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VERSLAG

Voorwoord

Het smokkelspel

Beste lezers,
Stralend weer eind september, we boffen kennelijk altijd met het
weer op onze familiedag, waarbij lotgenotencontact centraal staat.
Locatie dit keer: Het Openlucht Museum in Arnhem. Leuke bezigheden ook voor de jongeren, het broodspel voor de jongsten en een
spannend smokkelspel voor de oudere kinderen. Ik heb veel opgewonden gezichten met rode konen gezien, door spanning en hard
rennen om aan de douaniers te ontkomen......We kunnen wederom
terugkijken op een zeer geslaagde dag en daar zijn we best trots
op. We doen iets goed.
Maar het kan altijd nog beter. De centrale lezing werd gegeven door
Kees Noordam, Endocrinoloog in het Nijmeegs Universitair Medisch
Centrum St. Radboud. Een boeiend verhaal over de stappen die gezet worden om daadwerkelijk als expertisecentrum voor het Noonan
Syndroom van start te gaan per 1 januari 2015. Helaas hebben we
hier weinig ouders van CFC kinderen gezien. Deze lezing staat echt
open voor iedereen en ook de ouders van CFC kinderen zijn van
harte welkom. Je steekt er altijd weer iets van op en voor oppas voor
uw kinderen zorgen we altijd zodat u zonder zorgen even weg kunt
bij uw kind. Een volgende keer rekenen we ook op uw aanwezigheid.

verslag familiecontactdag

Wellicht belangrijker: de zorgstandaard voor mensen met het
Noonan Syndroom is onlangs verschenen en officieel op 14 november
"ten doop gehouden". Elders in dit blad treft u een artikeltje aan over
hoe u in het bezit hiervan komt, indien u dit wenst.
Volgend jaar is het de bedoeling de publieksversie te mogen
presenteren, dan hebben we ook een beter leesbaar document voor
de minder medisch onderlegden onder ons. We houden u uiteraard
op de hoogte over de voortgang.
Rest ons u alvast fijne feestdagen toe te wensen en laten we duimen
dat alle onduidelijkheden die er nog bestaan over PGB's, WMO en
de overheveling van delen van de zorg naar de gemeenten snel
helder worden, zodat u het nieuwe jaar zonder al te grote problemen in kunt gaan.
Paul van den Hengel
(PR & Communicatie
Stichting Noonan Syndroom)

Een impressie van Esmee:
We gingen naar de bierbrouwerij lopen met een hele grote groep
kinderen. De meneer die de spelleider was ging eerst alles uitleggen
hoe alles moest, toen we zover waren moesten we groepjes maken
van 4 kinderen, mijn groepje was maar met zijn drieen. Ik, Romee
en Zafiro. Het was heel gezellig alleen Zafiro was soms een beetje
druk als we achterna werden gezeten door de douane. Je moest
eerst zakjes brengen naar de andere bestemming dan waar je ze
vandaan had gehaald. Nou de eerste keer lukte het, toen kregen
we voor op de terug weg een biertonnetje mee, nou dat liep niet zo
goed af we renden weg ik verloor me telefoon onderweg dus liep
terug om me telefoon op de rapen en ja hoor wat gebeurden er toen
ik werd aangehouden door de douane.
Ook Romee werd daarna aangehouden door de douane,ik voelde
me toen wel een dief, alleen Zafiro waar was Zafiro nou weer en
wat bleek hij had ongezien het vaatje bij de goede bestemming afgeleverd, goed zo Zafiro dachten we toen . Wij daar maar zitten
in die stomme gevangenis, toen Zafiro er opeens aan kwam en was
aangehouden door de douane, we mochten weer gaan maar daar
moesten we wel wat voor doen, een liedje zingen, we dachten oh my
god maar hebben het toen wel gedaan, en toen heeft de politie ons
weer laten gaan en daarna moesten we weer zakjes en vatten heen
en weer brengen en toen zijn we niet nog een keer aangehouden
door de douane gelukkig maar, ik vond het heel gezellig en een
heel erg leuk maar onderdruk zettend spel!! toen we klaar waren
kreeg iedereen en glaasje water en een dropje van de kinderen die
hadden gewonnen. Toen gingen we weer terug lopen naar het restaurant en gingen we lekker lunchen, wat er veder die dag gebeurde
hou ik liever geheim!
(we hebben wel veel lol gehad ).
Liefs de grootste smokkelaar van het spel........Esmee

Aan het begin van de dag gingen de kinderen een spel doen, het
Smokkelspel. We gingen eerst met de groep kinderen en een paar
begeleiders naar een ruimte waar we uitleg kregen over hoe het spel
ging en wat we moesten doen.
Toen gingen we groepjes maken van maximaal 4 personen. Er
waren twee rollen in het spel, de smokkellaars en de Politie. Als je de
smokkelaar was moest je van de ene plek naar de andere plek zakjes smokkelen. En daar kon je de zakjes inruilen voor vaten. En die
vaten moest je weer naar de andere plek brengen waar je ook de
zakjes vandaan had. En voor elke vat kreeg je als groepje 1 punt.
Maar zo simpel was dat niet. Over het hele park waren politie agenten
op zoek naar de smokkelaars, om jou en de zakjes of de vaatjes
te pakken en mee te nemen. Ze brachten je naar de ambassade.
Om verder te kunnen moest je wat doen voor de ambassade om
weer te kunnen smokkelen. Het kon bijvoorbeeld een dansje zijn of
omkoperij.
Ik was een smokkelaar. Uit mijn ervaring moest je als smokkelaar
voornamelijk veel rennen en goed uitkijken.
Ik vond het een vet leuk spel !!!
Dagmar
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Expertisecentrum Noonan Syndroom
De powerpoint presentatie wordt hieronder toegelicht.
Daarnaast komen de vragen vanuit donateurs aan bod. In het nationaal plan zeldzame ziekten is vastgelegd dat Nederland wil komen
tot expertisecentra Zeldzame ziekten. Academische ziekenhuizen die
van mening zijn dat ze veel kennis en ervaring op het gebied van een
of meerdere zeldzame ziekten in huis hebben kunnen zich aanmelden. Hiervoor zijn Europese regels gemaakt. Orphanet, het Europese
netwerk voor zeldzame ziekten regisseert dit. Vanaf november zal de
toetsing op Nederlands niveau plaatsvinden tot 1-4-2015.
Het Radboud ziekenhuis Nijmegen heeft zich oa aangemeld als
expertisecentrum voor het Noonan Syndroom. Het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam heeft zich aangemeld voor het Costello en CFC
syndroom.

