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Voor u ligt de zomer nieuwsbrief van 2019
We hebben weer een geslaagde contactdag achter de rug. In
deze nieuwsbrief vindt u hierover verslagen, persoonlijke
ervaringen en stukjes van de medische adviesraad.
U kunt het geloven of niet, de voorbereidingen voor de volgende contactdag zijn alweer gestart. Dat komt omdat dit een heel
bijzondere dag gaat worden. Deze dag zal grotendeels in het
teken staan van de onderzoeksagenda. Daar hebben we uw
mening heel hard bij nodig!
Twee maal per jaar vergaderen we met de medische adviesraad over alle lopende en nieuwe ontwikkelingen. We wisselen
daar kennis en ervaring uit, vragen en krijgen advies over
artikelen die we gelezen hebben en die we soms doorgestuurd
krijgen van donateurs en bereiden het inhoudelijke deel van de
contact- en familiedagen voor. We proberen steeds meer een
visie te ontwikkelen en nu hebben de medische leden van de
adviesraad besloten dit ook intern professioneler aan te pakken
door twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren en zo
een grotere bijdrage te gaan leveren.
De leden van deze medische adviesraad zijn: dr. Jos Draaisma,
kinderarts, drs. Ellen Wingbermuhle, neuropsycholoog,
dr. Barbara Sibbles, kinderarts m.n. gericht op CFC- en
Costello-syndroom, dr. Floris Udink ten Cate, kindercardioloog
en Erika Leenders, klinisch geneticus.
Maar uiteraard zijn we ook bezig met de familiedag; we gaan
naar Giethoorn, iets heel anders dan de vorige jaren maar
zeker interessant. Dus zet vast 28 september in uw agenda!!
Nadere informatie volgt uiteraard.

Renée Roelofs
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In mei is Renée Roelofs gepromoveerd op het Noonan Syndroom.
Haar proefschrift heet ‘A clinical neuropsychological perspective
on Noonan Syndrome’. Gefeliciteerd Renée! Weer een stukje
van de puzzel gelegd!
Er is best veel werk te doen en het secretariaat is al een tijdje
vacant. We kunnen u alvast melden dat in het najaar een nieuw
bestuurslid gevonden is die het secretariaat gaat doen. Hierover
in een latere nieuwsbrief meer. In juni start een nieuw aspirant
bestuurslid, ook over haar schrijven we later meer.
Heeft u echter andere kwaliteiten, of wilt u wel eens verkennen
wat u zou kunnen/willen doen? Laat het ons weten, samen meer
mogelijk maken is ons motto en dat gaat zeker op als
we versterking krijgen bij het bestuur. We kunnen zeker nog
bestuursondersteuners gebruiken.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die iets voor de stichting
heeft gedaan afgelopen jaar: standjes bemannen, nieuwsbrieven
versturen, nieuwe donateurs ontvangen en welkom heten, naar
lezingen gaan en daar verslag van uitbrengen, stukjes schrijven
voor de nieuwsbrief, meedenken met een leuke plek voor de
familiedag, open staan voor andere donateurs met specifieke
vragen, bedrijven aanschrijven met het verzoek een bijdrage te
storten, spreekbeurten houden op school, en ga zo maar door.

Veel leesplezier,
Conny van leeuwen
Voorzitter

Verslag contactdag

Forum 2019
Forumleden: Jos Draaisma en Ellen Wingbermuhle
1. Hoe vaak komen spier- en peesproblemen voor en waar
moet je dan zijn voor onderzoek en voorlichting?
2. Wat zijn de oorzaken van weinig spierspanning en van
teveel spierspanning (het overstrekken), komt dat door de
bouw of komt dat meer door aansturen uit de hersenen?
Bij 60 tot 80% zijn er klachten die vaak gaan over overstrekken
van jonge kinderen, en uithoudingsvermogen. Algemene
conditietraining helpt. Er zijn maar enkele kinderen met een
zenuwaandoening gevonden. Hoe weet je of er peesproblemen
aan de hand kunnen zijn? Er moeten knobbels in de zenuwen te
voelen zijn; dat wordt wel herkend door artsen.

3. Wat is Alexithymie, wat doet dat met een mens en hoe kun
je ermee omgaan? Is er een therapievorm die helpt en zo ja
hoe werkt dat dan?
Alexithymie is het niet hebben van woorden voor je eigen
gevoelens. Het is een verzamelterm voor moeite met herkennen,
onderscheiden en benoemen van je eigen emoties. Veel mensen
met NS hebben meer dan gemiddeld last hiervan. Maar ook bij
mensen zonder NS komt het geregeld voor, zo’n 10% van de
bevolking heeft hier moeite mee. Er is bij mensen met alexithymie een grotere kans op ontwikkeling van stemmingsproblemen
en angstklachten.
Om alexithymie te verminderen, kun je iemand helpen om zijn/
haar gevoelens beter te leren herkennen en te verwoorden. Er
zijn technieken voor en er worden bijvoorbeeld emotieregulatieen/of sociale vaardigheidstrainingen gegeven op scholen. Ook
psychologen kunnen hiervoor begeleiding of behandeling
bieden als de problemen belemmeringen geven in het dagelijks
leven. Tot slot is er een speciale training voor volwassenen met
NS ontwikkeld, vanuit het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh (SENS; Sociaal Emotionele
training voor volwassenen met Noonan Syndroom). In kleine
groepjes wordt dan gewerkt aan het (evenwichtig) leren uiten
van je gevoelens. Niet alleen praten (verbale methoden) kunnen
behulpzaam zijn, ook het uiten van gevoelens via beweging kan
soms verlichting geven (bijvoorbeeld psychomotorische therapie).

