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Voorwoord
Vaak hebben ouders van een kind met het Noonan Syndroom (NS) al snel het gevoel dat er meer aan de
hand is al horen zij geruststellende berichten uit de omgeving. Wanneer inderdaad sprake blijkt van
bijvoorbeeld een hartafwijking, ernstige voedingsproblemen en/of groei- en ontwikkelingsachterstand,
dan is een kort diagnostisch traject extra van belang. De behandeling en begeleiding kunnen dan zo tijdig
mogelijk plaatsvinden.
In een heel aantal gevallen wordt NS pas op latere leeftijd ontdekt. Omdat de kenmerken niet herkend
werden door de persoon zelf, de omgeving en de zorgverlener. Of omdat het syndroom zich minder duidelijk
uitte. Er zijn immers vele uitingsvormen en gradaties waarin het syndroom zich kan openbaren.
De Stichting Noonan Syndroom zet zich in voor:
• Het vormen van een landelijke organisatie ter behartiging van de belangen van mensen met NS.
• Het bevorderen van al wat kan bijdragen tot verlichting van de maatschappelijke zorgen van mensen
met NS en hun omgeving.
Bestuur en andere vrijwilligers van de Stichting Noonan Syndroom doen dit door het geven van voorlichting,
steun en advies op medisch, psychisch en sociaal terrein, ter bevordering van het welzijn van patiënten met
NS en van hun ouders en naasten. Bovendien bevordert de Stichting Noonan Syndroom lotgenotencontact
door onder andere het organiseren van ledencontactdagen en een forum op de website.
Met het opstellen van een zorgstandaard voor NS stellen de makers van dit product zich tot doel om namens
de leden (en niet-leden met NS) de zorg voor mensen met deze aandoening vanuit het patiëntenperspectief
te beschrijven, gebaseerd op bestaande richtlijnen en protocollen.
De zorgstandaard kan een normatieve leidraad zijn bij het opstellen van een individueel zorgplan en zo
bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van het zorgtraject. Zelfmanagement is daarbij een
belangrijke pijler. De publieksversie van deze zorgstandaard voorziet dan ook in goede ondersteuning bij
het oppakken van de eigen regie. Eén van de belangrijke uitkomstmaten van de zorgstandaard en de
bijbehorende publieksversie is de ervaring van goede kwaliteit van leven.
Mw. C. (Conny) van Leeuwen, voorzitter Stichting Noonan Syndroom
Mw. drs. A. (Anne) Speijer, coördinator en senior beleidsmedewerker Zeldzame aandoeningen, VSOP
Mei 2014
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Samenvatting
NS is met een prevalentie van 1 op 1000 à 2500 mensen een relatief veelvoorkomende aandoening binnen
de groep van zeldzame aandoeningen. De populatie mensen met NS is sterk uiteenlopend in onder andere
de hoeveelheid klachten, ervaren ernst van de klachten, de opvallendheid van uiterlijke kenmerken en het
intellectueel niveau. Deze verschillen maken het bieden van zorg op maat des te meer van belang voor deze
doelgroep.
De beste zorg voor mensen met NS wordt in deze zorgstandaard op uitputtende wijze beschreven.
Deze zorgstandaard bevat niet alleen de geïntegreerde adviezen uit van toepassing zijnde richtlijnen en
de meest recente wetenschappelijke publicaties, maar ook adviezen voor goede zorg op basis van best
practices en expert opinions (beiden eminence based) als antwoord op gerapporteerde zorgvragen en
knelpunten in de huidige zorg voor mensen met NS.
Op deze wijze wordt een brug geslagen van de zuiver medische aspecten, naar de sociale en
maatschappelijke aspecten (zoals scholing, sport, sociale participatie en arbeid) waarbij mensen met NS
minstens zoveel lacunes ervaren als in de (para)medische zorg. De verbinding van deze domeinen zal volgens
de ontwikkelaars van deze zorgstandaard leiden tot een totaal zorgaanbod waarbij de som der delen leidt
tot verbetering van ervaren kwaliteit van leven.
Deze zorgstandaard heeft als meerwaarde bovenop de bestaande richtlijn(en) dat vele handvatten geboden
worden ter versnelling van de herkenning van NS en andere syndromen waarmee in de herkenningsfase veel
verwarring optreedt. Ook wanneer de diagnose nog niet vastgesteld is, biedt deze zorgstandaard al adviezen
om gerichte zorg op onderdelen te starten ter voorkoming van verslechtering van de algehele toestand van
de patiënt in de verschillende fasen van zijn leven.
Een andere rode draad en meerwaarde van deze zorgstandaard is het uitvoeren van neuropsychologisch
onderzoek bij kinderen en jongvolwassenen op ijkpunten in hun leven. Dit draagt niet alleen bij aan het
verkrijgen van passende zorg voor het individu en meer kennis over de gehele groep, maar ook aan de
vergroting van kwaliteit van leven. Bovendien levert het een besparing op van onnodig te maken
maatschappelijke kosten voortkomend uit onwetendheid over het neuropsychologisch functioneren van
individuen met NS.
Patiënten en naasten onderstrepen ten slotte de communicatie en zelfmanagement van en met de patiënt
als een van de meest cruciale aandachtspunten in deze zorgstandaard. Zaken die zo vanzelfsprekend lijken
vormen bij deze doelgroep veelal een onopgemerkt probleem. Wegens de breedsprakigheid en sociaal
wenselijke attitude van velen met NS, blijft in de praktijk nog geregeld onopgemerkt hoezeer deze aspecten
het kunnen ontvangen van goede zorg en het samenwerken van patiënt en behandelaar kunnen
belemmeren.
Alle zorgactiviteiten in deze zorgstandaard worden om de hiervoor genoemde redenen omkleed met
concrete en op de doelgroep toegespitste adviezen op gebied van communicatie, voorlichting en
(psychosociale) ondersteuning om de zelfregie op te (laten) pakken. Goede communicatie en zelfregie
vormen bij NS immers de brug naar het welslagen van de totale behandeling en de constructieve
samenwerking tussen behandelaar en patiënt.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
De zorg voor mensen met een zeldzame aandoening kenmerkt zich door een tweetal problemen:
De kennis over de zorg is veelal niet (landelijk of internationaal) geborgd en gedeeld, zodat de behandeling
van patiënten niet plaatsvindt op basis van wetenschappelijke kennis, evidence based richtlijnen of best
practices, maar op basis van lokale kennis en praktijkervaring.
De coördinatie van de zorg door, en informatie-uitwisseling met, de zorgverleners verloopt veelal
ongestructureerd via (verwijs)brieven en/of mondelinge overdracht door de patiënt zelf.
Dit leidt er enerzijds toe dat de meest effectieve behandelmethode vaak niet wordt ingezet/uitgevoerd,
aangezien niet alle relevante kennis voor de behandelaars beschikbaar is. Anderzijds worden, door