Wat houdt een expertisecentrum in?
Er moet een netwerk van artsen met kennis en betrokkenheid bij het
betreffende syndroom aanwezig zijn. Zie dia PPT.
Deze artsen doen ook wetenschappelijk onderzoek of sturen dit aan.
Een nadeel hiervan voor de patiënt is wel dat soms de eigen bijdrage
van de zorgverzekering voor hoge kosten kan zorgen. Dit geldt niet
bij het onderzoek voor kinderen maar bv genetisch onderzoek wordt
dan ook bij de ouders gedaan en dan wordt wel het eigen risico door
de zorgverzekering ingehouden. Belangrijk is dat het door meerdere
disciplines en personen gedragen wordt zodat het niet verloren gaat
als een belangrijk persoon in deze vertrekt of met pensioen gaat.
t Er moet een goede samenwerking met de patiënt zijn. De patiënt (of
de ouders bij minderjarigen) worden onderdeel van het behandelteam.
t De zorgstandaard die moet zijn samengesteld in samenwerking
met patiënten (organisaties) is leidraad voor het zorgplan.
t Er moet een poli zijn waar je in een keer bij meerdere artsen terecht
kunt
t De klinisch geneticus verzorgt de diagnose maar volgt de patiënt
niet, dit doet de kinderarts en in het geval van een volwassenen zou
dit een internist kunnen doen.
t In de PPT staan een hele rij medici die betrokken zouden kunnen
worden. Een aantal hiervan heeft ook al kleinere onderzoeken gedaan bij deze doelgroep.
t Zo heeft een KNO arts hierdoor contact met andere KNO artsen
zodat patiënten hiervoor niet naar Nijmegen hoeven te gaan.
t Dr Cruijsberg, oogarts vond in 33% van de gevallen oogafwijkingen die behandeld moeten worden . Soms eenvoudig met een bril
soms specialistischer.
t De belangstelling van de neuropsychologie (Ellen Wingbermuhle)
gaat nu ook uit naar kinderen.
Het Radboud heeft nog geen zichtbare plek ingericht. (in het ziekenhuis, en op de website) Wel is hier jarenlange ervaring en uitwisseling
met de Amerikanen. Er is altijd een goed direct contact geweest met
Dr Noonan. Dit wordt vanwege haar leeftijd (verder in de 80 jaar)
langzamerhand minder maar anderen nemen het daar over. Er
komen al geregeld vragen van buiten het ziekenhuis waar men dan in
meedenkt. Er is een goede samenwerking met de Stichting Noonansyndroom en verschillende onderzoeken zijn daardoor al opgezet
(Psychisch functioneren, motoriek, groei) Het expertisecentrum is er ook
voor de professionals: er zal dus scholing uit georganiseerd worden.
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Er werden veel vragen gesteld:
Hoe denkt Kees dat de transitiezorg geregeld gaat worden?
Dat is zeker nog een punt van zorg: er is nog geen internist of andere
specialist gevonden die betrokken wil/kan zijn bij dit expertisecentrum. Kees is kinderarts en dat is beslist een andere tak van sport dan
volwassenzorg. Wel is er al behoorlijk wat kennis in huis en wordt er
zeker overleg gepleegd als dat wenselijk is. Leopard wordt nu gezien
als een variant op Noonan Syndroom. Na contact met Ineke van der
Burgt zijn voor deze donateur al heel wat vragen beantwoord. Het
expertisecentrum zal de Leopard patiënten zeker meenemen in de
zorg. De zorgstandaard Noonan Syndroom kan hier ook een goede
bijdrage aan leveren. Een internist die deze volgt kan een goed zorgplan met de patiënt maken. Iedere internist kan bij vragen altijd contact met Kees opnemen.
Hoe wordt je verwezen naar het expertisecentrum? De huisarts moet
verwijzen. Soms doet de kinderarts dit ook.
Als je al bekend bent bij een kindercardioloog moet je dan toch naar
de huisarts? Ja, de huisarts is de spil .
Hoe veel kinderen zal het expertisecentrum zien per jaar? De planning is 8 kinderen en 6 x per jaar. Aan de hand van een vragenlijst
wordt bekeken welke medici op de afgesproken dag paraat moeten
zijn om de patiënt te zien. Planning is dat het in jan 2015 start. In de
tussentijd is het al wel mogelijk er een afspraak te maken maar dan is
nog niet iedereen aangesloten dus kunnen meerdere bezoeken noodzakelijk zijn.
Een tip aan de donateurs: houdt de website van de stichting in de
gaten. Er zal geregeld nieuws verspreid worden via de nieuwsbrief,
facebook en de website.
Wordt er aangesloten bij de goed werkende poli voor Turner? (een
ander syndroom met een andere oorzaak maar met veel overeenkomsten. Hiervoor is een expertisecentrum in Nijmegen ingericht. Ja
hier zal zeker samenwerking mee zijn. Het combineren van bepaalde
zaken kan voor beiden een meerwaarde zijn.
Komt er meer of minder geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek? Minder, daardoor is het ook moeilijker en tijdroverender om
een aanvraag te doen.
In de vergaderingen met de medische adviesraad en het bestuur van
Stichting Noonan Syndroom zal de zorgstandaard leidraad zijn om
zaken die nog in de praktijk moeten worden uitgewerkt te bespreken.
Zo ook de bekostiging en de belangenbehartiging naar de zorgverzekeraars en beleidsmakers om alles bekostigd te krijgen.