4. Horen jullie vaker over kinderen die zichzelf heel hard
slaan? Hebben jullie een idee wat daar de oorzaak van zou
kunnen zijn?
Wat we in het expertisecentrum wel vaker horen, is dat kinderen
moeite hebben met het evenwichtig uiten van emoties; soms is
er bijvoorbeeld sprake van plotse, heftige woedeaanvallen.
We denken dat dit kan samenhangen met de emotieregulatieproblemen en alexithyme eigenschappen, zoals besproken bij
de vorige vraag. Het zou kunnen zijn dat het zit in het omgaan
met spanningen. Maar als het kind opeens, zonder aanleiding,
zichzelf pijn doet, is het ook verstandig om eerst mogelijke
medische oorzaken/lichamelijke ongemakken uit te sluiten.
De vragensteller, vader van een jong meisje dat nog niet kan
praten, vertelt dat het gebeurt zonder dat er een aanleiding
lijkt te zijn. Zij is door haar ouders wel af te leiden en het
gedrag valt gelukkig ook goed te corrigeren (“niet jezelf pijn
doen, kom maar hier, aai je hoofd maar”; ze doet dat dan ook).

5. Coeliakie komt ook bij Down Syndroom vaak voor.
Downexpert/-casemanager en kinderarts dr. Michel
Weijerman van Downpoli VUmc en Alrijne Leiderdorp
ontdekte echter ook dat 40% van de kinderen met Down
luchtweginfecties heeft, niet door allergie of astma maar
vooral door slappe spieren (ook bij Noonan!) en verhoogde
gevoeligheid voor infecties (ook bij Noonan?). Zij adviseren
ieder kind met Down te vaccineren tegen het RS-virus, dus
niet alleen de kinderen met hartafwijkingen die de vaccinaties wel al krijgen (€ 10.000 per kind, ook bij Noonan?),
maar ieder kind met Down, zoals in Canada waar kinderen
met Down 3,5x minder vaak in het ziekenhuis worden
opgenomen. Hoe zit dit bij kinderen met Noonan? Is het
zinvol dit bij NS te onderzoeken?
Zie lezing vanmorgen: Bij rs vaccinatie geef je antistoffen. Deze
moeten 8x per jaar gegeven worden. Men vraagt zich af of dit
zinvol is, wel bij kinderen die groter risico lopen. Down hebben
meerdere factoren waarom ze dit moeten krijgen. Bij Noonan is
dit niet nodig tenzij er meerdere indicatoren zijn. Te intensief
voor het kind en te duur.

www.noonansyndroom.nl
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8. Wat zijn mogelijke gevolgen van laten registreren van
medische gegevens? Zijn er scenario's denkbaar dat de
patiënt later geweigerd kan worden bij aanvraag hypotheek
of zorgverzekering? Wat wordt er gedaan om dit te
voorkomen?
Twee mogelijkheden: de zorg is een verdrag aangegaan met
het ziekenhuis dat de gegevens van de patiënt zijn. De verzekeraar mag daar niet aankomen. Hij mag wel aan de patiënt
daarom vragen, maar u hoeft dit niet te geven
Voor onderzoek: gegevens die regulier worden verzameld in de
zorg mogen de verzekeraars niet aan komen. We kunnen niet
in de toekomst kijken en de regels kunnen veranderen.

9. Wat zijn voor- en nadelen van meedoen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hematologie?

6. In hoeverre wordt wetenschappelijk onderzoek naar
eventuele mogelijkheden van gentherapie voor de diverse
varianten van het Noonansyndroom (en RASopathieën)
onderzocht? Dan denk ik bv. aan gerichte gentherapie bij
de patiënten, maar bijvoorbeeld ook (subcutaan) toedienen
van de juiste variant van het eiwit waar het gendefect voor
codeert. Dit bijvoorbeeld in combinatie met de mogelijkheden van RNAi interferentie? https://nl.wikipedia.org/wiki/
RNA-interferentie Zouden we een dergelijke onderzoekslijn
niet moeten willen?
Het Noonan gen zit in alle cellen: het werkt alleen als het in een
bepaalde type cellen zit, de therapie wordt speciaal daarop
gericht. Dan zou het in de baarmoeder al moeten worden
gedaan. Dit zit er niet in, is ethisch niet geaccepteerd.

Jonge kinderen kunnen een bandje krijgen, heel ver in de
toekomst verwacht Jos dat we allemaal een chip inkrijgen. Zie
ook horloges die allerlei gezondheidskenmerken verzamelen.

10. Onze zoon van negen jaar heeft problemen met eten,
vooral angst voor het onbekende en nieuwe structuren.
Dat betekent dat hij niet gevarieerd eet. Hij is al jaren met
therapie bezig. Maar … hij heeft altijd honger en dorst.
Wat hij lust kan hij blijven eten. Er zit geen rem op. Is hier
meer over bekend?
Niet bekend bij Noonan syndroom maar er worden steeds
meer dergelijke zaken gehoord. Hulp bij Seys voor eetstoornissen of Kempenhage is mogelijk.

11. Hoe zit het met herijking van Klinische richtlijn uit 2010?
Op zeer experimenteel vlak wordt hier soms wat mee gedaan
in levensbedreigende situaties. Je weet ook niet welke andere
effecten dit kan hebben die je niet zou willen hebben.

7. Ik wilde nog eens benadrukken dat onze zoon van vier bij
onderzoek op stolling geen afwijkende waardes had, maar
wel degelijk zowel bij de amandel operatie deze zomer als
in januari bij de medisch noodzakelijke besnijdenis echt
aanzienlijk verhoogde bloedingen had! Zowel tijdens de
operatie als erna. Merken jullie dit vaak en is er al meer
bekend over hoe dit aan te pakken?
We willen een nieuw onderzoek doen hiernaar omdat het vaker
gehoord wordt. We willen een programma starten waarbij alle
technieken die mogelijk zijn, gebruikt worden. Bij Noonan
syndroom kan het overal in de cascades zitten. Recent zijn er
mogelijkheden om het in de bloedplaatjes zelf te bekijken.
In het najaar komen we erop terug.
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Deze wordt herzien. De Europese richtlijn staat volgend jaar op
de planning.