ontbrekende coördinatie, medische behandelingen en administratieve handelingen onnodig of dubbel
uitgevoerd. De patiënt met een zeldzame ziekte staat vaak alleen in het zorgsysteem en zoekt expertise
zonder deze te vinden.
Stichting Noonan Syndroom heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een zogeheten
zorgstandaard.
In het rapport van ZonMw ‘Standaard voor zorgstandaarden’ (2009) wordt hiervoor de volgende definitie
gehanteerd:
Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk
wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair
georganiseerde individuele preventie, zorg en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde
chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de
organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante prestatie-indicatoren.
Daarbij wordt een minimale set van gebruiksdoelen gegeven: het opstellen van een individueel zorgplan,
de transparante communicatie tussen patiënten en zorgverleners, de informatievoorziening, en het voeren
van een adequaat kwaliteitsbeleid. Bovendien is de zorgstandaard een leidraad bij het contracteren van
ketenzorg door de zorgverzekeraar en bij het bepalen van de aanspraken in verzekerde zorg en de
onderliggende bekostigingssystematiek.
De centrale doelstelling is om vanuit het patiëntperspectief de totale zorg voor mensen met NS nader in
kaart te brengen en middels de ontwikkeling van de ‘Zorgstandaard Noonan Syndroom’ een aanzet te geven
tot optimalisatie van de zorg in de totale keten enerzijds en het genereren van meer gerichte informatie
voor mensen met NS anderzijds. Met de zorgstandaard worden, vanuit de cliënt bezien, de voorwaarden en
condities helder waaraan de keten (en de verschillende partijen daarbinnen) moet voldoen. Uitgangspunt
voor het traject zijn de ervaringen en ideeën van mensen met NS, hun ouders en/of verzorgers. Deze zijn
aangevuld met de professionele inbreng vanuit relevante beroepsverenigingen. Naast medische en
zorginhoudelijke aspecten komen ook maatschappelijke aspecten (zoals onderwijs en werk) aan de orde en
datzelfde geldt voor meer ‘eigen regie’ c.q. het sturing geven aan je leven (zelfmanagement).
Deze zorgstandaard zal de criteria genoemd in het toetsingskader voor kwaliteitsstandaarden van het
Kwaliteitsinstituut (www.zorginstituutnederland.nl) waar mogelijk naleven. In het formulier ter aanbieding
van de zorgstandaard aan het kwaliteitsinstituut t.b.v. de opname in het register zal ieder punt van het
toetsingskader systematisch doorgenomen worden.
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De ontwikkeling van een zorgstandaard met een bijbehorende publieksversie ‘Zorgwijzer Noonan Syndroom’
sluit aan bij de doelstellingen van Stichting Noonan Syndroom:
• Het blijven vormgeven van een landelijke organisatie ter behartiging van de belangen van mensen
met NS.
• Het bevorderen van al wat kan bijdragen tot verlichting van de maatschappelijke zorgen van mensen
met NS en hun omgeving.
Deze doelstelling wil de stichting verwezenlijken door:
• Algemene informatie te verstrekken over NS via een website en brochures.
• Specifieke informatie te verstrekken aan de beroepsbevolking die te maken heeft met NS zoals
huisartsen, jeugdartsen op het consultatiebureau, medisch specialisten, paramedici en
onderwijsgevenden.
• Bevorderen van onderzoek naar de diagnose, oorzaak, gevolgen en behandeling van NS.
• Functioneren als klankbord inclusief telefonische hulpdienst.
• Stimuleren van lotgenotencontact via symposia, contactdagen, chatbox en/of andere activiteiten;
• Contact te leggen en te onderhouden met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.
• Het behartigen van belangen richting de zorgsector, overheid en verzekeringswezen via een
lidmaatschap van overkoepelende organisaties zoals de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouderen Patiëntorganisaties) en NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie).
• De vereiste middelen om het een en ander bijeen te brengen, te beheren en te besteden.
Als aanvulling op het project waarin deze zorgstandaard en de publieksversie ontwikkeld worden, volgt in
2015 ook een specialistische brochure met behandeladviezen gericht op de doelgroep huisartsen, welke te
zijner tijd onder andere via navolgende link terug te vinden zal zijn: www.vsop.nl.
Voor meer informatie over de Stichting Noonan Syndroom, zie www.noonansyndroom.nl.
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1.2 Juridisch kader
Deze sectie is tot stand gekomen op grond van het adviesrapport ‘De gevolgen van het opnemen van
professionele standaarden in een wettelijk register voor de juridische betekenis van deze standaarden en
voor de juridische positie van zorgaanbieders.’ door prof. mr. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht
(Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Universiteit van Amsterdam; 14 februari 2013).
Zorgstandaarden vallen onder de definitie van professionele standaarden, zoals omschreven in het
wetsvoorstel 33243. Volgens deze definitie zijn professionele standaarden ‘standaarden, modules, normen,
zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een
deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de
cliënt goede zorg te verlenen’.
Het wetsvoorstel 33243:
• Brengt geen verandering in de bestaande juridische status van een standaard. Die status is dat van
een beroepsbeoefenaar mag worden verwacht dat hij een toepasselijke standaard volgt, tenzij de
omstandigheden van het geval een afwijking nodig maken (‘comply or explain’).
• Heeft geen gevolgen voor de betekenis van standaarden in de context van de Inspectie voor de
gezondheidszorg of de zorgverzekeraars.
Het wetsvoorstel 33243 is primair gericht op het doen opnemen van wettelijke bepalingen met betrekking
tot het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het wetsvoorstel stelt centraal dat het KI (Kwaliteitsinstituut;
onderdeel van het ZiN) een openbaar register bijhoudt. Professionele standaarden die voldoen aan het
door het KI ontwikkelde Toetsingskader, worden in het register opgenomen.
De opname van een zorgstandaard in het openbare register van het ZiN heeft geen gevolgen voor de
rechtskracht en de juridische positie van deze standaard. Ook standaarden die niet of nog niet in het
register van het ZiN zijn opgenomen, kunnen een onderdeel vormen van de professionele standaard.
Van beroepsbeoefenaren mag worden verwacht dat zij (ook) deze standaarden volgen. Dit impliceert
wel dat gewerkt is conform ‘Zorgstandaarden in model’(www.fysionet.nl/kennisplein).