Er is nog veel ontwikkelwerk maar het begin is er.
Verslag Conny van Leeuwen

Samen meer mogelijk maken!
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Broodtocht, een leerzame ervaring
Op de familiedag konden de kinderen die de lagereschoolleeftijd
hadden, meedoen met de broodtocht. Hier konden ze leren wat er
vroeger allemaal gedaan moest worden voordat er brood op tafel
lag. Stap voor stap werd het proces - van akker tot graan tot brood
- doorlopen. In groepjes gingen ze aan de slag om opdrachten uit te
voeren en vragen te beantwoorden. Spelenderwijs maakten ze kennis
met de verschillende granen en zaden en het zware werk van vroeger, zoals onder andere ploegen, dorsen en malen. En natuurlijk werd
er ook een broodje gebakken. Helemaal zelf, boven een houtskoolvuurtje. De broodtocht sloot goed aan bij de verschillende niveaus
van het basisonderwijs. Voor de begeleiders was ook hier een actieve
rol weggelegd bij de activiteiten en opdrachten.
Op deze manier leren de kinderen bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. Maar nog belangrijker, waar komt het allemaal vandaan.
Wij denken als bestuur dat we hiermee een leuke, educatieve activiteit
hebben ingepast in het dagprogramma. Zo wordt een museum leuk
én leerzaam.

EVEN VOORSTELLEN:

Mieke Sanders

Tijdens de voorbereidingen van de
kampeernacht in onze woonwijk
raakte ik toevallig in gesprek met
Paul van den Hengel. In een
inspirerend gesprek vertelde hij mij
over de Stichting Noonan Syndroom.
Tot mijn verbazing had ik hier nog
nooit van gehoord ondanks het feit
dat ik meer dan 30 jaar werkzaam
ben geweest in de gezondheidszorg.
Paul wist mij te enthousiasmeren
waardoor ik me ben gaan verdiepen
in de Stichting Noonan Syndroom.
Vanuit mijn ervaring in de Gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk het
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is dat ouders gehoord en gezien worden. De ouders en kinderen
zijn in mijn ogen degene die het beste weten wat er nodig is. Deze
kennis en ervaring met elkaar delen is van groot belang. Vanuit die
visie hoop ik binnen de stichting als ondersteunend bestuurslid een
steentje bij te dragen.
Op 15 november jl. was ik voor de eerste keer aanwezig bij
een bestuursvergadering. Het was een inspirerende middag en een
genoegen kennis te maken met de andere bestuursleden. De
gedrevenheid, betrokkenheid, en de positieve energie die deze
mensen uitstralen zijn een inspiratiebron voor mij.
Graag wil ik de komende tijd mij inzetten voor de Stichting Noonan
Syndroom en hoop ik u snel een keer te ontmoeten.
Mieke Sanders

Samen meer mogelijk maken!
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Zorg en ondersteuning vanaf 2015

Zorgstandaard en contactdag 2015

Provinciale bijeenkomsten van programma Zorg Verandert
De zorg verandert. Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten en
verzekeraars meer taken in de zorg en ondersteuning. Dat roept
vragen op. Programma Zorg Verandert, een initiatief van tien
cliëntenorganisaties, bespreekt in provinciale bijeenkomsten de
belangrijkste vragen en zorgen over de nieuwe situatie. Zoals over
de rol van de wijkverpleegkundige, mogelijke eigen bijdragen en
de indicatiestelling door de gemeente. Inhoudelijke adviseurs en
gastsprekers met kennis van de lokale situatie gaan hier mede over
in gesprek. In workshops kijkt Zorg Verandert samen met u vooruit naar betere, passende oplossingen en naar wegen om daar te
komen. Kortom, wij nodigen u van harte uit voor een provinciale
bijeenkomst. Komt u ook?

Beste donateurs,
Zoals u wellicht al heeft gelezen of gehoord is de zorgstandaard uit.
Deze ligt nu bij het kwaliteitsinstituut, een overheidsorganisatie die
de kwaliteit van zorg toetst en dus ook de zorgstandaarden.
De zorgstandaard komt in ieder geval in hun bibliotheek maar bijna
zeker wordt hij ook opgenomen in het register en dat betekent dat
men vindt dat deze aan alle voorwaarden voldoet!

Plenair programma
De provinciale bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen die zorg
of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving, zoals
mantelzorgers, vrijwilligers, belangenbehartigers en cliëntondersteuners. Dus ook voor ú. Het plenaire programma bestaat uit een
presentatie van programmaleider Cor Langedijk over de speerpunten,
doelstellingen en activiteiten van Zorg Verandert. Met de zaal
worden de belangrijkste vragen, twijfels en zorgen besproken die
bij de deelnemers leven. Zoals over de ondersteuning van mantelzorgers door de gemeente en de communicatie met inwoners
over de veranderingen. Maar er zijn ook twijfels bij de kennis van
zorgaanbieders en gemeenten over mensen die specifieke zorg en
ondersteuning nodig hebben.

