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Hier is ie dan!
Stap voor stap gaan we weer terug naar een normaler leven.
De lange lockdown en het toenemende aantal vaccins lijkt zijn
vruchten af te werpen. Inmiddels zijn de terrassen, attractieparken,
buitenspeeltuinen en dierentuinen weer geopend. En tegen de tijd
dat deze nieuwbrief op de mat ligt, zijn er ook weer diverse
binnenactiviteiten mogelijk. Heel fijn, na een periode van veel
binnen zitten. In deze nieuwsbrief hebben we daarom een leuke
lijst met activiteiten die uitermate geschikt zijn voor het hele gezin.
Wij hebben er al een paar op de planning gezet! Dit betekent
daarnaast dat we weer een contactdag kunnen organiseren.
De derde zondag van september wordt deze georganiseerd in
de Apenheul in Apeldoorn. In deze nieuwsbrief vind je een
uitnodiging voor deze dag. Al hebben we online ook een zeer
geslaagde contactdag gehad, toch kijken we er weer enorm
naar uit om iedereen weer in het echt te zien. Hopelijk tot dan!
Eerder dit jaar bereikte ons het verdrietige nieuws rondom het
overlijden van Sven Knapen. Met toestemming van zijn ouders,
staan we daar in deze nieuwsbrief bij stil.
Ook in deze nieuwsbrief mag het ervaringsverhaal niet ontbreken.
De vorige keer kon je lezen over thuisonderwijs bij kinderen met
Noonan. Deze nieuwsbrief staan we stil bij een ervaringsverhaal
rondom verhoogde bloedingsneigingen, geschreven door Anniek
Duursma. Problematiek die bij velen van jullie niet onbekend zal
zijn.

In juli wordt er een congres georganiseerd rondom rasopathieën,
door het rasopathie netwerk. Een internationaal congres in het
Engels, maar zeker interessant voor iedereen die deze nieuwsbrief leest. In de nieuwsbrief vindt u een vertaling terug rondom
de inhoud van dit interessante congres. Geïnteresseerd? Meld u
dan zeker aan! Aanmelden kan via https://rasopathiesnet.
org/2021-international-symposium/ Tevens vindt u via deze
website meer informatie rondom dit congres.
Dr. Jos Draaisma schreef als deskundige voor deze nieuwsbrief
een interessant artikel rondom het gebruik van groeihormonen.
Een lastig vraagstuk voor vele ouders met kinderen met het
Noonan syndroom. Binnen dit artikel staat hij stil bij de verschillende voor- en nadelen die komen kijken bij het gebruik hiervan.
We hopen dan ook de belangrijkste vragen rondom het gebruik
van deze medicatie te beantwoorden.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Er staan weer een hoop
mooie artikelen in waarvan wij hopen dat ze u misschien op weg
kunnen helpen of dat u er een stuk herkenning uit kunt halen.
Heeft u ook een mooie, ontroerende of interessante ervaring
opgedaan rondom het Noonan-, Costello-, of CFC syndroom?
We zien uw verhaal graag tegemoet voor een volgende nieuwsbrief! We wensen jullie allen een mooie zomer en tot de volgende
nieuwsbrief.

Marjolein

www.noonansyndroom.nl
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Hierbij nodigen we u uit voor
de familiecontactdag op
zondag 26 september 2021.

Beste donateurs,
Hierbij nodigen we u uit voor de familiecontactdag van
ZONDAG 26 september 2021. We gaan naar de Apenheul!

Zien we u
dan?

Vanaf 9.30 uur wordt u ontvangen bij de De St@art met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Om 11.00 uur gaan de kinderen en jongeren activiteiten doen. Onder leiding van speciaal
opgeleide gidsen komt de aap pas echt “uit de mouw”. De kinderen gaan verrijking maken
voor de apen en krijgen een rondleiding. Hiervoor is wat extra begeleiding beschikbaar,
maar we doen ook weer een beroep op de ouders of grootouders om zich aan te melden
om een groepje te begeleiden (tot 6 jaar is een eigen begeleider noodzakelijk).
De volwassenen kunnen luisteren naar de presentatie van de Onderzoekzoeksagenda.
Carina Pittens van de VU zal dit presenteren, namens de werkgroep RASpons.
Om 12.30 uur staat er een lekker boerenbuffet voor ons klaar. Na de lunch kunt u
op eigen gelegenheid of met elkaar het park in gaan en genieten van de apen.
U kunt u aanmelden via de website:

https://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/familiedag-2021
De eigen bijdrage aan de kosten is € 8,- per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Noonan Syndroom

Het adres:
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn

www.noonansyndroom.nl
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Symposium

7e internationale RASopathies symposium (virtueel)
Meer begrip, uitbreiding van kennis en verbetering van onderzoek.
De organisatie organiseert al 20 jaar lang, om het jaar
symposia. Hier worden verschillende presentaties gehouden
rondom RASopathieën, waarbij artsen, onderzoekers, klinische
genetici en stagiaires een podium krijgen om (nieuwe) informatie
te delen en uit te wisselen.