Conny van Leeuwen

Fotoverslag

www.noonansyndroom.nl
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Verslag lezing van Martine Delfos

Hoe leg ik mijn kind uit dat hij/zij het Syndroom van Noonan heeft?
Voor de vierde keer reis ik af naar Putten, op naar de Contactdag! Dit jaar ga ik samen met een andere moeder van een
dochter met Noonan. Haar dochter is toevallig ook acht jaar, net
als onze Anne. Wat hebben we samen al veel herkenning en ook
veel verschillen te bespreken onderweg in de auto. We kijken
allebei uit naar de lezing van Martine, omdat we er beiden als
moeder wel eens tegen aan lopen dat ons kind ‘anders’ is dan
andere kinderen. Hoe gaan we om met de beperkingen die ze
hebben, terwijl we ze toch in hun waarde kunnen laten? Soms
kunnen dingen gewoonweg niet, die andere leeftijdgenootjes wel
kunnen. Pijnlijk voor onze dochters en voor ons om te zien.
Contact met andere kinderen gaat niet vanzelf, inleving in andere
kinderen is soms minder, waardoor samen spelen moeilijker is.
Emotieregulatie is (nog) niet zoals bij leeftijdgenootjes, en boze
en verdrietige buien komen nog veel voor bij onze achtjarigen.
Best lastig soms. Hoe leggen we dat uit?
Martine begint me te vertellen dat wij in de zaal de deskundigen
zijn. Ze vindt dat je als eerste aan je kind zou moeten uitleggen
dat dus iedereen in de bodem hetzelfde is en daarna dat ook
iedereen wel wat heeft, dat anders is. “Iedereen heeft wat, en dat
heb jij niet. En jij hebt andere dingen, die hebben anderen niet.”
Bij de geboorte als mensenbaby konden we niets, dieren kunnen
bij de geboorte meer dan mensen. De hersenen doen er zo’n 30
jaar over om te rijpen. Onze baby’s worden geboren en zijn
compleet afhankelijk van ons. De inprent van de eerste jaren van
een mens is dan ook: “ik heb iemand nodig.” Mensen willen zich
dus vanuit deze oorsprong met elkaar verbinden. Iedereen wil
met iemand verbinden. Dat is wat bij iedereen hetzelfde is.
Martine vertelt dat ‘anders zijn’ lastig is, en dat ‘ongelijk’ en
‘gelijkwaardig’ moeilijk te verenigen is. In de bodem zijn we dus
echter wel hetzelfde. Als voorbeeld noemt Martine: “Dus Trump
vult mij aan, ook als hij er anders uit ziet”, de zaal lacht. Ik
probeer te bedenken waarin Trump mij zou aanvullen. Hij kan
met grote stelligheid iets beweren, terwijl ik alle voors en tegens
afweeg. Terwijl ik de voors en tegens nog sta af te wegen
neemt Anne die ruimte al in. Als ik nog aan het twijfelen ben of

Anne met Sky

6

ik haar iets toe sta of niet, voelt zij dat er ruimte is en haar
vragen gaat op dat moment over in ‘zeuren en drammen’ …
Hmmmm misschien mocht ik wel wat meer op Trump lijken, dat
zou meer duidelijkheid geven aan Anne. Wie had gedacht dat
ik dit nog ooit nog eens zou opschrijven: Ik wil wel wat meer op
Trump lijken. Nou ja … Voor een heeeeel klein deeltje dan.
Martine vertelt verder en zegt: “Je bent niet je syndroom, je hebt
het. Veel kinderen willen zo graag gewoon zijn. Ze willen
geaccepteerd worden. Je wil dat je kind niet getraumatiseerd
wordt door een diagnose.” Martine vertelt verder dat het
belangrijk is dat je als ouder durft te kijken naar jezelf en je
eigen ‘schuldgevoel’ durft te plaatsen. Je had liever gewild dat
je kind een gemakkelijkere weg ging. Soms gaat je kind dan
zijn best doen voor jou. Je kan dan als ouder zeggen: het komt
niet door jou, IK heb hier last van. Je kan bijvoorbeeld als ouder
of als leerkracht best eens zeggen: “jongens ik heb een pokkehumeur, maar dat komt door mij, dat ligt niet aan jullie.” Soms
kan je ook gewoon zeggen: “Je moeder begrijpt je niet en
andersom” Je mag je kwetsbaar opstellen, je bent gewoon wie
je bent. Je kwetsbaar opstellen is juist sterk. Niets is zo vervelend alsof jij doet dat er niks aan de hand is. Bijvoorbeeld bij
het uiterlijk, ‘grote’ mensen kunnen dan heel erg gaan staren.
Kinderen vragen er gewoon naar: wat heb jij? En dan klaren ze
de lucht.
Martine heeft het ook nog even over autisme en dat je dat op
vele manieren kunt zien. Zij heeft hier een boek over geschreven.
In haar optiek moet je gedragsproblemen in combinatie met
bijvoorbeeld het syndroom van Noonan uit elkaar halen.
Misschien gaat het kind wel gebukt onder hoe de wereld
er tegenaan kijkt en is dat te veel voor hem of haar.
Dit staat voor mijn gevoel een beetje haaks op het onderzoek
wat Jennifer Kramer op dit moment doet. Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen met RASopathieën vaker problemen hebben met de sociale cognitie en executieve functies. Bij onze
dochter merken we toch ook vanaf haar geboorte al wel dat
deze functies minder sterk ontwikkelt zijn dan bij leeftijdgenoten.