1.3 Beheer en onderhoud
De zorgstandaard is eigendom van de Stichting Noonan Syndroom. De Stichting is als eigenaar
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zorgstandaard. Hierbij is de actualiteit,
toegankelijkheid en leesbaarheid van de zorgstandaard van belang.
Bij oplevering van deze zorgstandaard is een onderhoudsgroep opgericht om bovengenoemde taken
te vervullen na oplevering van de eerste versie van de zorgstandaard. De samenstelling van de
onderhoudsgroep, evenals het onderhoudsplan vindt u in Bijlage 6 Onderhoudsplan en implementatie.
Herbeoordeling door de onderhoudsgroep kan leiden tot een herzieningstraject. Hierin kunnen zowel
inhoudelijke als tekstuele aanpassingen voorgesteld en uitgevoerd worden. Het bestuur van de vereniging
en de onderhoudsgroep overwegen of autorisatie door de betrokken beroepsverenigingen en/of individuen
(opnieuw) moet plaatsvinden en zetten zo nodig dit traject in.
De VSOP is echter gedurende de looptijd van het overstijgende project, waarbinnen zorgstandaarden
voor zeldzame aandoeningen ontwikkeld worden, verantwoordelijk voor het signaleren van en inspelen
op nieuwe ontwikkelingen binnen de generieke zorgthema’s. Voor een actueel overzicht kan
www.zorgstandaarden.net geraadpleegd worden.