Over Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert staat mensen bij in de zoektocht naar
betere, passende oplossingen. Zorg Verandert organiseert hiervoor
gespreksbijeenkomsten, deelt goede voorbeelden en biedt praktische
ondersteuning. De website www.zorgverandert.nl wordt de komende
tijd gevuld met praktische informatie en handige tools, zoals
handreikingen en checklists. Via het Signaalpunt op de website
kunnen mensen hun persoonlijke ervaringen delen met het regelen
van de zorg of ondersteuning. Ook in bijeenkomsten en panels
brengt Zorg Verandert in kaart hoe de veranderingen verlopen en of
mensen niet in de problemen komen. Belangrijke signalen worden
doorgegeven aan het ministerie van VWS en andere belangrijke
partijen.

Gastsprekers en praktische workshops
Per bijeenkomst is er ook een gastspreker. Dat is bijvoorbeeld een
lokale politicus die zijn visie geeft op de nieuwe taken van gemeenten en schetst wat van de inwoners wordt verwacht en welke hulp
zij daarbij krijgen. Maar er zijn ook presentaties van regionale
organisaties uit de patiënten- en gehandicaptensector over hoe zij
het transitie- en veranderproces vanuit de kant van de patiënt en
cliënt monitoren, en hoe zij samenwerken met de gemeente.
Na de plenaire presentaties zijn er aansluitend vier workshops. De
thema’s zijn: ‘Versterk uw sociale netwerk’, ‘Maak uw plan’, ‘Vragen
Verzameld!’ en ‘Meedoen aan Zorg Verandert’. In de workshops
staan het versterken van de eigen regie en het gesprek met elkaar
centraal.

Aanmelden
Op www.zorgverandert.nl staat een overzicht van de provinciale
bijeenkomsten van programma Zorg Verandert. U kunt zich
direct aanmelden. Meer informatie of vragen over Zorg Verandert:
zorgverandert@iederin.nl of bel 030 - 720 00 42.

In de langdurige zorg gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen.
2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop heeft de overheid
speciale regels in het leven geroepen om de overgang van de AWBZ
naar de gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Toch heeft u ongetwijfeld vragen.
Op onze website hebben we een uitgebreid overzicht voor u
gepubliceerd van de organisaties waar u kunt aankloppen:
https://iederin.nl/hulp-en-advies/zorg-vanaf-2015/
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Zorg Verandert wordt, met steun van het ministerie
van VWS, uitgevoerd in een samenwerkingsverband
van penvoerder Ieder(in), LPGGz, CSO, LOC, LSR,
Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang
Nederland en Per Saldo.

In het proces hiernaar toe hebben vrijwel alle betrokken verenigingen
van behandelaren iemand laten meelezen en hun fiat eraan
gegeven. Dit betekent dat men erachter staat en het gebruik
ervan ondersteunen, de ene vereniging actiever dan de andere. Zo
blijkt onze zorgstandaard al genoemd te worden bij de beroepsvereniging van cardiologen op hun website.
Nu wordt het zaak deze onder de aandacht te brengen. U kunt
daarbij helpen. Artsen zullen deze liever digitaal lezen. Dat kan
via: www.zorgstandaarden.net De mensen die hebben meegewerkt

hebben er wel een op papier gekregen. U kunt hem ook lezen op
de website. Het is nogal een boekwerk. Misschien wilt u hem toch
graag op papier hebben.
Als dat zo is kunt u dit aangeven door een mailtje te sturen naar
info@noonansyndroom.nl te sturen. We vragen er wel een kleine
onkostenvergoeding voor. Als er voldoende belangstelling voor is
(max. 1 per gezin) zullen we uitzoeken of dit financieel haalbaar is.
Halverwege 2015 komt de publieksversie uit, die meer gericht is op
het gebruik door patiënten zelf en hun ouders.
We zijn ook bezig met het programma van de komende contactdag,
die plaats zal vinden op 21 maart in de Aker in Putten.
We horen graag of u bepaalde wensen voor onderwerpen heeft die
u graag nader belicht ziet! Ook als u (of uw jongere vanaf 12 jaar)
een leuk idee heeft voor jongerenactiviteiten horen we dat graag.
Namens het bestuur
Conny van Leeuwen, Voorzitter

VERSLAG

International Meeting on Rare Disorders of the RASMAPK Pathway
Bijdrage van het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie Venray
aan een internationale workshop over het syndroom van Noonan
Afgelopen voorjaar, op vrijdag 30 mei, werd in Milaan (Italië)
voor de 5e keer een International Meeting on Rare Disorders of the
RAS-MAPK Pathway gehouden. Deze bijeenkomst ging vooraf aan
een groot jaarlijks congres van een internationale vereniging op het
gebied van de genetica. Zo'n 70 specialisten, waaronder genetici,
cardiologen, psychologen en kinderartsen, kwamen samen om
elkaar op de hoogte te brengen van de nieuwste wetenschappelijke
inzichten over aandoeningen in het RAS-MAPK pathway, waaronder
ook het syndroom van Noonan valt. Via Ineke van der Burgt,
klinisch geneticus bij het Radboud UMC in Nijmegen (en de meesten
van jullie vast wel bekend), werden we uitgenodigd om in Milaan
een presentatie te houden over de informatieverwerking en sociaalemotionele kenmerken bij het Noonansyndroom. Dit is het onderzoeksgebied waarmee we ons bezighouden binnen het Topklinisch
Centrum voor Neuropsychiatrie van het Vincent van Gogh Instituut
in Venray.
Ellen presenteerde een samenvatting van de bevindingen uit haar
proefschrift. Ze legde uit dat een groep onderzochte volwassenen met
het syndroom van Noonan over het algemeen goed functioneerde,
maar een iets tragere verwerkingssnelheid liet zien en dat zij
daarnaast (op groepsniveau) ook moeite bleken te hebben met het
verwoorden van hun gevoelens (alexithymie). Het geheugen bleek
bij veel onderzochte mensen een sterkere kant!