Anders was dat bij onze oudste waarbij dit normaal verliep. Wij
hebben dan ook meer het gevoel dat dit bij Anne aangeboren is.
Maar ik geloof ook zeker dat meespeelt hoe de wereld ertegen
aankijkt en hoe zij bejegend wordt door anderen en ook hoe
wij er als ouders mee omgaan. Hier komen we op het vlak van
nature-nurture, dat laten we maar even liggen.
Als afsluiting vertelt Martine nogmaals: de deskundigheid zit in
de mensen zelf. Dus concludeert ze: “Zorg dat je het aan laat
sturen door de mensen zelf, waar het om draait.”
Het duizelt nog een beetje na in mijn hoofd en ik vraag me af
hoe ik dit alles in de praktijk moet omzetten naar Anne toe.
Anne weet dat zij het syndroom van Noonan heeft, maar het
zegt haar niet zoveel. En eigenlijk is het voor haar (nu) nog niet
zo’n probleem. We zien dat ze veel dingen niet zo goed kan,
maar proberen haar mee te geven dat er veel meer is dan

goede schoolprestaties en sportprestaties. Zo kan ze erg
behulpzaam zijn, is ze lief voor anderen, is ze gek op honden
en paarden en kan ze goed voor dieren zorgen. Ze heeft kijk
op kleuren bij elkaar zoeken, ze is onbevangen, en enthousiast,
een echte doorzetter en zo kan ik nog ruim een half A-viertje
vol schrijven. Oké, genoeg kwaliteiten dus. Kwaliteiten die ons
schoolsysteem niet ‘meet’ of die de maatschappij niet zo
belangrijk vindt, maar waar wij wel oog voor hebben. Ze mag
zijn wie ze is bij ons, en is geliefd! De omgeving om haar heen
en hoe ze haar benaderen, daarop hebben we niet zoveel
invloed, maar als we haar een beetje kunnen meegeven dat ze
meer is dan het syndroom en erover in gesprek blijven als ze
ernaar vraagt dan komt het allemaal wel goed!
Wanda Wolters

Ontwikkeling van de onderzoeksagenda
Op de contactdag op 16 maart 2019 in Putten stond de
ontwikkeling van een onderzoeksagenda op het programma.
Hieronder volgt een toelichting op dit thema.
Wat is een onderzoeksagenda?
Een onderzoeksagenda is een lijst met nog onbeantwoorde
vragen voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij de vragen
worden gesteld door patiënten en hun naasten, sámen met
wetenschappelijk onderzoekers. Na het verzamelen van de
vragen wordt gezamenlijk een rangorde aangebracht, om te
bepalen welke vragen we met elkaar het belangrijkste vinden.
Waarom willen we zo’n gezamenlijke
onderzoeksagenda ontwikkelen?
Binnen het expertisecentrum Noonan Syndroom (voorzitter:
dr. Jos Draaisma), onderdeel van het expertisecentrum voor
zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen van het
Radboudumc (hoofd: dr. T. Kleefstra), doen we naast
patiëntenzorg al lange tijd wetenschappelijk onderzoek naar
het Noonansyndroom en andere RASopathieën. Daarbij is er
een intensieve samenwerking met het Vincent van Gogh
Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie (o.a. dr. Ellen
Wingbermühle en prof. dr. Jos Egger). Ook vindt er
samenwerking plaats met het Erasmus MC, waar met name
aandacht uitgaat naar het Costellosyndroom en CFC-syndroom
(o.a. drs. Barbara Sibbles). Ook werken we vanuit het
expertisecentrum samen met onderzoeksgroepen in het
buitenland. Wat we nu heel graag zouden willen, is het
patiëntperspectief nog veel meer gaan betrekken bij het
wetenschappelijk onderzoek. Door aan te sluiten bij de wensen
en behoeften van de mensen om wie het gaat en gebruik te
maken van hun unieke ervaringsdeskundigheid, kunnen we
gerichter onderzoek inzetten. Dat helpt uiteindelijk om de

Onderzoek

kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te vergroten. En dat is
dan ook het doel! Dit is overigens niet iets dat we ‘eventjes
doen’, maar een proces dat best veel tijd kost en waar we de
komende jaren mee bezig zullen zijn.
Hoe gaan we dat doen?
Er bestaan verschillende manieren om een gezamenlijke
onderzoeksagenda op te stellen. De komende periode willen we
ons hierin verder gaan verdiepen en bekijken welke werkwijze
het beste bij ons past. Alle methoden behelzen in ieder geval de
volgende fases:
1) inventariseren (vragen verzamelen en categoriseren)
2) prioriteren (welke vragen zijn inderdaad nog niet eerder
onderzocht, welke vragen vinden we het belangrijkst?)
3) agenda vaststellen en implementeren
Op de contactdag van 2020 zullen we een workshop
organiseren, waarin we samen met u verder willen werken aan
de onderzoeksagenda. Al veel eerder gaan we met de
Medische Adviesraad en het bestuur van de Stichting Noonan
Syndroom aan de slag, waarbij we in de loop van dit jaar
misschien ook al een beroep op een aantal van u zullen doen
(bijvoorbeeld voor een eerste brainstorm in een klein groepje).
Zo komen we samen steeds een stap verder en komt de vaart
erin. Wordt vervolgd …
Dr. P.A.M. (Ellen) Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog
Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie &
expertisecentrum Noonan syndroom Radboudumc

www.noonansyndroom.nl
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Recent onderzoek