9

1.4 De aanpak
Voor de ontwikkeling van deze zorgstandaard is aansluiting gevonden bij de VSOP. Deze vereniging heeft
ervaring met de opzet van zorgstandaarden. In 2010 heeft de VSOP voor 12 patiëntenorganisaties,
waaronder Stichting Noonan Syndroom, een subsidieaanvraag gedaan bij het Fonds PGO / ministerie van
VWS voor de ontwikkeling van zorgstandaarden.
In de Verantwoording in de bijlagen van deze zorgstandaard is schematisch weergegeven hoe de
projectorganisatie op macroniveau eruit ziet.
Na toekenning van de subsidie is een projectorganisatie opgezet en een tijdpad vastgesteld. Er is een
werkgroep ingesteld onder leiding van een VSOP projectleider met onder andere vertegenwoordigers
van Stichting Noonan Syndroom en leden van de medische adviesraad.
De volgende (onderzoeks)sporen zijn gevolgd:
• literatuuroriëntatie;
• achterbanraadpleging onder cliënten middels een enquête, gevolgd door focusgroep(en) en
interviews;
• verzamelen van richtlijnen en professionele inzichten;
• opstellen concept zorgstandaard per fase van het zorgproces;
• toetsing concept bij relevante veldpartijen;
• opstellen eindversie;
• officiële autorisatieronde onder relevante veldpartijen;
• afspraken over het onderhouden van de zorgstandaard NS.
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1.5 De opbouw van de Zorgstandaard
1.5.1 Ziektespecifieke Zorg
In deze Zorgstandaard NS wordt in principe de indeling gevolgd van het rapport ‘Zorgstandaarden in model’
van het voormalig Coördinatieplatform Zorgstandaarden, later opgegaan in het KI (kwaliteitsinstituut).
Daar waar dit format niet mogelijk was of het voor NS tot een minder logische indeling zou leiden, is gekozen
voor een specifieke indeling voor NS.
Op basis van het ZonMw-rapport ‘Zorgstandaarden in model’ worden er binnen het zorgcontinuüm vier
fasen onderscheiden. Het totale zorgtraject voor deze aandoening (de zorgketen) baseert zich ook op delen
uit het ‘Chronic Care Model’ voor geïntegreerde chronische zorg.
De hoofdstukindeling volgt de opeenvolgende fasen van de zorgketen (zie ook figuur 1):
Fase 1: Vroege onderkenning en preventie
Tijdens deze fase vraagt men zich af wat de verklaring is voor de symptomen. Ook zoekt men antwoord op
de vraag of er sprake is van een erfelijke belasting. Deze fase begint veelal met een eerste gesprek bij de
huisarts, gynaecoloog of behandelend specialist. Zo nodig wordt doorverwezen naar een klinisch geneticus/
Klinisch Genetisch Centrum (KGC).
Fase 2: (DNA-) Diagnose en uitslag
Er wordt onderzocht of iemand drager is van een van de mogelijke genmutaties die NS veroorzaakt.
Op basis van uiterlijke kenmerken en familieanamnese wordt bepaald of het zinvol is om DNA-onderzoek
te verrichten. De uitslag van het onderzoek, de consequenties ervan en de eventueel hieruit voortvloeiende
zorgvragen worden besproken. In deze fase kan zowel voor als na het eventuele DNA-onderzoek genetische
counseling plaatsvinden.
Fase 3: Behandeling en individueel Zorgplan
In deze fase wordt gekeken wat de impact van de aandoening is op de zorgvrager. Er wordt een individueel
zorgplan opgesteld waarin wordt vastgelegd wat er is afgesproken ten aanzien van de behandeling van de
symptomen van de aandoening en voorkoming van verergering van bestaande klachten.
Fase 4: Psychosociale begeleiding en maatschappelijke participatie
Zorgvragers worden al vanaf het begin van het traject geconfronteerd met diverse dilemma’s. Bijvoorbeeld:
‘Wil ik weten of ik genetisch belast ben?’ en ‘Hoe ga ik om met mijn eigen beperkingen in het sociale leven?’.
Onderdelen die in deze fase aan bod kunnen komen zijn onder andere: revalidatie, re-integratie, participatie
en terugvalpreventie. Zorgvragers kunnen hierbij begeleid worden. De zorg die in deze fase gegeven wordt
dient gezien te worden als een continu proces dat door alle fasen van de zorgketen heen loopt.
De concrete zorgadviezen zijn dan ook toegevoegd aan de hoofdstukken waar ze van toepassing zijn en niet
als afzonderlijk hoofdstuk. Op deze wijze wordt de integratie en uitvoering beter gewaarborgd. Fase vier is
daarmee gereserveerd voor de sociaal-maatschappelijke participatie welke als enige onderdeel niet expliciet
in andere hoofdstukken aan de orde gesteld wordt.
Fase 1:
Vroege herkenning en
preventie

Fase 2:
Diagnostiek

Fase 3:
Individueel zorgplan
en behandeling

Fase 1 t/m 4 Psychosociale zorg
Figuur 1: overzicht opbouw zorgstandaard
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Fase 4:
Sociaal maatschappelijke
participatie