23 juli, 10.00-14.00
24 juli, 10.00-14.00
25 juli, 10.00-16.15
Online.
Maria Kontaridis, PhD,
Masonic Medical Research Institute
Amy Robert, MD,
Boston Children’s Hospital

RASopathieën is een familie van aandoeningen waaronder het
Noonan Syndroom en Noonanachtige syndromen zoals
Costello en CFC vallen. Zoals bekend hebben deze aandoeningen overlappende kenmerken.
De diverse syndromen variëren in ernst. De RAS/ extracellulaire signaal gereguleerde kinase (ERK) route is cruciaal voor
celdeling, celdifferentiatie en communicatie tussen de cellen.
Mutaties in deze componenten van deze route veroorzaken één
derde van de kwaadaardige celdelingen binnen het menselijk
lichaam.
Daarnaast is in de afgelopen twee decennia aan het licht
gekomen dat bepaalde mutaties in de genen die de RAS/ ERK
signalering beïnvloeden verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van verschillen RASopathieën. Al deze RASopathieën bij elkaar
vormen één van de grootste groepen aangeboren aandoeningen
ter wereld. Naar schatting treft dit 1:1000 tot 1:2500 personen.
Daarom is de impact rondom de RAS/ERK signalering enorm.

De doelen hiervan zijn:
• Diagnostiek en behandeling verbeteren.
• Nieuwe onderzoeksresultaten delen.
• Casusbevindingen bespreken.
• Vooruitgang met betrekking tot screening en behandeling
bereiken.
• De grootste behoeften binnen families met RASopathieën te
delen.
RASopathieën kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit
van leven van verschillende individuen. Wij vinden het daarom
van belang dat deze families toegang krijgen tot dit symposium.
Individuen en families zijn wat betreft RASopathieën de echte
experts. Dit symposium biedt daarom unieke toegang tot
getroffenen maar ook contact met onderzoekers, artsen en
andere specialisten.
Er zijn verschillende lezingen. Neem deel aan hetgeen u
interessant vindt.

Kijk voor een uitgebreide planning op
https://rasopathiesnet.org/2021-symposium-agenda/
Het is een internationaal symposium dus is de voertaal Engels.

www.noonansyndroom.nl

4

Onderzoek

Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap
Vanuit het Noonan expertisecentrum in het RadboudUMC is
gestart met een wetenschappelijke studie naar echoscopisch
onderzoek tijdens de zwangerschap, wanneer er bij het
ongeboren kind sprake is van een RASopathie.
Met echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap wordt
gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen bij het
ongeboren kind. Alle zwangeren in Nederland kunnen bij ca.
20 weken zwangerschap een echo laten verrichten (ook wel
SEO genoemd). Soms worden er in het eerste trimester ook
echo’s gemaakt. Een klein deel van de zwangere vrouwen krijgt
tijdens dit onderzoek te horen dat er op de echo een afwijking
bij het kind is gezien.
Er zijn verschillende echoscopische afwijkingen die kunnen
wijzen op het Noonan syndroom of andere RASopathie, zoals
een verdikte nekplooi of een verzameling van vocht in de
borstholte, buik of huid. Deze afwijkingen zijn echter niet
specifiek genoeg om op basis van echo’s alleen een diagnose te
kunnen stellen. Ook weten we dat niet bij alle patiënten met het
Noonan syndroom tijdens de zwangerschap al aanwijzingen te
zien waren voor deze diagnose.
Indien er bij een zwangere vrouw op de echo een afwijking
wordt gezien, kan soms genetisch onderzoek bij het ongeboren
kind worden verricht door middel van een vruchtwaterpunctie.
In de praktijk zien we dat door behandelaars niet altijd aan een
RASopathie wordt gedacht, wanneer er op de echo (geringe)
afwijkingen te zien zijn. DNA-onderzoek tijdens de zwangerschap zal in de meeste gevallen een RASopathie kunnen
aantonen, mits het juiste onderzoek wordt aangevraagd.

Het doel van deze studie is om de diagnostiek naar
RASopathieën tijdens de zwangerschap te optimaliseren,
zodat toekomstige ouders zo snel mogelijk de juiste diagnose
krijgen. Dit doen we door uitslagen van de 20-weken echo van
een grote groep patiënten met het Noonan syndroom, of andere
RASopathie, te verzamelen en te beoordelen. Op deze manier
krijgen we inzicht in de verschillende afwijkingen die bij
RASopathieën worden gezien en kunnen we een gericht advies
geven aan gynaecologen en echoscopisten over genetisch
onderzoek tijdens de zwangerschap.
In de afgelopen maanden zijn patiënten en hun ouders, indien
zij bekend zijn in ons ziekenhuis, telefonisch benaderd om aan
dit onderzoek deel te nemen. Omdat de SEO pas in 2007 in
Nederland is ingevoerd voor alle zwangeren in Nederland,
beperken wij ons tot kinderen met een geboortedatum na
01-06-2007. Vele van jullie zijn inmiddels benaderd en een
groot aantal heeft toestemming gegeven aan ons om de
uitslagen van de SEO op te vragen. Dank daarvoor! Mocht u
niet zijn benaderd en wilt u toch graag toestemming geven,
dan kunt u contact opnemen met onze afdeling
(erfelijkheid@radboudumc.nl) met uw naam, adres en contactgegevens. Wij zullen u dan een toestemmingsformulier toesturen,
waarop u uw toestemming schriftelijk kan vastleggen.

www.noonansyndroom.nl

Erica Leenders
Klinisch geneticus
RadboudUMC
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Verslag