Gewicht, groei en stofwisseling
Ouders van kinderen met Noonan syndroom, Costello en
CFC-syndroom weten hoe lastig de eerste jaren met hun kind
kunnen zijn. Jonge kinderen hebben vaak voedingsproblemen
met veel spugen en reflux (zuurbranden), slechte drinktechniek en
zwak zuigen. Daarbij kunnen ook andere gezondheidsproblemen
zoals hartafwijkingen een rol spelen. De kinderen groeien
hierdoor slecht in gewicht; dit heet ‘failure to thrive’. De behandeling kan bestaan uit calorierijke voeding, medicijnen tegen
spugen en maagzuur en het geven van voeding via een
maagsonde of PEG sonde (sonde via buikhuid naar maag).
De voedingsproblemen worden geleidelijk minder als de kinderen
ouder worden.
Kinderen met Costello syndroom hebben het meest last van het
‘niet aankomen in gewicht’. Zij blijven vaak extreem mager,
ondanks alle maatregelen die genomen worden. Onderzoekers in
Italië onderzochten of hier nog een andere oorzaak voor kon zijn;
zij vroegen zich af of de kinderen een veranderde stofwisseling
hebben. Anders gezegd: of Costello kinderen anders omgaan
met voedingsstoffen, waardoor zij niet goed groeien in gewicht.
De onderzoekers onderzochten elf kinderen met Costello
syndroom. Zij maten de lichaamsverhoudingen, deden uitgebreid
bloedonderzoek, noteerden voeding en berekenden de voedingswaarde. Deze kinderen bleken voldoende voedingsstoffen binnen
te krijgen, maar toch niet goed te groeien. Indirecte caloriemetrie,
een techniek die de stofwisseling van een persoon in rust (zonder
bewegen of activiteit) meet, toonde aan dat de kinderen meer
voedingsstoffen verbruiken dan andere kinderen van dezelfde
leeftijd en gewicht. Een goede verklaring van deze uitkomst
konden de wetenschappers niet geven. Studies bij muizen laten
veranderingen zien die passen bij de bevindingen bij deze
Costello kinderen. Er is dus nog veel te onderzoeken!
Wat betekent dit onderzoek?
Kinderen met Costello syndroom hebben waarschijnlijk meer
voedingsstoffen nodig om te groeien in gewicht. Dat lijkt
makkelijk, maar is natuurlijk een groot probleem omdat de
kinderen al veel voedingsproblemen met spugen en slecht
drinken hebben. Een andere vraag is: kan het lichaam wel
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omgaan met die extra voedingsstoffen? Of zorgen veranderingen
in hormonen of regulatie van stofwisseling dat dit toch niet lukt?
Bovendien is groei in gewicht iets anders dan groei in lengte.
Bij het Costello syndroom hoort een kleinere lengte (ook de
volwassen lengte). Het is niet duidelijk of meer voedingstoffen
leiden tot een langere lengte of alleen tot zwaardere kinderen.
Het ligt voor de hand om te denken dat een hogere voedingsbehoefte ook geldt voor kinderen met Noonan en CFC syndroom. Dat is op dit moment nog niet duidelijk, maar wordt ook
onderzocht.
Wat betekent dit voor kinderen met Costello syndroom? En voor
kinderen met Noonan en CFC syndroom? In ieder geval is het
voor de kinderen belangrijk om de voedingsproblemen intensief
te behandelen. Bij voedings- en groeiproblemen moet het
behandelteam in ieder geval uit een kinderarts (bij voorkeur een
kinderarts met ervaring in kinderen met deze syndromen), een
diëtist en een logopedist bestaan. Medicijnen en sondevoeding
zijn helaas vaak – tijdelijk – nodig. Voor het vervolgen van groei
kunnen de speciale groeicurves voor Noonan en Costello
syndroom gebruikt worden.
Voor wie zelf over de onderzoeken wil lezen in de Engelstalige
wetenschappelijke artikelen:
“Understanding growth failure in Costello syndrome: increased
resting energy expenditure” door Leoni C, Onesimo R, Giorgio V
en anderen. Journal of Pediatrics 2016, 170: 322-324.
‘’Costello Syndrome: the challenge of hypoglycemia and Failure
to thrive’’ door Leoni C en Flex E. EBioMedicine 2018, 5-6.
De artikelen kunnen bij mij ook opgevraagd worden.

Barbara Sibbles,
Kinderarts Erfelijke en
aangeboren aandoeningen.
CFC-Costello expertisecentrum Encore,
ErasmusMC – Sophia Kinderziekenhuis.
cfc-costello@erasmusmc.nl

Sponsorloop de RAS-run
Tijdens de contactdag in Putten heb ik jullie al mogen vertellen
over het idee om een sponsorloop te organiseren. Graag wil ik
in dit stuk hier nogmaals over vertellen, deels als reminder en
uiteraard ook voor diegenen die er tijdens de contactdag helaas
niet bij konden zijn.
Het idee is ontstaan omdat mijn vrouw en ikzelf bij de geboorte
van onze dochter tegen een heleboel problemen aan liepen.
Allereerst hadden wij een klinisch geneticus die wel aangaf dat
er iets aan onze dochter te zien was, maar dat kon ook aan het
vele vocht (Jessie is geboren met hydrops foetalis) kunnen liggen.
Als Jessie vier jaar was en achter zou lopen, dan zou er wel
onderzoek gedaan worden. Als frisse ouder geloof je een arts en
ga je mee in dat besluit.
Jessie kwam enkele dagen later in een ander ziekenhuis te liggen
en daar hadden wij het geluk dat er een kinderarts in opleiding
was die enkele uiterlijke kenmerken van zijn neefje (die NS heeft)
bij Jessie terugzag en hij vroeg of hij zijn vermoeden mocht laten
onderzoeken doormiddel van DNA-onderzoek. Hier kwam uit
dat Jessie NSLAH ofwel SHOC2 heeft. "Oké, ons kindje heeft
Noonan, wat is dat dan?" vroegen wij de kinderarts die ons de
uitslag meedeelde. "Nou, jullie kindje heeft een zeldzaam
syndroom waar bijna geen informatie over is, maar het komt er
op neer dat ze groeiproblemen heeft, ze blijft dus kleiner, het
eten kan een probleem zijn en haar haar groeit niet zo snel ...
dat is het wel" was het antwoord. Ik hoor mezelf nog denken ...
ooooohhh als dat het is.
Het bleek toch allemaal wat anders ... Geen kinderarts of huisarts
kon ons iets meer vertellen als hetgeen wij zelf ook op het
internet konden vinden, ook werden wij niet geïnformeerd over
het bestaan van de stichting of het bestaan van het expertise
centrum. Dit zorgde er vervolgens voor dat er een ongelooflijke
druk kwam te staan op onze relatie, de werkprestaties en het
belangrijkste: Jessie's gezondheid. Uiteindelijk door zelf door te
zoeken en voor onszelf op te komen hebben we het als gezin
gered en gaat het met Jessie een heel stuk beter ondertussen.

