders is deze periode van onwetendheid ontzettend zwaar. 
Daarnaast krijgen ouders vaak het gevoel dat zorgverleners 
hen	(en	hun	zorgen)	niet	serieus	nemen.	Alsof	zij	zich	onnodig	 
zorgen maken of alsof er geen problemen zijn, als de diagnose 
(nog) niet is gesteld.

Handvatten voor artsen bij moeilijke diagnostiek bij kinderen
Ook voor de artsen is het vaak onbevredigend en frustrerend 
dat ze hun patiënten, vaak ouders met hun kind, niet echt gerust  
kunnen stellen en ook niet altijd verder kunnen helpen.  
Huisartsen, jeugdartsen en ook kinderartsen hebben behoefte 
aan handvatten bij deze diagnostische zoektocht. 

Het	 Erfocentrum	 en	 de	 Vereniging	 Samenwerkende	Ouder-	 en 
Patiëntenorganisaties (VSOP) sloegen daarom de handen  
ineen.	 Ze	 ontwikkelden	 drie	 digitale	 nascholingsmodules	 over	

zeldzame aandoeningen bij kinderen: één voor de huisarts, één 
voor de jeugdarts en één voor de kinderarts. Deze nascholingen 
bestaan uit praktijkvoorbeelden met handvatten om zeldzame 
ziekten eerder te signaleren. Door deze voorbeelden leren  
huisarten, jeugdartsen en kinderartsen hoe (ook alledaagse) 
symptomen kunnen wijzen op een mogelijke zeldzame ziekte. 
Bovendien stuurt de nascholing aan op betere samenwerking 
tussen deze drie artsen en ook andere artsen en nadrukkelijk 
ook met de ouders (en hun kind) zelf.

wat kun je zelf doen?
Je kunt gelukkig ook zelf invloed hebben op de zoektocht 
naar de diagnose. Je kunt bijvoorbeeld je arts attenderen 
op deze nieuwe e-learning voor huisartsen, jeugdartsen en  
kinderartsen. De nascholing voor artsen is beschikbaar via link:  
www.huisartsengenetica.nl/info/e-learnings

in de diepte-interviews geven de ouders verder de volgende tips:

1. Volg je gevoel en ga naar de huisarts als je iets niet vertrouwt. 

2. Blijf op je strepen staan en laat je niet niet wegsturen door de 
huisarts. 

3. Schrijf je vragen op en deel elk detail met je arts.

4. Wees kritisch: zoek informatie op, zodat je zelf vragen kunt 
stellen aan de huisarts en vraag eventueel om een voorver-
wijzing.

5. Ga samen naar de arts zodat iemand kan luisteren en iemand 
anders kan meeschrijven.

Wil je meer weten over het onderzoek over diagnostische  
vertraging?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	 Manna	 Alma,	 senior	
onderzoeker	 bij	 het	 UMCG	 (m.a.alma@umcg.nl). Wil je meer 
weten	over	de	e-learning?	Neem	dan	contact	op	met	Marloes	
Brouns (nascholing@erfocentrum.nl).

mailto:nascholing@erfocentrum.nl
mailto:m.a.alma@umcg.nl
https://www.huisartsengenetica.nl/nascholing-erfocentrum
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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  
e-mail 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 
facebook groep.

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

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 artikeltje, foto’s, gedicht, tekening e.d. sturen naar  
info@noonansyndroom.nl Het wordt geplaatst in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2019. 
Kopij insturen voor 1 januari 2019. 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 

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

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 

ZAterDAG 16 mAArt 2019   Contactdag Putten 

ZAterDAG 28 sePtember 2019  Familie contactdag

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 91INGB 0009604680 ten name van 
Stichting Noonan Syndroom te Krimpen a/d IJssel

Wij wensen iedereen 
hele fijne feestdagen!

Hulp bij nieuwsbrief gevraagd!

Vind je het leuk om te helpen bij de nieuwsbrief? 

Wij zoeken een vrijwilliger die, samen met het bestuur, 

hiervoor stukjes tekst verzamelt, het naloopt op typefoutjes 

en de foto’s selecteert. Je kunt ook zelf eens schrijven of 

ideeën naar voren brengen om iets te plaatsen. 

In samenwerking met het bestuur vorm je de redactie. 

Na het verzamelen verstuur je de kopij voor de opmaak en 

controle. Kun je 3 à 4 keer per jaar tijd vrijmaken en spreekt 

het je aan? Neem dan contact op voor meer informatie. 

Mail je gegevens naar info@noonansyndroom.nl 

en geef aan wanneer je te bereiken 

bent en je wordt gebeld.

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/

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