Dialoogbijeenkomst Onderzoeksagenda
De laatste stap om te komen bij een gezamenlijke onderzoeksagenda tussen professionals en patiënten (en hun naasten) is
genomen met een dialooogbijeenkomst die volledig online was.
Ter voorbereiding hebben de professionals kenbaar gemaakt
waar zij graag onderzoek naar zouden willen doen ten
behoeve van het Noonan syndroom, CFC en Costello syndroom.
Na de verschillende onderwerpen in ontvangst te hebben
mogen nemen van de professionals is vervolgens gevraagd om
hier ook prioritering aan te geven. Tijdens het eerste deel van
de dialoogbijeenkomst is hier over gediscussieerd tussen de
professionals om zo tot een definitieve top 10 van onderzoeksprioriteiten te komen.
Op de contactdag van 30 januari jl. zijn wij als patiënten en
naasten van patiënten tot een definitieve top 10 van onderzoeksprioriteiten gekomen. Deze 2 top 10-en waren de
uitgangsposities voor het tweede deel van de dialoogbijeenkomst. De discussie tussen de professionals en patiënten en hun
naasten kon beginnen! Hetgeen dat opviel tussen deze twee top
10 lijstjes was dat het lijstje van de patiënten en hun naasten
vooral ging over de verschillende symptomen en het lijstje van
de professionals ging vooral over de oorzaken van deze
symptomen. Hier is veel functioneel en fundamenteel onderzoek
voor nodig. Aan de andere kant zijn het vooral de symptomen
waar de patiënten en hun naasten graag een goede oplossing
voor willen hebben. Professionals gaven hierbij aan dat - om de
symptomen goed te kunnen begrijpen en hier een oplossing
voor te kunnen hebben - ze goed in kaart moeten brengen wat
de oorzaken van de symptomen zijn. Zo kan er een mooie brug
geslagen worden tussen de professionals en de patiënten en hun
naasten. Verder viel op dat de top 10 van onderzoeksprioriteiten
een grote verscheidenheid aan onderwerpen liet zien, ook op
deze manier komt dus naar voren dat er op veel verschillende
vlakken problemen kunnen zijn met deze syndromen.

onderzoek dat misschien in eerste instantie niet direct tot een
oplossing lijdt voor bepaalde symptomen, maar dus wel
belangrijk is om de symptomen beter te begrijpen en hiermee
uiteindelijk wel tot een oplossing kan lijden.
Na deze interessante discussie tussen beide partijen werd er
gevraagd om via de e-mail een laatste stemming uit te brengen
over de onderwerpen. Deze stemming, maar ook de uitkomsten
van de discussies worden verwerkt om tot een finaal onderzoeksagenda te komen. Deze zal door dr. Carina Pittens
(Assistant professor patient/user involvement van het Athena
Institute VUmc) tijdens de familiedag gepresenteerd gaan
worden. Zijn jullie ook zo benieuwd?
Graag zouden wij, van de Raspons werkgroep, via deze weg
nog een keer onze dank uiten naar iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan deze onderzoeksagenda. Diegenen die de
vragenlijst hebben ingevuld, deelnemers van de contactdag,
deelnemers van de dialoogbijeenkomst en de professionals
hartelijk dank voor jullie deelname!

Anniek Duursma

Als deelnemer heb ik goed kunnen zien dat er echt naar elkaar
geluisterd werd. Professionals hebben goed geluisterd naar de
verhalen die achter de symptomen schuilen van de patiënten en
hun naasten. Anderzijds hebben de patiënten en hun naasten
kunnen horen waarom er soms wordt gekozen voor een

www.noonansyndroom.nl
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Medisch advies

Groeihormoonbehandeling bij kinderen
Een kleine lengte komt vaak voor bij kinderen met Noonan
syndroom en gerelateerde syndromen (Noonan syndroom-Loose
Anagen Hair, Noonan syndroom Multipele Lentigines, CardioFascio-Cutaan syndroom en Costello syndroom), verder in dit
artikel te noemen: Noonan syndroom. Bij de geboorte is er vaak
sprake van een vrijwel normale lengte en gewicht (soms zelfs hoog
geboortegewicht), waarna dit in het eerste jaar evident afneemt.
Hierna valt de kleine lengte op, mede op latere leeftijd versterkt
door een laat optredende puberteit. De gemiddelde eindlengte
ligt voor mannen tussen 160-165 cm en voor vrouwen tussen
150-155 cm. Niet alle kinderen met Noonan syndroom zijn echter
klein, dit hangt ook af van de genetische oorzaak. De oorzaak van
deze kleine lengte is nog onduidelijk. Bij circa 20-30% is er sprake
van groeihormoontekort of ongevoeligheid van het lichaam op
groeihormoon. Bij deze kinderen was en is behandeling met
groeihormoon mogelijk. Dit moet dan wel door een kinderendocrinoloog voorgeschreven en landelijk goedgekeurd worden.

Groeihormoon verhoogt het groeiproces in het lichaam en dat kan
ook met problemen gepaard gaan. Kinderen met het Noonan
syndroom kunnen een bepaalde hartafwijking hebben, genaamd
hypertrofische cardiomyopathie, welke erger kan worden, net als
een verkromming van de rug (scoliose). Ook kan een tumor,
waarop het risico bij kinderen met Noonan syndroom iets
verhoogd is, sneller groeien. Aangezien bij Costello syndroom
meer risico is op het krijgen van kanker, wordt de groeihormoonbehandeling niet voorgeschreven bij Costello syndroom.