Maar je gaat toch denken, waarom moet dit zo? Kan het niet
anders of makkelijker? Hoezo kennen zo weinig artsen Noonan?
Ik begrijp dat er duizenden syndromen zijn en dat een arts of
andere zorgverlener deze nooit allemaal van a tot z kan kennen
of herkennen. Daarom denk ik dat de taak bij ons ligt om die
bekendheid te krijgen. Allereerst om sneller een diagnose te
kunnen stellen, en ten tweede om de weg naar zorg makkelijker
te maken. Het is een domino effect: meer kennis is snellere
herkenning en diagnose stellen, dit zorgt voor een hoger aantal
patiënten, dit zorgt voor meer budget voor onderzoek en na
onderzoek kan er betere zorg worden aangeboden. Het zou een
win-win situatie zijn voor alle partijen.
Wat is nou het idee?
Ik zou graag met enkele van jullie een sponsorloop willen
organiseren dit najaar in Nijmegen. Dit kan ik niet alleen
organiseren dus als je hierin wil bijdragen heeeeeel graag!! Geef
je op via p.r@noonansyndroom.nl of 06-34533804. Dit om geld
in te zamelen voor een bepaald doel (nog nader te bepalen) en
om aandacht te vragen voor RASopathieën. Hierbij hopen we op
steun van enkele bekende Nederlanders (hier ben ik druk mee
bezig) en door landelijke media te benaderen.
Wie kan er meedoen met de RasRun?
Iedereen die zich lopend of met een hulpmiddel kan verplaatsen
kan zich inschrijven!! We gaan 2 parcoursen maken: een voor
kinderen (en minder validen) van circa 200 meter, en een voor
volwassenen (en minder validen) van circa 1000 meter.
Wie kan doneren? Iedereen!! Denk aan buren, collega's, vrienden,
familie, bedrijven etc. Iedereen kan een bijdrage per gelopen
ronde doneren. De minimale bijdrage is € 1,- per ronde, maar
iedereen mag zelf verder bepalen hoeveel ze doneren per ronde.

www.noonansyndroom.nl

Paul Sonnega
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Presentatie van de eerste ervaringen

Het Braingame Brian Onderzoek
Jennifer Kramer, neuropsycholoog bij het Vincent van Gogh
instituut, presenteerde de eerste ervaringen met het Braingame
Brian Onderzoek. Dit is een training voor kinderen met een
RASopathieën zoals het Noonan Syndroom, gericht op het
bevorderen van het doelgericht handelen en de sociale informatieverwerking. Het doel is om de executieve functies te versterken,
de denkfuncties die nodig zijn om doelgericht te handelen zoals
plannen en organiseren. Omdat intacte executieve functies ook
nodig zijn voor goede sociaal-cognitieve functies wordt gekeken
of de training tevens de sociale informatieverwerking verbetert,
bijvoorbeeld emotieherkenning en Theory of Mind (je in de
ander kunnen verplaatsen). Het is wetenschappelijk bewezen
dat hersenfuncties te trainen zijn. Bij een ADHD training was
al gebleken dat dit leidde tot een betere zelfregulatie, betere
aandacht en minder afleidbaarheid.
De training Braingame Brian wordt thuis uitgevoerd in 6 weken
en bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten voor
kinderen van 8-16 jaar. De training is weergegeven in een
spelwereld en bestaat uit drie trainingstaken: schakelen (van
aanpak wisselen), werkgeheugen (informatie kort vasthouden)
en impulscontrole (gedrag remmen). Tijdens de training worden
ook drie metingen aan huis afgenomen.
Inmiddels hebben 8 deelnemers ervaring opgedaan met de
training. Geen enkel kind is tussentijds gestopt. De eerste
resultaten laten het volgende zien. Het werkgeheugen verbetert
per taak: bij een volgende taak is het begin niveau weer lager
om vervolgens opnieuw te stijgen. De schakeltaak is lastig aan
het begin en laat pas wat later een stijging zien. De stoptaak
laat de sterkste vooruitgang zien. Waarschijnlijk zullen deze
resultaten ook beklijven, want ander onderzoek laat zien dat
vooruitgangen lang zichtbaar blijven.
Ervaring van de ouders van de acht kinderen zijn dat sommige
ouders vooruitgang merken. Ze merken dat hun kind beter de
aandacht ergens bij houdt, meer vooruitdenkt, beter oogcontact
maakt en huiswerk beter kan plannen. Ze vonden het pluspunten
dat de training aan huis plaatsvond en dat hun kind trots was als
hij of zij een sessie volbracht had. Ook vonden ze het fijn om te
kunnen helpen met onderzoek. Mindere punten waren dat er
begeleiding, motivatie en discipline nodig waren om de kinderen
het vol te laten houden. De kinderen zelf gaven aan dat het
frustrerend kon zijn, maar ook dat ze enthousiast waren, het
boeiend vonden, blij waren dat ze hadden doorgezet, dat het
steeds moeilijk werd en dat het leuk was om overal in te kunnen
gaan. Ouders in de zaal merken nog op dat vooral de eerste
twee sessies frustrerend waren, het toetsenbord had hieronder te
lijden, en dat het hielp om verhaaltjes ter motivatie te vertellen.

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 doelgericht te handelen
(executieve functies genoemd). Inmiddels bestaan er voor
kinderen met ADHD computertrainingen om de executieve
functies te versterken. In ons onderzoek gaan we bekijken of
de executieve functietraining Braingame Brian ook bij
kinderen met RASopathieën kan helpen om de executieve
functies te versterken. Bovendien gaan we uitzoeken of de
training kan helpen bij het verbeteren van de sociale cognitie.
Onderzoekers gaan er namelijk van uit dat intacte executieve
functies nodig zijn voor goede sociaal-cognitieve
vaardigheden. Om deze reden zou Braingame Brian mogelijk
tot een verbetering in beide denkfuncties kunnen leiden.
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Uw zoon/dochter volgt de training Braingame Brian. De
training is weergegeven in een spelwereld en bestaat uit drie
trainingstaken, gericht op de executieve denkfuncties:
impulscontrole (gedrag remmen), flexibiliteit (van aanpak
wisselen) en werkgeheugen (informatie kort vasthouden). 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.