Renée, werkzaam als psychologe en promovenda binnen Vincent van
Gogh, neemt deze kennis als startpunt voor vervolgonderzoek naar
behandelingsmogelijkheden van sociaal-cognitieve problemen zoals
alexithymie, speciaal bij mensen met genetische aandoeningen.
In haar eerste buitenlandse voordracht gaf zij uitleg over overeenkomsten en verschillen in het informatieverwerkingsprofiel bij het
syndroom van Noonan en het syndroom van Turner. Ook ging zij
in op de mogelijke 'ingrediënten' van een toekomstige behandeling
van sociaal-emotionele problemen.
Bijeenkomsten zoals deze bevorderen de internationale uitwisseling van wetenschappelijke kennis over het syndroom van Noonan
en dragen daarnaast ook bij aan internationale samenwerkingsverbanden. Milaan was een mooie gelegenheid om ons onderzoek
onder de aandacht te brengen bij onze collega's uit het buitenland
en om zelf ook weer te leren van de voordrachten van anderen. Dat
kan de zorg weer ten goede komen!
dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog
Vincent van Gogh Instituut
drs. Renée Roelofs, psycholoog & promovenda
Vincent van Gogh Instituut
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Start van specifiek onderzoek bij Encore

Leer- en gedragproblemen bij CFC en Costello Syndroom
.
In het voorjaar van 2014 is de multidisciplinaire polikliniek van het
expertisecentrum CFC- en Costello Syndroom in het Erasmus MC –
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam geopend. De eerste kinderen
met CFC syndroom hebben de polikliniek inmiddels bezocht, waarbij
zij op één dag worden gezien door de kinderarts, kinderneuroloog,
kindercardioloog en meestal nog door de kinderoogarts en klinisch
geneticus. In 2015 kunnen ook kinderen met het Costello syndroom op
de polikliniek gezien worden. Deze aandoeningen zijn zó zeldzaam
dat er in Nederland van ieder syndroom waarschijnlijk minder dan
20 kinderen zijn. Het is belangrijk om de kennis te concentreren in
een expertisecentrum, zodat kinderen, ouders en artsen van elkaar
kunnen leren. Als we in het centrum meer kinderen met dezelfde
aandoening zien, komen we er meer over te weten en kunnen we
nieuwe patronen ontdekken.
Bij het polibezoek staan vaak de fysieke uitingsvormen van CFC
centraal, maar in gesprekken met ouders blijken juist de zorgen over
de emotionele ontwikkeling, het sociale functioneren en het kunnen
leren op de voorgrond te staan. Hoewel er veel verschil is in het
ontwikkelings- en intelligentieniveau van kinderen met CFC, blijken
zij in gedrag veel op elkaar te lijken.
Om maar een paar punten te noemen – die overigens niet voor alle
kinderen opgaan:
t Ouders vertellen over de slaapproblemen en hoewel deze wat
milder lijken te zijn als de kinderen ouder worden én de ouders
dan allerlei manieren hebben gevonden om hier mee om te gaan,
blijft het slapen een aandachtspunt.
t Vrijwel alle kinderen hebben voedingsproblemen die voor een deel
berusten op slikproblemen, lage mondspierspanning en gastrooesophageale reflux ( voedsel loopt dan makkelijk van de maag
terug naar de slokdarm en mond). De verhoogde prikkelbaarheid
in het mondgebied en voedselweigering blijven echter later ook
een rol spelen. Het wennen aan een andere samenstelling of
smaak van voedsel kan heel lang duren. Diezelfde verhoogde
gevoeligheid voor prikkels maakt het soms ook moeilijk om haren
te kammen of tanden te poetsen.
t Bij momenten van frustratie of onzekerheid worden de kinderen
vaak erg verbaal met het maken van harde geluiden en soms
zelfmutilatie. Het is belangrijk om de kinderen goed voor te
bereiden op nieuwe uitdagingen of veranderingen in de dagelijkse
routine, zoals vakantie of bezoek.
t De kinderen zijn op jonge leeftijd erg gericht op hun ouders en
hebben als gevolg daarvan heftige verlatingsangst. En terwijl zij
vaak erg gesteld zijn op hun broers en zussen, zijn zij soms ook
heel jaloers op hen – logisch, want zij delen dezelfde aandacht
van de ouders. Naast de verlatingsangst hebben de kinderen vaak
nog andere angsten, die zich bijvoorbeeld ook kunnen uiten in
nachtmerries en daardoor weer slecht slapen.
t Kinderen met CFC vinden het vaak moeilijk om echt contact te
maken of met andere kinderen te spelen. Eerder spelen zij náást
andere kinderen. Opvallend is daarbij echter dat zij wel knuffelig
kunnen zijn en graag op schoot zitten.
Zoals uit bovenstaande punten blijkt, kunnen de kinderen gedrag te
tonen dat past bij autisme. Uit het weinige onderzoek dat gedaan
is naar gedrag bij kinderen met CFC en Costello syndroom wordt
inderdaad aangetoond dat de kinderen vaker kenmerken hebben
die passen bij aan autisme verwante aandoeningen. Helaas is er
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verder nog maar weinig bekend over de specifieke gedrags- en
leerproblemen. Voor ouders is het echter belangrijk om te weten welke
gedrag bij een syndroom hoort: het helpt om de gedragsproblemen
beter te begrijpen en een plek te geven. In het dagelijks leven spelen
communicatie en contact een grote rol, terwijl ook inzicht in de sterke
en zwakke kanten van een kind belangrijk zijn voor de begeleiding
van de kinderen en hun gezinnen.
Het expertisecentrum CFC en Costello syndroom maakt deel
uit van ENCORE, een afkorting voor Erfelijke Neurocognitieve
Ontwikkelingsstoornissen, Rotterdam Erasmus MC. In dit centrum
worden behandeling, kennis en onderzoek naar zeldzame
aangeboren aandoeningen, die liggen in de RAS-signaalroute
zoals ook bij het CFC en Costello syndroom het geval is, gebundeld.
Een groot voordeel is dat de kennis die is opgedaan bij al langer
bestaande poliklinieken mee wordt genomen in de zorg voor de
kinderen met CFC en Costello syndroom. In dit kader is al veel
ervaring in het doen van onderzoek naar leren en gedrag bij kinderen
met een forse ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Voor
kinderen met Neurofibromatose type 1 gebeurt dit bijvoorbeeld al
meer dan 10 jaar. Bovendien zijn de problemen, die de kinderen met
andere aandoeningen binnen de RAS-signaalroute hebben enigszins
vergelijkbaar, ook al heeft elke aandoening specifieke kenmerken.
Binnen het Encore expertisecentrum wordt elke vier jaar een
onderzoek naar leer- en gedragsproblemen aangeboden aan de
kinderen, namelijk op de leeftijd van 3, 7, 11 en 15 jaar oud. Als er
tussendoor nieuwe vragen ontstaan kan een kind ook op een andere
leeftijd gezien worden. Voor vaste leeftijden is gekozen om het kind
goed te kunnen volgen: de resultaten kunnen worden vergeleken met
die van vier jaar daarvoor: is het stabiel of is voor- of achteruitgang?
Verder kunnen de problemen en vragen die bij kinderen en ouders
leven bij verschillende ontwikkelingsstadia verschillend zijn. En
tenslotte kan op deze wijze wetenschappelijk onderzoek verricht
worden.
De onderzoeken kunnen niet worden gecombineerd met het
‘gewone’ polikliniekbezoek, omdat de belasting voor de kinderen
te groot wordt: vermoeidheid en verminderde concentratie zullen de
resultaten dan zeker negatief beïnvloeden.
Hoe ziet een onderzoek naar leer- en
gedragsproblemen er uit?
Het team dat het onderzoek verricht bestaat uit kinder- en
jeugdpsychiaters en (neuro) psychologen. Bij kinderen met CFC en
Costello syndroom onderzoeken we of er sprake is van een bijkomende
kinderpsychiatrische aandoening of stoornis, zoals ADHD,
autismespectrumstoornissen, angsten en stemmingsstoornissen.
Daarnaast proberen we het ontwikkelings- of intelligentieniveau
te meten, kijken we specifiek naar de mogelijkheden van het kind
om contact te maken, te communiceren en zich te bewegen in het
sociale verkeer. We proberen de concentratie en aandacht te meten
en kijken naar de grove en fijne motoriek, prikkelgevoeligheid en
sociale vaardigheden.
Ouders krijgen een uitnodiging voor het onderzoek van hun kind als
dit door de kinderarts met hen is besproken. Vooraf krijgen zij thuis
een brief met afspraken en uitleg, maar ook een persoonlijke link per
mail om vragenlijsten over hun kind in te vullen (als er geen mailadres