Sinds kort is het nu ook mogelijk om kleine lengte bij kinderen met
Noonan syndroom te behandelen, ook al is er geen sprake van
groeihormoon tekort of een ongevoeligheid. Er is een behandelprotocol geschreven door de Adviesgroep Groeihormoon,
waaraan ook vertegenwoordigers van de Medische Advies Raad
hebben meegewerkt. Kinderen met Noonan syndroom (met
uitzondering van Costello syndroom) komen in aanmerking voor
groeihormoon als ze:
• ouder zijn dan 4 jaar
• een genetisch bewezen vorm van Noonan syndroom hebben
• een kleine lengte hebben, dat wil zeggen kleiner dan 2,5
standaarddeviatie onder normaal (d.w.z. meer dan 95% van
leeftijdsgenoten is groter)
• niet ouder zijn dan 13 jaar voor meisjes en 15 jaar voor
jongens (op basis van een handfoto; dus het betreft niet de
werkelijke leeftijd)

Tijdens de behandeling met groeihormoon vindt regelmatig
controle plaats, waarbij ook aanvullend lichamelijk onderzoek,
bloedonderzoek en eventueel opnieuw een echo van het hart
verricht wordt. Na 1 jaar behandeling wordt geëvalueerd of de
groeihormoonbehandeling voldoende effectief is. Bij een te
geringe lengtewinst wordt de behandeling gestopt.

Groeihormoon wordt voorgeschreven door de kinderendocrinoloog. Het is verstandig om voor start met de behandeling een
afspraak te maken in de expertisecentra voor Noonan syndroom
en CFC-Costello syndroom in het Radboud UMC en ENCOREEMC Rotterdam. Uw vragen en de risico’s die er voor uw kind
gelden worden dan besproken. Er zal ook altijd een nieuwe echo
van het hart gemaakt worden.

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de expertisecentra in het
Radboudumc (Noonan syndroom) en ENCORE-EMC Rotterdam
(CFC-syndroom)

Dr. Jos Draaisma en Barbara Sibbles,
kinderartsen

Bij deze afspraken is rekening gehouden met het feit dat groeihormoontoediening onder de 4 jaar niet altijd effect heeft en het
effect van groeihormoon veel minder is als de puberteit al is
opgetreden. De maximaal te behalen winst is 9-13 cm bij mannen
en circa 9-10 cm bij vrouwen.

www.noonansyndroom.nl
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Sportpoli

Eerste Sportpoli Esther Vergeer Foundation
van start in Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis
De Esther Vergeer Foundation opent de komende maanden een
Sportpoli in maar liefst vijf Academische ziekenhuizen. Kinderen
met een lichamelijke beperking krijgen na een serie medische
onderzoeken en voortgangsgesprekken een Sportpoli consult.
Uitgangspunt van dat gesprek is wat de kinderen wél kunnen:
Sporten! De eerste Sportpoli opent 10 juni a.s. in het Amalia
kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboud UMC. De overige
Sportpoli’s gaan de komende maanden van start en worden begin
oktober officieel geopend.
Elk kind de kans om ‘gewoon’ te sporten
In de Academische Ziekenhuizen worden al multidisciplinaire poli’s
georganiseerd voor kinderen met bijvoorbeeld Spina Bifida, CP,
bewegingsstoornissen en spierziekten. Tijdens deze poli’s komt een
aantal kinderen tegelijk naar het ziekenhuis en gaan kind en
ouder(s) langs alle behandelend artsen en zorgprofessionals.
De artsen, zoals bijvoorbeeld de neurochirurg, neuroloog,
kinderarts, revalidatiearts, orthopeed en uroloog, maar ook de
fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werker en coördinator,
spreken om de beurt het kind (en de ouders) in een zogenoemde
carrousel. Ze monitoren de medische situatie en de ontwikkelingen
van het kind door onderzoeken en het uitgebreid stellen van vragen.
Inspireren over de kansen van sport
De Esther Vergeer Foundation Sportpoli wordt als ‘extra consult’
toegevoegd aan de poli’s. De Sportpoli is de start van een
persoonlijk begeleidingstraject naar een ‘gewone’ sportvereniging
die bij het kind en zijn/haar beperking past en waar het kind ook
welkom is. Waar plezier wordt beleefd, fysieke uitdaging geldt en
het zelfvertrouwen groeit. Zo geeft de Esther Vergeer Foundation
echt alle kinderen met een lichamelijke beperking de kans om
‘gewoon’ te sporten!
Het consult gaat vérder dan informeren: we inspireren ouders en
kinderen over de kansen die sport biedt, enthousiasmeren over de
mogelijkheden die er voor het specifieke kind zijn en bieden
persoonlijke begeleiding in de zoektocht naar een fijne plek om
structureel te gaan sporten in de woonomgeving van het kind.
De Sportpoli’s worden zo opgezet, dat kinderen en hun ouders
meteen een ‘positief sportgevoel’ krijgen bij binnenkomst en dat ze
een prettige relatie aangaan met de ‘Sportdokter’. Een persoon bij
wie ze zich betrokken en (door) gehoord voelen, maar die ook
voldoende geloofwaardigheid en deskundigheid uitstraalt, zodat
de kinderen en hun ouders zich veilig genoeg voelen om hun
grenzen te verleggen.
Doelgroep
De Esther Vergeer Foundation Sportpoli richt zich op die kinderen
die naar de multidisciplinaire poli’s komen die in de deelnemende
ziekenhuizen plaatsvinden. Dit gaat bijvoorbeeld om kinderen met:
• Spina bifida
• Cerebrale Parese (CP)
• Kinderen met een spierziekte of aandoening van de zenuwen