Wie kan er meedoen aan het onderzoek?
Alle kinderen/jongeren met een RASopathie (zoals
Noonansyndroom, Legius syndroom en 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 het
Braingame Brian Onderzoek?
Stuur dan een e-mail naar:
braingamebrianonderzoek@vvgi.nl

Meer deelnemers zijn nodig en aanmeldingen zijn welkom!
Waarom meedoen? Het onderzoek draagt bij aan meer kennis
over de executieve en sociale informatieverwerking gen aan
betere behandelmogelijkheden. En het is gratis. Kinderen tussen
8 en 16 jaar, met een RASopathieën zonder verstandelijke
beperking en met een computer of laptop thuis, kunnen
meedoen. Een demo is beschikbaar. Stoppen kan altijd.
Voor meer informatie kan een e-mail gestuurd worden naar
braingamebrianonderzoek@vvgi.nl

Elles stoffer
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Oproep

Student ontmoet patient
In het werk van artsen en de biomedische onderzoekers staan
patiënten centraal. Daarom is het van belang dat studenten
tijdens hun studie al in contact komen met patiënten.

De vraag is: Na het lezen van de website noonansyndroom.nl
en het zien van de RASopathie video, heeft u dan een indruk
welke zorg patiënten nodig hebben? Hoe bereik je dat?

Op 2 oktober 2019 zijn er weer 2 Student ontmoet patiënt
(Student Meets Patient; SMP) bijeenkomsten in het Radboud UMC.
Van 13.30 tot 15.30 uur en van 15.30 tot 17.30 uur.

Voor de bijeenkomsten hebben we donateurs/patiënten nodig
die samen met een bestuurslid met een groep studenten in
gesprek wil. Reiskosten worden vergoed. Voor vragen over de
bijeenkomsten kun je contact opnemen met Hanneke Niessen;
henderina.niessen@gmail.com

Er zijn 32 tot 40 studenten per bijeenkomst aanwezig. Na een
korte inleiding wordt de groep opgesplitst in 3 of 4 kleine
groepen. Vooraf aan de bijeenkomsten dienen de studenten
zich voor te bereiden.
Zij krijgen de opdracht de website van de stichting Noonan
syndroom te bezoeken en vanuit de stichting geven we 1 vraag
door die we aan elke student zouden willen stellen om zijn/haar
gedachten over te laten gaan.

We hopen op uw medewerking om op deze manier via dit
onderwijsproject aandacht te krijgen voor de verschillende
syndromen.
Hanneke Hoejenbos en Anneke de Vries en Paul Sonnega gaan
hier in ieder geval naar toe, helpt u mee? We kunnen uw hulp
goed gebruiken!!

www.noonansyndroom.nl
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Hierbij nodigen we jullie uit
voor de familiecontactdag op
zaterdag 28 september 2019.

We gaan naar Giethoorn!

Vanaf 10.00 uur wordt u ontvangen bij de Witte Hoeve met een kopje koffie of thee
en een proeverij van lekkere hapjes w.o. een Giethoornse Soes.
Om 11.00 uur gaan de kinderen en jongeren activiteiten doen.
De kinderen tot 16 jaar kunnen kiezen uit het springkussen, midgetgolf spelen of kaarsen maken.
Hiervoor is wat extra begeleiding beschikbaar maar we doen ook weer een beroep op de ouders of grootouders
om zich aan te melden een groepje te begeleiden. (tot 6 jaar eigen begeleider noodzakelijk!)
De jongeren vanaf 16 jaar kunnen kiezen uit midgetgolf of boogschieten.
De volwassenen kunnen luisteren naar een lezing door Marije Diender, Hematoloog in opleiding,
die een onderzoek doet naar bloedstollingsproblemen tijdens en na een ingreep bij kinderen
met het Noonan Syndroom. Dit onderzoek wordt gedaan door het Radboud UMC i.s.m. het Erasmus UMC.
Om 12.30 uur staat er een lekker boerenbuffet voor ons klaar.
Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid of met elkaar het dorp ingaan of een museum bezoeken.
Om 15.00 uur wordt u weer verwacht bij de Witte Hoeve want we sluiten de dag
af met een Gieterse Holder Bolder fluisterspeurtocht met punters.
Dit doen we in groepjes en er zijn tevens wat grotere boten beschikbaar waar
u een rondvaart in kan maken als u varen in een punter niet ziet zitten.
Deze tocht duurt ongeveer 1 ½ uur waarmee we de dag afsluiten.
U kunt u aanmelden via de website: https://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/familiedag-2019
De eigen bijdrage aan de kosten is € 8,- per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Noonan Syndroom

Het adres: De Witte Hoeve | Zuiderpad 32 | 8355CA Giethoorn
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Onderzoek

Welearn Patiënt Participatie Programma
Beste Donateurs,
Vanuit het Radboud UMC is een uitnodiging gekomen om deel
te nemen aan het Welearn Patiënt Participatie Programma in het
onderwijs van 3e-jaars studenten geneeskunde en biomedische
wetenschappen. Voor het onderwijs behorende bij de minor
getiteld: ‘Human Embryology in Perspective’ willen zij de
studenten graag kennis laten maken en ervaring op laten doen
met wat het voor patiënten betekent om een aangeboren
aandoening te hebben. Zij willen deze kennismaking, dit
onderwijs, tussen patiënt en student op een gelijkwaardige
manier vormgeven.
Stichting Noonan Syndroom steunt dit graag, vandaar dat we
deze oproep doorsturen.
Het patiënten onderwijs houdt in dat we 3 bijeenkomsten van
zo’n 2 uur in de avond (19.00 - 21.00 uur) organiseren voor
deze hele groep, volgens het volgende programma:
1) Kennismaking en ziekte/behandeling
(dinsdag 1 oktober 2019, 19.00 - 21.00 uur)
a. Speeddaten
b. Bespreken ziekte/behandeling
c. Korte presentaties van studenten (samen met patiënten)
2) Communicatie en gezamenlijke besluitvorming + onderzoek
(donderdag 14 november 2019, 19.00 - 21.00 uur)
a. Zorgpraktijk
b. Wetenschappelijk onderzoek
3) Eindpresentatie
(woensdag 15 januari 2020, 19.00 - 21.00 uur)
a. Wat heb je van elkaar geleerd?
b. Gelijkwaardigheid laten zien > niet gelijk, wel gelijkwaardig