1.5.2 Generieke Zorg: thema’s en modules
Het model voor zorgstandaarden gaat uit van een modulaire opbouw van een zorgstandaard, met zowel
ziektespecifieke als generieke componenten. Generieke delen binnen deze zorgstandaard zijn enerzijds de
landelijk opgestelde en vastgestelde modules voor chronische aandoeningen en anderzijds de thema’s voor
zeldzame aandoeningen die additioneel zijn ontwikkeld door de VSOP binnen het kader van het project
‘Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen: De patiënt centraal’. Ze zijn dynamisch en aan ontwikkeling
onderhevig.
Onder de generieke thema’s bevindt zich ook een visiedocument (ofwel generiek visiethema) dat verder
gaat dan een uiteenzetting van een uiteenzetting van feitelijke kennis; het bevat ook een standpunt zoals
ingenomen door de VSOP op basis van discussies en toetsing in het veld. Dit betreft het onderwerp
concentratie en organisatie van zorg’.
Voor een volledige beschrijving per thema wordt verwezen naar www.zorgstandaarden.net.
Daar waar de specifieke generieke teksten van toepassing zijn, zullen ze op de gerichte plaats in deze
zorgstandaard aan de orde komen. De teksten zullen op die plaats eveneens, waar nodig, concrete invulling
krijgen voor NS.
Hieronder staat het complete overzicht van generieke thema’s en modules genoemd die van toepassing
kunnen zijn op de zorg voor mensen met NS. In een enkel geval bestaat er informatie die is uitgewerkt als
thema èn als module. In die gevallen is de informatie uit de module algemeen toepasbaar op vrijwel iedere
chronische aandoening, maar is het thema specifiek toegespitst op zeldzame aandoeningen en bevat deze
informatie welke niet voorkomt in de module.
Generieke modules:
Zelfmanagement
Arbeid
Generieke thema’s:
Communicatie en voorlichting
Farmaceutische zorg
Erfelijkheid
Preconceptie- en prenatale zorg
Zelfmanagement
Concentratie en organisatie van zorg
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1.6 Zorginkoop en bekostiging
1.6.1 (Integrale) bekostiging en het verzekerd pakket
Momenteel is er integrale bekostiging voor drie aandoeningen middels keten-dbc’s (diagnose behandel
combinaties). Voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten zijn deze keten-dbc’s op basis van de bestaande
zorgstandaard in kaart gebracht. Deze keten-dbc’s dekken niet alle verzekerde zorg en betreffen de zorg die
door de huisarts en andere zorgverleners in de eerste lijn geboden worden. Bepaalde verzekerde prestaties,
zoals geneesmiddelen, diagnostiek (laboratorium, radiologie) en hulpmiddelen, vallen nu nog buiten de
keten-dbc’s. Het streven is om deze onderdelen in de toekomst wel mee te nemen. De effecten van de
invoering van de huidige keten-dbc’s worden in opdracht van de minister van VWS geëvalueerd door de
Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging.
Inkoop van een keten van zorg is géén vast principe dat gehanteerd wordt. In het geval van de meeste
aandoeningen, met name de zeldzame(re) zoals bijv. NS is inkoop van ketenzorg niet aan de orde.
Het betreft veelal specialistische zorg welke in de tweede en derde lijn geboden wordt.
Bij onduidelijkheid over de vergoeding ten laste van het verzekerde basispakket, kunnen de verschillende
onderdelen van de zorg voor NS geduid en/of beoordeeld worden. Dit gebeurt op grond van respectievelijk
de stand van de wetenschap en praktijk en de pakketcriteria. De samenstelling van het verzekerde pakket
wordt jaarlijks vastgesteld door de minister op basis van advies van het Zorginstituut Nederland.
Meer over het pakketbeheer en de werkwijze is te lezen via: www.zorginstituutnederland.nl.
Het is mogelijk dat zorgstandaarden zorg beschrijven die buiten het verzekerde pakket valt, bijvoorbeeld
bepaalde preventieve interventies, jeugdzorg of ondersteuning bij maatschappelijke participatie.
Zorgverzekeraars kunnen weliswaar buiten de beoordelingen van Zorginstituut Nederland om zorg inkopen,
als losse onderdelen of integraal, maar deze zorg echter niet ten laste worden gebracht van het verzekerde
basispakket. De kwaliteitsinformatie in deze zorgstandaard is te vinden in elke fase, weergegeven in
overzichtelijke schema’s. Concrete zorgactiviteiten zijn hierbij gekoppeld aan specifieke indicatiegebieden.

1.6.2 Indicatoren bij zorginkoop
Om het proces van zorginkoop enigszins inzichtelijk te maken wordt een overzicht gegeven van criteria en
indicatoren op basis waarvan inzicht in de geleverde zorg wordt verkregen. Deze criteria zijn veelal ontleend
aan bestaande sets van kwaliteitsindicatoren die van toepassing zijn op onderdelen (disciplines) van de zorg
voor NS. In geval deze ontbreken, is deze specifieke kwaliteitsinformatie gebruikt op basis van inventarisatie
van patiëntervaringen (open interviews, semigestructureerde interviews, focusgroepen en een
achterbanenquête). In eerste instantie worden deze meetinstrumenten gebruikt om interne
kwaliteitsinformatie te genereren ter sturing en verbetering van het proces. Ook is deze informatie
buitengewoon relevant voor cliënten om hun keuze op te baseren.
Zorginkoop is niet het primaire doel van deze criteria en indicatoren. Echter, bij de ontwikkeling is bij
zorgaanbieders en –inkopers getoetst of deze criteria (eventueel na doorontwikkeling) geschikt zouden zijn
voor zorginkoop in de praktijk. Vooralsnog leeft de gedachte dat de kwaliteitsinformatie helder en compleet
is. Een kanttekening is wel dat de ondersteuning bij maatschappelijke participatie in principe buiten het
kader van de zorgverzekering zal vallen, tenzij het onderdeel is van een integraal behandelplan. Per individu
zal bekeken moeten worden tot in hoeverre de patiënt noodzakelijkerwijze aangewezen is op de zorg zoals
omschreven in deze vierde en laatste fase van de zorgstandaard.
Ten slotte zal in de toekomst de kwaliteitsinformatie ook voor de IGZ relevant zijn om de toezichthoudende
rol te kunnen uitvoeren. Voor de overheid kan het stuurinformatie opleveren.
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2. Organisatie van zorg
Een algemeen visiedocument over organisatie en concentratie van zorg is te vinden via:
www.zorgstandaarden.net.
Onderstaand worden enkele zaken nog kort uitgelicht en gespecificeerd voor de situatie van NS.