• (Erfelijke) Bindweefselaandoeningen
• Genetische ontwikkelingsstoornis zonder verstandelijke 		
beperking zoals syndroom van Turner en syndroom van Noonan
• Aangeboren (congenitale) defecten
• Diverse bewegingsstoornissen
Het belang van sport
Sport geeft een kind veel plezier, verbondenheid en een gevoel van
vrijheid. Daarnaast is sport erg belangrijk voor de ontwikkeling van
fysieke, emotionele en sociale capaciteiten, zoals het krijgen van
zelfvertrouwen, grenzen verleggen, leren omgaan met tegenslag,
samenwerken en het aangaan van sociale contacten buiten school.
Sport maakt niet alleen dat het kind tijdens het sportuurtje beweegt,
maar ook dat het kind meer motorische vaardigheden krijgt
waarmee het ook rondom huis en school beter en vaker kan
bewegen. Allemaal effecten die maken dat het kind zich zekerder
voelt en zich zelfstandiger in de maatschappij kan bewegen.
Een plezierige sportbeleving helpt om de ouders de ogen te
openen voor de mogelijkheden en de potentie die het kind heeft.
Zo zal hun kind wellicht eens vallen, maar als de ouders zien dat
het kind lachend opstaat en weer verder gaat, naar voorbeeld van
medesporters, helpt dat ook in het (durven) verleggen van
grenzen op andere gebieden. ‘De zijlijn’ biedt tevens een positieve
en ongedwongen plaats waar ouders ervaringen kunnen
uitwisselen.
Van tennis naar …
In 2015 is de Foundation gestart met de Join the Club projecten,
waarbij kinderen met een lichamelijke beperking, tussen de 4 en
21 jaar, gewoon kunnen sporten bij een gewone vereniging.
Inmiddels is de Foundation actief op meer dan 25 tennisverenigingen en hebben honderden kinderen kennis gemaakt met (rolstoel)
tennis. Met de realisatie van de Sportpoli ontstaat tevens het
moment dat naast tennis ook andere sporten gematcht worden
aan sportambities van kinderen. Niet ieder kind vindt tennis leuk of
deze sport is niet geschikt voor zijn/haar beperking. Op die
manier willen we echt alle kinderen met een lichamelijke beperking de kans te geven om gewoon te sporten).
Vriendenloterij
De Esther Vergeer Foundation heeft ondersteuning van de
Vriendenloterij ontvangen voor de start van Sportpoli in 5
ziekenhuizen.
Waar is de Sportpoli te vinden?
Locatie:
Poliplein,
Openingstijden: Inloop is vrij en mogelijk
op donderdagen van
9.00 – 17.00 uur
www.esthervergeerfoundation.nl/sportpoli

www.noonansyndroom.nl
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In memoriam

In memoriam Sven Knapen
De ouders van Sven Knapen hebben ons het droevige bericht
gestuurd dat Sven tijdens een tweede open hartoperatie is
overleden. Hij was 19 jaar. Sven was zelf niet actief deelnemer
van de bijeenkomsten, maar zijn ouders wel.

Wij betuigen ons medeleven en wensen de familie heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Met toestemming
van de ouders plaatsen we het overlijdensbericht in deze
nieuwsbrief.
Het bestuur

www.noonansyndroom.nl
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Woordzoeker

De vorige woordzoeker was een succes! Dus deze keer wederom een woordzoeker.
Stuur je oplossing naar info@noonansyndroom.nl en maak kans op een prijsje.
De prijs is een gratis toegangskaartje voor de familiedag in de Apenheul!
Stuur je puzzel in voor 1 augustus 2021.

Oplossing

Vind je het ook leuk om puzzels te ontwerpen? En ken je nog andere dan woordzoekers? Laat het ons weten, wellicht staat jouw puzzel,
raadsel of rebus in de volgende nieuwsbrief. Deze en de vorige puzzel zijn gemaakt door Paul Sonnega. Bedankt Paul!
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De zomer komt eraan! En nu de besmettingen steeds verder afnemen zijn er steeds meer uitjes mogelijk.
Heerlijk na zo’n lange isolatietijd. Maar wat is nu leuk om te doen? En welke uitjes zijn nu geschikt voor
kinderen met Noonan? Hieronder een lijst met attracties en parken die leuk zijn voor het hele gezin!

Rijk der Kabouters
Wat?
Een speeltuin gecombineerd met een boswandeling tussen de
kabouters in een groot kabouterbos. Spot jij ze allemaal?
En kun jij alle kaboutervragen beantwoorden? Zat van het
wandelen? Rijd dan een rondje over de skelterbaan of speel een
potje kabouter-minigolf. De speeltuin is geschikt voor de kleintjes
maar ook oudere kinderen. Daarnaast kun je ook nog eens
logeren bij de kabouters. Superleuk toch?!
Waar?
Drenthe, Eext.
Kosten:
Gratis t/m 12 maanden. 1 jaar en ouder € 8,50 p.p.
Abonnement € 20,- p.p.
www.rijkderkabouters.nl