is, kunnen deze vragenlijsten ook op de polikliniek ingevuld worden
tijdens het onderzoek). Deze vragenlijsten geven een beeld hoe
het in het algemeen met het kind gaat en zijn belangrijk omdat het
onderzoeksdagdeel toch een momentopname is.
De onderzoeken beslaan ongeveer een halve dag. Het gezin wordt
ontvangen in de onderzoekskamer waar ook alle onderzoeken bij
het kind zullen plaatsvinden. Daar wordt alles uitgelegd wat er voor
die dag op het programma staat en hoe dat zal gebeuren; dan kan
het kind gelijk even wennen. Er wordt begonnen met intelligentieen ontwikkelingstestjes door een psycholoog, daarnaast wordt
de wijze van contact maken en communiceren, afleidbaarheid of
concentratie gemeten. Het afnemen van de testjes lijkt vaak net op
spelen, waardoor de kinderen het eigenlijk nooit vervelend vinden.
Wij schatten in of het niveau van de testen niet te hoog is. Soms is een
kind niet in staat om een taakje te begrijpen of na te doen, dan kan
er minder psychologisch onderzoek plaatsvinden, maar nog altijd
voldoende gedrag geobserveerd worden. Afhankelijk van het niveau
en de leeftijd van het kind kan er ook een gesprekje over alledaagse
onderwerpen met de kinderen of jongeren gevoerd worden door een
arts of kinder- en jeugdpsychiater. Bij kinderen die minder begaafd
zijn, een grote ontwikkelingsachterstand hebben of niet praten, wordt
gespeeld en mag één van de ouders of verzorgers bij het onderzoek
blijven. Dan observeert de arts en/of kinder- en jeugdpsychiater het
kind van achter een one-way screen (het kind merkt hier verder niets
van en kan zich helemaal richten op de testjes). Tegelijkertijd wordt
er met de andere ouder of verzorger gesproken over welke vragen
er zijn, hoe het nu met het kind gaat, maar ook hoe het vroeger
ging. Er wordt zowel gevraagd naar dingen die goed gaan, als naar
dingen waarover zorgen kunnen bestaan. Als er maar één ouder
of verzorger mee kan komen, dan wordt dit op een andere dag of
telefonisch gepland.
Vaak wordt met toestemming van ouders of verzorgers contact op met
school of het kinderdagverblijf opgenomen van het kind om gericht