2.1 Organisatorische aspecten specifiek voor NS
NS is een chronische aandoening waarbij uiteenlopende zorg nodig kan zijn. Zorg voor een individu met NS
vereist een proactieve interdisciplinaire aanpak en een tijdige, op elkaar afgestemde communicatie tussen
zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en (ouders/naasten van) de patiënt. Het predicaat NS
vereist niet in alle gevallen een specifieke organisatievorm zoals een vast multi- of interdisciplinair
behandelteam. Afhankelijk van het individu zal naar de zorgbehoefte gekeken worden. In de praktijk loopt
deze zorgbehoefte behoorlijk uiteen. Van belang is dan bij alle mensen met NS volgens het stepped care
model te werken; de zorgzwaarte wordt daarbij aangepast aan de ernst van de aandoening en behoefte aan
zorg. Op basis van indicatie kunnen meerdere behandelaren in samenwerkingsverband ingeschakeld
worden.
In deze zorgstandaard zijn begrippen opgenomen die ontleend zijn aan het Chronic Care Model1 (zie ook de
begrippenlijst op www.zorgstandaarden.net/nl/wat-is-een-zeldzame-aandoening/begrippen).
Voor het gehele traject wordt de hoofdbehandelaar en de centrale zorgverlener vastgesteld en per zorgfase
een individueel zorgplan (IZP) gemaakt, het zelfmanagement van de patiënt bevorderd en is er expliciet
aandacht voor informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en de zorgvrager en andere zorgverleners
(onderling).
Daar waar specifieke organisatorische aspecten van toepassing zijn op de uitvoering van zorg in de
verschillende fasen, zullen deze in een aparte paragraaf behorend bij de standaard zorgactiviteiten worden
geconcretiseerd.

2.2 Expertisecentra
Voor een toelichting op expertise centra, expertiseteams en behandelteams in het algemeen en concentratie
en organisatie van zorg wordt verwezen naar http://nestor.orpha.net en het Visiedocument Concentratie en
organisatie van zorg bij zeldzame aandoeningen: www.zorgstandaarden.net.
Meerwaarde expertise centrum
Concentratie van kennis en deskundigheid bevordert de kwaliteit van zorg en leven, voorkomt
(onherstelbare) gezondheidsschade en onnodige complicaties en reduceert kosten.
Een expertise centrum:
• Ziet (relatief) veel mensen met NS. Hierdoor is er zekerheid dat de behandelaars deskundig zijn, veel
inhoudelijke kennis en ook veel ervaring hebben. Dit schept vertrouwen.
• Heeft betere mogelijkheden de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en informatie over nieuwe
behandeling bij te houden, ook internationaal. De behandeling zal (steeds meer) plaatsvinden op
basis van wetenschappelijke kennis, evidence based richtlijnen of best practices.
• Bundelt (hierboven genoemde) kennis en expertise, waardoor er geen tegenstrijdigheid is in wat de
behandelaars zeggen en is er geen onbegrip als een patiënt zelf nieuwe informatie heeft gelezen.
1

Het Chronic Care Model in Nederland (2011), Den Haag, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
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•

•

•
•

Coördineert afspraken, onderzoeken en behandelingen bij deskundige zorgverleners binnen één
team. Eén team waarin de verschillende zorgverleners samenwerken maakt ketenzorg mogelijk.
Hierdoor is het niet nodig dat de verzorger zelf op zoek gaat naar verschillende specialisten met
kennis en kunde van NS en hiermee alle afspraken maakt.
Kan door concentratie van kennis en gegevens wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Afzonderlijke
specialisten of behandelteams hebben hiervoor niet altijd tijd en financiën. Onderzoek is van
essentieel belang voor het ontwikkelen van medicijnen of behandelingen. Onderzoek kan tevens
meer zicht geven op de gevolgen van de aandoening, op het lichamelijk functioneren, de activiteiten
in het dagelijks leven en sociaal maatschappelijke participatie.
Kan onderdeel uitmaken van een Europees Referentie Netwerk (ERN), zodat wetenschappelijk
onderzoek (internationaal) op grotere schaal kan plaatsvinden. Dit is voor NS als zeldzame
aandoening van belang.
Kan in samenwerking met relevante patiëntenorganisatie(s) de bekendheid van de zeldzame
aandoening NS vergroten, ten einde het bewustzijn van het bestaan en de kennis van NS in de eerste
lijn en tweede lijn te vergroten (huisartsen, jeugdartsen, verloskundigen en kinderartsen). Hierdoor
kan (meer) vroegtijdige signalering van NS plaatsvinden, evenals correcte en snelle doorverwijzing.