Neeltje Jans
Wat?
Park en speeltuin bij de stormvloedkering in Zeeland. Het bijbehorende museum geeft informatie rondom de waternoodramp in
1953. Neem een kijkje in de stormvloedkering, beleef waterplezier
in het waterpark, geniet van een boottocht op de Schelde, ga op
bootsafari en spot zeehonden in het wild, neem een kijkje bij het
aquarium en de zeehonden. Leuk voor jong en oud!
Waar?
Zeeland, Oosterschelde
Kosten:
12 jaar en ouder € 25,- tot 12 jaar, € 15,- p.p.
www.neeltjejans.nl
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Aquazoo
Wat?
Dierentuin in het Hoge Noorden. Een kleinschalige dierentuin met
zeer veel verschillende dieren. Ruim opgezet, waardoor de drukte
zich goed verspreid. Naast dieren is er achter in de dierentuin een
grote speeltuin met veel picknickbankjes. Daarnaast kun je
eropuit met een bootje en kun je tussen de zeehonden doorvaren
met een vlot. Aanrader dus!
Waar?
Friesland, Leeuwarden
Kosten:
t/m 2 jaar gratis, vanaf 2 jaar € 15,95.
www.aquazoo.nl

Orchideënhoeve
Wat?
Een dagje Tropen in Nederland! Wandel langs de grote waterval.
Spot Flamingo’s in het park en de mooiste vlinders. Ga vervolgens
voor een heerlijke lunch in de bloementuin. En voer vervolgens
een aantal riviermonsters zodat ook zij hun maag gevuld hebben.
Waar?
Luttelgeest
Kosten:
t/m 2 jaar gratis, t/m 12 jaar € 8,50, 12 jaar en ouder € 14,50
www.orchideeenhoeve.nl

Julianatoren
Wat?
Een kinderpretpark speciaal voor kinderen t/m 10 jaar. In dit
pretpark vind je erg veel attracties. Voor de allerkleinsten, maar
ook voor wat oudere kinderen. Wissel de attracties af met een
aantal leuke shows of een bezoekje aan de horeca.
Waar?
Gelderland, Apeldoorn
Kosten:
gratis tot 2 jaar, vanaf 2 jaar € 25,-.
www.julianatoren.nl
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Speurtochten van Lotje
Wat?
De Lotje GSM speurtocht is een speurtocht door het bos voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. De app is gratis te downloaden
binnen de app izi.Travel op je eigen smartphone. Ideaal als je
kinderen uit zichzelf niet heel erg van wandelen houden. Maar
het is ook een erg leuk idee voor een kinderfeestje. De speurtochten zijn ongeveer 3 kilometer lang.
Waar?
door heel Nederland.
Kosten:
Gratis
www.bestemmingbuitenlucht.nl

Linnaeushof
Wat?
Grote speeltuin met 350 speeltoestellen en attracties. Maak een
rondje in alle attracties en maak ter afwisseling een dansje met
Konaas Bennie Broek! Geen konijn, geen haas maar een konaas.
Even rust? Zoek een rustige plek op een maak mooie kleurplaten.
Waar?
Heemstede
Kosten:
€ 15,-.
www.linaeushof.nl

Diergaarde Blijdorp
Wat?
Dierentuin met uiteenlopende diersoorten en grote aquaria.
Niet voor niets een populaire dierentuin binnen Europa.
Waar?
Zuid-Holland, Rotterdam
Kosten:
t/m 2 jaar gratis, t/m 12 jaar € 20,-, vanaf 12 jaar € 24,50.
www.diergaardeblijdorp.nl
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Ezelstal “Barg Dieks”
Wat?
Een dagje natuurlijk buiten recreëren. Ontspan en verken het
Markelose landschap in gezelschap van een ezel. Er zijn twee
routes en je krijgt een heerlijke picknick mee.
Waar?
Overijssel, Markelo
Kosten:
tussen de € 27,50 en € 40,00, picknick € 12,50 per persoon, tot
12 jaar € 7,50.
www.ezeltripje.nl

Autospeurtocht
Wat?
De autospeurtochten zijn bedoeld voor jong en oud en je kunt zelf
kiezen wanneer je deze gaat rijden. Er zijn meerdere startpunten
op de route en het is altijd een ronde, zodat je weer uitkomt bij het
startpunt. De tocht leidt je langs verschillende bezienswaardigheden. Het is daarom een aangename, ontspannende en leerzame
manier om de prachtige omgeving te ontdekken. Zowel met als
zonder kinderen is er onderweg van alles te beleven en te
ontdekken. Je kunt onderweg vragen beantwoorden en zoekfoto's opsporen. Met de antwoorden kun je een geheime code
ontcijferen en zo kans maken op de inhoud van de schatkist. Elk
goed antwoord levert 4 cent op voor de schatkist, dus doe je best!
Waar?
door verschillende plekken in Nederland.
Kosten:
in veel gevallen gratis.
www.autospeurtocht.nl

Vitusholt
Wat?
Grote buitenspeeltuin in het Hoge Noorden. Uitgebreide
speeltoestellen voor jong en oud.
Waar?
Groningen, Winschoten.
Kosten:
€ 1,-.
www.speeltuinsintvitusholt.nl
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Ervaringsverhaal