Tussendoor willen we nog minstens 2 contactmomenten
organiseren tussen patiënten en studenten. Het zou hier
bijvoorbeeld kunnen gaan om een visite bij u thuis, meegaan
naar een afspraak in het ziekenhuis, meegaan naar een dag
van de patiëntenvereniging of een telefonisch-/Skype gesprek.
Dit is een kort overzicht. Als u besluit mee te doen dan krijgt u
van ons uitgebreidere informatie over het programma.
Reis- en parkeerkosten worden vergoed.
De mogelijke opbrengsten voor patiënten voor dit type
onderwijs zijn o.a.:
- Gevoel dat studenten wat leren
- Steun/luisterend oor krijgen
- Kennis/informatie
- Leren over keuzes die zorgprofessionals maken
- Leren over keuzes die onderzoekers maken
- Leren van/interactie met andere patiënten en families
Mogelijke leeropbrengst studenten:
- Meedenken door patiënt in onderzoek/zorgpraktijk
- Luisteren/ Bejegening
- Hoe empowered zijn patiënten? Verschillen tussen patiënten
- Prioriteiten patiënten en veranderingen hierin
- Wereld achter consult
- Fases in ziekte en verschillen tussen patiënten/families
- Interactie met patiënten in onderzoek
- Gelijkwaardigheid/gelijkwaardig niveau communiceren
- Hoe komt praktijk over bij patiënten?
We zijn benieuwd of u er iets voor voelt aan ons onderwijsprogramma deel te nemen. We zouden het erg waarderen,
maar de keus is volledig aan u. Wij hopen met dit programma
dat u niet alleen uw ervaring deelt, maar dat u er zelf ook iets
uithaalt wat u wellicht sterker maakt als patiënt. Voor vragen
kunnen we telefonisch contact hebben als u dat wenst.
U kunt ook uw vragen mailen. We horen graag van u.
Met vriendelijke groet,
Dr.Jos M.T. Draaisma
Kinderarts, Principal Lecturer
Jos.draaisma@radboudumc.nl
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Boekbespreking

‘De ontdekking van kwaliteit’ is weer leverbaar!
Dit boek sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het
kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende
impuls aan. Wat is eigenlijk goede, warme en aandachtige
zorg, hoe breng je deze tot stand en wat is daarvoor nodig?
Werkelijk goede zorg, zo wordt uitgelegd, komt relationeel tot
stand. Dat stelt eisen aan de professionaliteit minder regelgehoorzaamheid en meer praktische wijsheid en dus ook aan de
kwaliteitsstandaarden. Het boek biedt een handzaam model
waarmee je zelf via de ingangen van menselijkheid, bekommernis,
herbergzaamheid en fatsoenlijk zijn onderzoek kunt doen naar
de kwaliteit van de geleverde zorg, hulp of dienstverlening.
Elk van die ingangen is voorzien van een ‘kleine filosofie’
en biedt een praktisch bruikbare uitwerking, gebaseerd op
jarenlange ervaring. Wat goede kwaliteit is, is nooit zomaar
duidelijk: kwaliteit moet worden ontdekt.
Het boek beschrijft om te beginnen de basisbegrippen van
relationeel kwaliteitsdenken. Het laat zien waarom zo’n
inhoudelijke verdieping wenselijk is, maar ook wat voor de hand
liggende, maar doodlopende wegen zijn en welke benaderingen
veelbelovender lijken. Het geheel stemt tot nadenken maar is ook
voorzien van heel praktische oplossingen.
'Wie wil weten hoe je kwaliteit ontdekt raad ik van harte aan om
het boek ' De ontdekking van kwaliteit, theorie en praktijk van
relationeel zorggeven' te bestuderen. Het biedt onnoemlijk veel
inzichten, zet aan tot nadenken, reflecteren. Werkelijk goede
zorg komt volgens Baart relationeel tot stand.' Jan Zandijk,
Ypsilon.org

De ontdekking van kwaliteit is geschreven voor wie geeft om
kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: professional, cliënt/
patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en
kwaliteitsmanager in zorg en welzijn en student.
Relationeel verzorgen als zorgbenadering
Buitengewoon boek dat handvatten geeft om met elkaar in
gesprek te gaan over wat kwaliteit is bij het zorgen voor
kwetsbare mensen. Zijn opvatting is dat zorg tot stand komt in de
relatie tussen zorggever en zorgvrager en dat deze relatie er zelf
toedoet. Zorg is pas goed als het afgestemd is en aansluit op de
zorgontvanger. Het is geen makkelijk boek, maar toch zeer
bruikbaar omdat het voldoende handvatten geeft en goed uitlegt
waar veel bestaande kwaliteitsbenaderingen en modellen tekort
schieten. In zijn ogen is het pas kwaliteit als het goed doet.
Recensie op bol.com
De ontdekking van kwaliteit
Theorie en praktijk
van relationeel zorg geven
Andries Baart
ISBN 9789088508349
296 pagina's - € 39,90
2e druk, 2018

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
nov/dec 2019. Kopij graag insturen voor 1 oktober 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

www.noonansyndroom.nl
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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
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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
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Zaterdag 28 september 2019

Familiecontactdag in Giethoorn

Woensdag 2 oktober 2019		

Student Meets Patient (Radboud)

Zaterdag 4 april 2020		

Contactdag in Putten

www.noonansyndroom.nl