informatie te krijgen over het functioneren van het kind daar. Ook
kan het voldoende zijn dat door de leraar of begeleider vragenlijsten
worden ingevuld. Natuurlijk worden de resultaten, conclusies en
eventuele diagnoses en adviezen op een ander moment, nadat alles
bij elkaar is, met ouders of verzorgers besproken. Enige tijd na het
adviesgesprek krijgen de ouders of verzorgers een samenvatting van
het onderzoek thuis gestuurd.
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst is het voor de
kinderen en gezinnen belangrijk om te weten wat de sterke en
zwakke kanten van een kind zijn, welke gedragskenmerken bij het
syndroom passen en wat er mogelijk in te toekomst te verwachten is.
Bovendien vragen ouders zich vaak af hoe hun kind zich verhoudt tot
andere kinderen met hetzelfde syndroom. Met deze gegevens is het
mogelijk om de beste ‘op maat’ begeleiding en meeste mogelijkheden
voor ontwikkeling aan de kinderen te geven. We denken mee of er
nog aanvullende adviezen te geven zijn. Ten tweede is het voor
het verkrijgen van deze gegevens nodig dat er gestandaardiseerd
onderzoek wordt verricht, dat de basis vormt voor verbreding van
de kennis over de syndromen en om de beste behandeling te kunnen
bieden of ontwikkelen. Binnen de opzet van Encore is ook deze
tweede reden gewaarborgd, maar daarvoor hebben we natuurlijk
de hulp nodig van kinderen en ouders.
Om verder te lezen:
Cesarini L, Alfieri P, Pantaleoni F et al. Cognitive profile of disorders
associated with dysregulation of the RAS/MAPK signaling cascade.
Am J Med Genet Part A 2009; 149A: 140-146
Alfieri P, Piccini G, Caciolo C et al. Behavioral profile in RASopathies.
Am J Med Genet Part A 2014; 164A: 934-942
Adviento B, Corbin IL, Widjaja F et al. Autism traits in the RASophaties.
J Med Genet 2013; 0: 1-11
Door Leontine ten Hoopen, kinder- en jeugdpsychiater en Barbara
Sibbles, kinderarts-Erfelijke en aangeboren aandoeningen
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Verklaring genetische gegevens in databanken

Komt passend onderwijs op stoom?

Hoe wordt omgegaan met genetische gegevens in medische
databanken?

Deze vraag kunnen de ouders en kinderen goed beantwoorden.
Wat merkt u als ouder van de invoering van passend onderwijs?
Is er veel voor uw kind veranderd? Is de ondersteuning nu beter
geregeld en wat merkt uw kind in de klas? Zijn er ook zaken waar
u zich zorgen over maakt of die misschien nu niet goed lopen.
Zijn er echte knelpunten? Of wilt u uw school voordragen als goed
voorbeeld?

Patiëntenorganisatie VSOP en de Vereniging Klinische Genetica
Nederland (VKGN) ondertekenden recent een 'Gezamenlijke
verklaring betreffende de omgang met genetische gegevens in
databanken'. Daarin benadrukken zij zowel het belang van
genetische gegevens die zijn opgeslagen in medische databanken
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, als het belang van
privacy en bescherming van deze gegevens.
Met de toenemende (digitale) opslag van genetische gegevens voor
wetenschappelijk onderzoek en in elektronische patiëntendossiers –
van belang voor het oplossen van veel medisch-wetenschappelijke
vragen –, is het van belang dat burgers er op kunnen vertrouwen
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gevoelige gegevens.
Deze kunnen immers niet alleen gevolgen hebben voor patiënten en
deelnemers aan de wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor

hun familieleden. Om die reden willen genetici en patiëntenorganisaties met deze gezamenlijke verklaring voor een breed publiek
het belang van genetisch onderzoek benadrukken en toelichten wat
daarover in de huidige wet- en regelgeving is toegelicht.
Klik hier om de Verklaring te raadplegen.
Dit is een gezamenlijk Persbericht van de Vereniging Klinisch
Genetica Nederland (VKGN) en de Vereniging Samenwerkende
Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Hebt u vragen? Neemt u dan contact met mw. Prof. Dr. Nine Knoers
(voorzitter VKGN) via 030-686 87 69 of v.v.a. knoers@umcutrecht.nl
of dhr. dr. Cor Oosterwijk (directeur VSOP) via 035-603 40 40 of
c.oosterwijk@vsop.nl.
Voor medeondertekening van de Verklaring kunnen patiëntenorganisaties en medische organisaties contact opnemen
met het VSOP-secretariaat.

Graag willen wij ervaringen van ouders én kinderen horen. Het
delen van deze informatie helpt om de invoering van passend
onderwijs te kunnen volgen en bij te sturen waar nodig.
Daarom overleggen sectorraden, vakbonden, ministerie van
onderwijs, cultuur en wetenschappen, Steunpunt Medezeggenschap
Passend Onderwijs, de algemene en specifieke ouderorganisaties
met elkaar. Met elkaar houden we de vinger aan de pols en grijpen
in als dat nodig is.