Sophie naar de basisschool
En opeens is het dan zover!
Na de zomervakantie gaat onze lieve kleine grote meid starten
op de basisschool! Een hele grote mijlpaal, waar wij het
afgelopen jaar naar toe hebben gewerkt samen met veel lieve
zorgverleners om ons heen. Graag vertel ik jullie over de reis
hier naar toe!
Sinds dat Sophie nog maar 6 weken oud was wisten wij dat
zij het Noonan syndroom heeft. Ondanks dat dit een hele
duidelijke diagnose is, ging dat toch gepaard met veel
onzekerheid. Want waar zij precies wel of niet last van zou
gaan krijgen of hebben was op dat moment niet duidelijk.
We moesten maar kijken wat wij op het pad van Sophie zouden
tegenkomen. Eén ding stond voor ons onomstotelijk vast!
Wij, als haar ouders, zouden alles doen wat in onze macht lag
om Sophie alle kansen te geven die zij nodig heeft.
De eerste uitdaging was er in de zoektocht naar een geschikte
kinderopvang voor als ik weer zou gaan werken. Omdat Sophie
een neus-maagsonde had kon zij niet zomaar naar een
reguliere kinderopvang. Zij had veel aandacht nodig omtrent de
voedingen en niet elk regulier kinderdagopvang kan voeding
geven via een sonde. Ook omdat Sophie haar sonde eruit zou
kunnen trekken en dan moest deze teruggeplaatst worden door
iemand die hiervoor bevoegd is. Daarom kozen wij er uiteindelijk
voor om haar te brengen naar een medische kinderdagopvang.
Deze opvang had ook nog eens een eettrainingsgroep, voor ons
dus 2 vliegen in 1 klap. Helaas waren wij niet tevreden over de
zorg die zij leverden op dit medisch kinderdagverblijf en
hebben wij besloten om haar te laten opvangen door een
(ander) therapeutisch peuterdagcentrum.
Vanaf het moment dat Sophie, zij was toen net 1 jaar, naar
therapeutisch peuterdagcentrum Irene ging, bloeide zij
helemaal op. Wat een ontzettend fijne plek was dit voor ons
meisje! We zijn haar begeleiders nog steeds dankbaar voor de
lieve zorg die zij hebben gegeven aan Sophie. Ze waren
betrokken en probeerden het hoogst haalbare uit Sophie te
halen door haar op een liefdevolle manier te stimuleren. Ze
dachten ook mee met haar voedingsproblemen, zo hebben zij
geopperd om te kijken naar de behandelingen die bij No Tube
worden gegeven. Er was ook een moeder van een meisje die
ook op de groep zat van Sophie die haar ervaringen met
No Tube wel met ons wilde delen. Om een lang verhaal kort te
maken; wij zijn een behandeling bij No Tube aangegaan en
Sophie heeft daar leren eten (ik zal mijn ervaringen bij
No Tube op een later moment nog een keer delen met jullie).
De medewerking die wij hierbij hebben gekregen van de
begeleiders van Sophie was van onschatbare hoge waarde
voor ons. Het ging steeds beter met Sophie en ze heeft zulke
grote stappen in haar ontwikkeling gezet dat ze over kon gaan
naar een regulier kinderdagverblijf. Wat waren wij ontzettend
trots op haar! Ze was inmiddels 2,5 jaar en had ons al laten
zien wat voor ongelofelijk groot doorzettingsvermogen zij heeft.

In kinderopvang Purkie hebben wij een heel fijn (regulier)
kinderdagopvang voor Sophie gevonden. Ondanks dat Sophie
overdag geen voeding meer over haar sonde kreeg had zij nog
wel veel aandacht omtrent het eten nodig. Ze stond ook,
letterlijk, nog niet zo stevig op haar benen omdat ze nog maar
net had leren lopen. De pedagogisch medewerksters waren heel
erg bereid om haar die extra aandacht te geven en haar een
fijne plek te bieden in de groep waar Sophie zou komen. Ook
hier heeft Sophie grote stappen gezet in haar ontwikkeling.
Het eten ging steeds beter, nu eet ze al best een tijd net zoals de
andere kinderen op haar groep. Zo ontzettend knap van haar!
Sophie gaat altijd met veel plezier hier naar toe, voor ons
misschien wel het belangrijkst.
Sophie gaat sinds zij 3 jaar oud is ook naar een peutergroep bij
de Hoogstraat (revalidatiecentrum). Bij deze peutergroep met
verschillende therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist, pedagogisch groepsleider, maatschappelijk werker,
orthopedagoog, revalidatiearts) wordt er gekeken welke
voorwaarden er nodig zijn voor Sophie om te kunnen starten bij
een basisschool. Maar ook wat voor soort basisschool het meest
geschikt is. Ook hier heeft Sophie het getroffen (en wij dus ook)
met alle zorgverleners. Ze kijken goed naar wie Sophie is en wat
zij nodig heeft om de volgende ontwikkelingsstappen te kunnen
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maken. Er wordt ook goed gekeken naar wat wij als ouders
nodig hebben om haar naar een bepaalde basisschool te laten
gaan. De hele vraagstelling wordt multidisciplinair opgepakt en
er wordt goed samengewerkt door de verschillende therapeuten.
Zo fijn. Uiteindelijk is er uitgekomen dat Sophie naar een
reguliere basisschool kan gaan. Wel is het nodig dat de
basisschool bereid is om Sophie goed te volgen en er bewust
van is dat Sophie op een aantal vlakken iets meer aandacht
nodig zal hebben.
Fenna is de (oudere) zus van Sophie en zij zit nu ruim 2,5 jaar
op basisschool de Opstap. Voor ons was het redelijk logisch,
als Sophie naar een reguliere basisschool zou gaan, dat zij hier
ook naar toe zou gaan. In een vroeg stadium zijn wij al
gesprekken aangegaan met de intern begeleidster van de
school. Dit waren hele fijne gespreken waarin ze goed naar ons
verhaal luisterden, ook naar onze vragen, twijfels en angsten.
De intern begeleidster heeft ook samengewerkt met de peutergroep op de Hoogstraat om goed inzicht te krijgen wat Sophie
nodig heeft op school en om te kunnen zien wat voor een meisje
Sophie is. Na het advies van de Hoogstraat hebben wij samen
met de betrokken pedagogisch medewerker van kinderopvang
Purkie, een aantal medewerkers van school en wij als ouders