Ten tijde van de publicatie van deze zorgstandaard bestonden er in Nederland twee officieel erkende
expertisecentra voor NS. Dit betreft het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en het
Sophia Kinderziekenhuis (aangesloten bij ENCORE en onderdeel van het Erasmus MC) in Rotterdam.
Een Nederlands expertisecentrum voldoet aan specifieke (EUCERD) criteria (www.eucerd.eu) en kan
onderdeel uitmaken van een Europees Referentienetwerk (ERN).
Voor een toelichting op expertisecentra in het algemeen en concentratie en organisatie van zorg wordt
verwezen naar http://nestor.orpha.net en naar het generieke thema (visiedocument) Concentratie en
organisatie van zorg: www.zorgstandaarden.net
De ongeveer 75 tot 175 nieuwe patiënten met NS per jaar worden ten tijde van deze publicatie verspreid
behandeld over de verschillende centra in Nederland. De Stichting Noonan Syndroom ziet graag dat de
specialistische zorg voor NS geconcentreerd wordt op enkele plaatsen in het land. Deze centra verlenen de
zorg volgens de onderhavige zorgstandaard, voldoen aan de EUCERD-criteria en maken onderdeel uit van
een ERN.
In aanvulling op de EUCERD-criteria ‘het verrichten van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk
onderzoek’ en ‘het samenwerken met relevante patiëntenorganisatie(s)’, merkt de Stichting Noonan
Syndroom op dat zij in de toekomst een taak voor de expertisecentra ziet om in de informatieverstrekking
ten aanzien van (lopend) wetenschappelijk onderzoek en recente wetenschappelijke ontwikkelingen aan de
patiënt te voorzien.
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2.3 Interdisciplinair team en coördinatie
Een interdisciplinair behandelteam wordt samengesteld in geval er mogelijk samenhangende zorg op
meerdere disciplines geïndiceerd is. De hoofdbehandelaar coördineert als regisseur de zorg binnen dit
team of geeft hiertoe opdracht aan een zorgcoördinator of regievoerende arts. Deze regisserende rol bij
NS wordt in de praktijk voor kinderen veelal ingevuld door de kinderarts (algemeen) of kindercardioloog.
Bij volwassenen is deze rol vaker belegd bij de huisarts. Met name in gevallen er geen structurele medisch
specialistische zorg meer vereist is. In complexe gevallen en/of bij (lichte) verstandelijke beperking kan de
arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) deze rol vervullen. Afhankelijk van het zwaartepunt van de zorg
en voorkeur van de patiënt wordt het regisseurschap vastgelegd.
Wanneer er sprake is van ‘slechts’ één betrokken discipline is de desbetreffende behandelaar daarmee de
hoofdbehandelaar. In dergelijke gevallen hoeft er geen team te worden samengesteld indien er geen
indicatie is om andere disciplines erbij te betrekken. De behoefte aan en noodzaak tot coördinatie wordt
heroverwogen zodra er meerdere disciplines in het spel komen.
In het individueel zorgplan (zie ook paragraaf 2.4 Het individueel Zorgplan) wordt opgenomen welke
behandelaren deel uitmaken van dit eventuele interdisciplinaire behandelteam. De samenstelling van dit
team kan veranderen in de loop van de behandeling naar aanleiding van noodzaak en behoefte. De
hoofdverantwoordelijke (hoofdbehandelaar of zorgcoördinator) zorgt ervoor dat het behandelplan en alle
overige afspraken die rondom de zorg gemaakt worden, in het individueel zorgplan worden opgenomen.
Hierdoor is het voor de persoon met NS en/of naaste(n) te allen tijde inzichtelijk wie er betrokken zijn bij de
verschillende onderdelen van de zorg.
De gehanteerde terminologie in het individueel zorgplan is eenduidig en leent zich voor invoer in digitale
systemen (informatiestandaarden) zodra deze beschikbaar zijn/komen in de nabije toekomst.

16

2.3.1 Functionele beschrijving
Deze zorgstandaard hanteert een functionele beschrijving. Dit wil zeggen dat bij de omschrijving van goede
zorg uit wordt gegaan van de inhoud van de zorg. De zorgverlener is in de meeste gevallen niet nader
bepaald. In de praktijk is de inzet van verschillende zorgverleners voor eenzelfde zorgactiviteit mogelijk.
De hoofdbehandelaar bepaalt in overleg met de patiënt vanuit welk discipline de zorg geboden zal worden.
Dit kan afhangen van de aanwezige disciplines in het betreffende ziekenhuis of behandelteam, van de
voorkeur van de patiënt of bijvoorbeeld van de zorgzwaarte (indicatie).
De in het hierna volgende schema aangegeven zorgverleners kunnen onderdeel uitmaken van een
interdisciplinair behandelteam en/of afzonderlijk betrokken zijn bij de (gespecialiseerde) zorg voor mensen
met NS. (N.B. De gehanteerde indeling in het overzicht is willekeurig gekozen).
In het individueel zorgplan van de patiënt wordt aangegeven wie bij de zorg voor de desbetreffende patiënt
betrokken is. Onderlinge uitwisseling van medische informatie tussen de verschillende behandelaars wordt
hiermee gestimuleerd. Voor de patiënt en eventuele naaste is het veelal ondersteunend en inzicht gevend
om de betrokken zorgverleners en de gemaakte afspraken over de zorg op een plek bijeen te hebben.
Gynaecoloog

Fysiotherapeut

Verloskundige

Ergotherapeut

Klinisch geneticus

Orthopedisch chirurg

Kinderarts EAA,
kinderarts-cardioloog,
kinderarts-MDL,
kinderarts-endocrinoloog,
kinderarts-neuroloog
Huisarts

Revalidatiearts

MDL-arts

Bedrijfsarts

Congenitaal cardioloog /

Klinisch (neuro)psycholoog, klinisch psycholoog,
GZ-psycholoog

Préverbaal logopedist
Logopedist

GUCH-cardioloog (voor volwassenen)
Tandarts

Psychiater

Orthoptist

Maatschappelijk werker

Oogarts

Jeugdarts (artsen op consultatiebureaus en
scholen)

Hematoloog (‘stollingsarts’)