Vragen over passend onderwijs
Als u vragen hebt over passend onderwijs, kunt u contact opnemen
met het Steunpunt Passend Onderwijs:
Telefoonnummer voor de vaste telefoon: (0800) 5010 - keuze 2
(gratis nummer)
Telefoonnummer voor de mobiele telefoon: (0900) 5010 123
(€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel)
U kunt ook een e-mail sturen met het e-mailformulier op de website
van het steunpunt. Klik hier voor het formulier.
Het Steunpunt is bereikbaar op werkdagen van 10.00 15.00 uur. Buiten deze tijden en in de schoolvakanties krijgt
u een bandje te horen. Meer lezen over (passend) onderwijs:
http://iederin.nl/themas/onderwijs-en-jeugd/
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
(voorheen CG-Raad / Platform VG)

Wilt u uw verhaal delen?
Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in):

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht | Postbus 169, 3500 AD
Utrecht | T 030-720 00 18 E post@iederin.nl, I www.iederin.nl |
Social media: Twitter Facebook

Telefoon 030 - 297 04 04
E-mail meldpunt@iederin.nl
Openingstijden
dinsdag en woensdag: 13.00 - 16.00 uur
donderdag en vrijdag: 09.30 - 12.30 uur

RU Oratie Noordam
Dr. Kees Noordam benoemd tot hoogleraar
Kindergeneeskunde
De heer dr. C. (Kees) Noordam (Renkum,1962) is met ingang van
1 juli 2013 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Medische
Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Kindergeneeskunde.
Kees Noordam studeerde van 1980 tot 1988 Geneeskunde aan de
Radboud Universiteit. Van 1991 tot 1996 volgde hij aan diezelfde
universiteit de opleiding Kindergeneeskunde. In 1996 werd hij
geregistreerd als kinderarts, in 1999 als kinderartsendocrinoloog. Sinds 1996 werkt Noordam als kinderarts en sinds
1999 als kinderartsendocrinoloog in het UMC St. Radboud. Als
kinderarts heeft Noordam zich onder meer gespecialiseerd op het
gebied van groeihormoon. In 2001 promoveerde hij te Nijmegen op
onderzoek naar Groeihormoontherapie bij het Noonan syndroom.
Dat is een weinig voorkomende erfelijke ziekte met als belangrijkste
kenmerken hartproblemen, een korte gestalte en bepaalde kenmerkende gelaatstrekken. Al vele jaren is hij ook lid van de Medische
Adviesraad van de Stichting Noonan Syndroom.
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Wie heeft ......
Dr. Kees Noordam werkte van 2008 tot 2011 als plaatsvervangend afdelingshoofd kindergeneeskunde in het UMC St. Radboud.
In 2012 werd hij er afdelingshoofd. Sinds 2009 is Noordam ook
medisch directeur van het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen
(KDCN).

Wie heeft er nog
leuke/mooie/ontroerende
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foto's van zijn/haar kind met
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Voorwoord

De afdeling Kindergeneeskunde in het UMC St. Radboud biedt
toppreferente zorg voor kinderen met zeldzame en complexe
aandoeningen. De afdeling heeft
als speerpunten metabole ziekten,
nefrologie
en
infectieziekten
&
immunologie. Prof. Noordam zal de
kwaliteit van behandeling, onderwijs
en onderzoek verder uitbouwen.
Wij zijn er trots op dat Kees onze
stichting bijstaat met medische adviezen
en regelmatig met onze leden zijn
kennis deelt.
Paul van den Hengel
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Benefietconcert Celebration
Onlangs heeft Celebration een benefietconcert gegeven. Er was
een goede opkomst en de Stichting Noonan Syndroom was maar
liefst met 4 mensen vertegenwoordigt die de stand bemanden en het
toegestroomde publiek van informatie voorzag. De helft van de
opbrengst was voor onze stichting. Opbrengst: ruim 430,- euro!
Met dank aan Anita Baumer, de initiator van dit evenement.
Vandaag was ik aanwezig bij het benefietconcert van het
Gospelkoor Celebration, dat zong voor het onderwijscentrum het
Roessingh en Stichting Noonan Syndroom. (was gevraagd door
Anneke om achter het standje te staan). Het was een prachtig koor
en vooral de video/fotopresentatie van de zoon van Anita was erg
indrukwekkend.
Hartelijke groet!
Wanda Wolters.
Vanmiddag bij het concert van Celebration geweest. Wij hadden
net als de school zelf, een tafeltje met een spaarvarken erop.
Iedereen kon een bijdrage geven. Daarnaast was er een heel mooi
boeket bloemen en 5 schilderijen door kinderen gemaakt, waarop
geboden kon worden. Het boeket heeft 40 euro opgebracht één van
de schilderijen 37.50 euro.
Ook deze bedragen worden gedeeld tussen de 2 goede doelen.
Ik heb 2 dagen in de zenuwen gezeten omdat er ergens in het
programma stond: informatie over Noonan Syndroom.

Ik dacht dat ik iets moest vertellen. Dit was dus niet nodig omdat
Anita dmv foto's en een mooie song verwoordde wat je op de
foto’s zag. Dit heeft menig traantje doen vloeien vanmiddag, heel
indrukwekken! Daarna in de pauze best veel vragen en echt
geïnteresseerd e mensen.
Een hele leuke middag!
Groetjes Anneke

Prikbord
lijke contactdag
De volgende lande
21 maar t 2015.
wordt gehouden op
jaar:
De locatie is als vorig
De Aker in Putten.
tuurlijk
T.z.t. ontvangt u na
atie.
gedetailleerde inform
uw agenda?
ar zet u het alvast in

Ma

Voor in
de agenda...
9 januari 2015
Studenten geneeskunde ontmoeten patiëntenorganisaties

21 maart 2015
Landelijke contactdag

26 september 2015
Familiecontactdag

Wij wensen iedereen
hele fijne feestdagen!
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