een gesprek gehad over hoe Sophie kan gaan starten op school.
Voor ons als ouders is het fijn dat hierover goed en weloverwogen wordt nagedacht. Het geeft ons vertrouwen dat ze serieus
omgaan met de vragen die wij hebben en dat Sophie gezien
wordt.
Ontzettend nieuwsgierig zijn wij hoe Sophie het gaat vinden op
school. Het belangrijkste is dat zij zich daar goed voelt en op
haar plek is. In de afgelopen jaren hebben wij goed kunnen zien
wat het met Sophie doet als ze op haar gemak is. Dat is wel een
voorwaarde om stappen in je ontwikkeling te kunnen zetten, dit
geldt natuurlijk voor elk kind. Wij hopen dat Sophie een fijne tijd
zal hebben op school, dat ze zich veilig voelt en gelukkig is.
Mocht uiteindelijk blijken dat deze school toch niet haar plek is,
kunnen we altijd op zoek gaan naar een andere (geschiktere)
plek. Voor nu hebben wij vooral veel vertrouwen in komend
schooljaar, maar vooral in Sophie. Onze doorzetter, supersterke, lieve, stoere, grote kleine meid!

Anniek Duursma

Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt
3 x per jaar. Na de contact- en de familiecontactdag wordt
deze over de post verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven
worden via de e-mail verstuurd
Donateurs betalen minimaal € 27,50,- * per kalenderjaar
waarvoor ze de nieuwsbrieven, tussentijdse mails met informatie
en uitnodigingen voor contact- en familiecontactdagen met
aanzienlijke korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van
de besloten facebookgroep. *Door toestemming te geven voor
automatische incasso krijgen donateurs €2,50 korting en wordt
de minimale jaarbijdrage dus € 25,-.
Aanmelden als donateur kan via de website
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs
Adreswijzigingen, verandering van emailadres en opzeggen van
het donateurschap (graag ruim voor het einde van het jaar) geeft
u door d.m.v. een mail naar secretariaat@noonansyndroom.nl
Ook voor vragen over uw donatie of aanmelding voor een
bijeenkomst kunt u terecht bij secretariaat@noonansyndroom.nl

U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur ook bellen naar:
033 247 1467
Redactie nieuwsbrief:
Conny van Leeuwen, Anniek Duursma en Marjolein den Breejen
i.s.m. het bestuur. U kunt uw artikeltje, foto’s, gedicht, tekening,
e.d. sturen naar info@noonansyndroom.nl.
Het wordt geplaatst in de eerstvolgende nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november/december 2021.
Kopij insturen voor 25 oktober 2021
Het bestuur is gemachtigd een inzending te weigeren of in te
korten. Hierover ontvangt u bericht.
Vormgeving:
Appel en Eelman te Leusden www.appeleneelman.nl
Verdere informatie vindt u op
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom.nl
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Wilt u meehelpen aan student
meets patient, VU studentenbijeenkomst of NVK?
Stuur een mailtje naar
info@noonansyndroom.nl
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Lymfeproblemen
bij Noonan
Het Webinar over Lym
feproblemen bij Noon
an
Syndroom door Dr. Jos
Draaisma is al 61 ke
er
bekeken! Het was da
n ook een interessante
lezing. Via https://ww
w.noonansyndroom.
nl/
nieuws/161-webina
r-lymfeproblematiek
ku
nt u
de opname van de lez
ing nog steeds terug
kij
ken.
De PowerPointpresen
tatie staat op de webs
ite
waardoor u de lezing
beter kunt volgen.
Link: Dia 1 (noonansyn

droom.nl)

23 T/M 25 JULI 2021

7E INTERNATIONALE RASOPATHIEEN SYMPOSIUM (zie uitnodiging in de nieuwsbrief)

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

FAMILIECONTACTDAG IN DE APENHEUL

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021

STUDENT MEETS PATIENT (online)*

WOENSDAG, DONDERDAG EN
VRIJDAG 6,7 EN 8 OKTOBER 2021

STANDJE OP CONGRES NEDERLANDSE VERENIGING VAN KINDERARTSEN*

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021

STUDENT MEETS PATIENT (online)*

DINSDAG 23 NOVEMBER 2021 (OVB)

STUDENTENBIJEENKOMST VU *

ZATERDAG 26 MAART 2022

CONTACTDAG IN PUTTEN

Volgende nieuwsbrief december 2021. Heeft u iets leuks, ontroerends, interessants te
melden waar andere donateurs hun voordeel mee kunnen doen?
Stuur een mailtje naar info@noonansyndroom.nl
*Voor deze activiteiten kunnen we uw hulp gebruiken! Stuur een mailtje naar
Info@noonansyndroom.nl als u meer wil weten of mee wil doen.
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