Orthopedagoog

Dermatoloog
KNO-arts
Overzicht mogelijk betrokken zorgverleners t.b.v. samenstelling interdisciplinair team en coördinatie.
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2.4 Het individueel Zorgplan
Het Individueel zorgplan is een instrument dat het mogelijk maakt de zorg van veel verschillende
zorgverleners goed op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt door alle geboden zorg (integrale zorg of
ketenzorg) op te nemen. De benodigde relevante informatie, brongegevens en uit te wisselen informatie
wordt verkregen en opgenomen op een manier die haalbaar en beschikbaar is voor de betrokken
zorgverleners en begrijpelijk is voor de patiënt. Dit kan per zorginstelling verschillen. Voorwaarde hierbij
is dat voor de patiënt te allen tijde inzichtelijk is welke keuzes gemaakt zijn en welke zorg uitgevoerd is.
Het individueel zorgplan is de praktische vertaling van de in de zorgstandaard beschreven ziektespecifieke en
generieke zorg naar de concrete zorgbehoefte van de individuele patiënt. Het doel van dit plan is om, samen
met de patiënt, de zorgbehoeften vanuit patiëntenperspectief vast te stellen, uit te voeren, te monitoren en
zo nodig bij te stellen. Het naleven van de hierin gemaakte afspraken verdient extra aandacht.
Er bestaat ten tijde van de oplevering van deze zorgstandaard nog geen vaststaand landelijk format voor een
individueel zorgplan. Wel is er in 2010 al een landelijk raamwerk gedefinieerd door het voormalig
coördinatieplatform zorgstandaarden op basis waarvan het kader voor het individueel zorgplan voor NS tot
stand is gekomen.
Bij elke zorgverlening die langer dan 3 maanden duurt, dient een individueel zorgplan opgesteld te worden.
Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken over het zorgplan van de betreffende patiënt
en stemmen de zorg voor de individuele patiënt af; zij voeren samen het individueel zorgplan uit.
De zorgbehoeften van de individuele patiënt worden in een persoonlijk gesprek door de hoofdbehandelaar
geïnventariseerd. De volgende stappen worden hierbij samen doorlopen en maken deel uit van het
individueel zorgplan:
1. Zelfmanagement vaardigheden van de patiënt, uitvloeiend in een zelfmanagement plan (onderdeel
van het individueel zorgplan).
2. Persoonlijke (behandel)doelen van de patiënt, uitvloeiend in individueel behandelplan.
3. Persoonlijk perspectief, situatie en omgeving van de patiënt.
4. Gezamenlijke besluitvorming, uitvloeiend in het vastleggen van het individueel zorgplan.
5. Monitoren: periodiek wordt gezamenlijk geëvalueerd of de streefdoelen zijn behaald en of het
bijstellen van het zorgplan wenselijk of noodzakelijk is. Deze frequentie van deze evaluatie en
monitoring wordt gezamenlijk vastgesteld op basis van ernst van de aandoening en het persoonlijk
profiel van de persoon in kwestie (zie punt 3).
In Bijlage 2 Individueel Zorgplan (IZP) NS is het raamwerk voor het individueel behandelplan voor NS nader
uitgewerkt. Dit plan maakt eveneens deel uit van de publieksversie van deze zorgstandaard: ‘Zorgwijzer
Noonan Syndroom; een overzicht van goede zorg voor mensen met het Noonan Syndroom en hun naasten’.
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Tussenrapportage Project ‘Zelfmanagement in de Praktijk’ van Vilans (2013) levert de volgende tips op over
het gebruik van het individueel zorgplan door de behandelaar:
Bereid je consult voor

Bedenk voorafgaand aan het consult wat een handige
insteek zou kunnen zijn van het gesprek.

Neem de behoeften van je patiënt als
uitgangspunt

Ga na wat de patiënt belangrijk vindt in zijn leven.
Persoonlijke uitgangspunten zijn van belang om motivatie
te creëren. Deze kunnen los staan van de zaken die relevant
zijn vanuit medisch perspectief.

Alle onderdelen van het zorgplan
doornemen?

Gebruik alleen die onderdelen/pagina’s waarvan je beiden
denkt dat ze van nut zijn. Bijvoorbeeld, indien het hoofdstuk
meetwaarden te complex is voor een patient, concentreer
dan op acties en evaluatie.

Patiënt noteert zelf

Niet alle patiënten zijn in staat zelf te schrijven. Bijvoorbeeld,
bij een verstandelijke beperking en bij pijnklachten in
spieren en gewrichten van hand en pols kan dit
belemmerend werken. Zelfmanagement als het kan,
ondersteuning van behandelaar daar waar nodig!
Geef eventueel een uitdraai van (een deel) van het
medisch dossier.

Grootte van de doelen

Kleine doelen zijn makkelijker te behalen en motiveren de
patiënt meer om door te gaan. Voor sommigen kan consultvoorbereiding al een doel zijn.

Boekje vergeten?
Geen motivatie?

Ga hierover een open gesprek aan waarin mensen de ruimte
hebben aan te geven dat ze hiertoe niet gemotiveerd zijn.
Bij mensen met motivatie die het echt vergeten zijn, kun je
als zorgverlener aanbieden de patiënt te herinneren per
sms/email/telefoon voorafgaand aan het volgende consult.

Onderhoud tussentijds contact

Soms zit er veel tijd tussen twee consulten.
Om zelfmanagement te ondersteunen kun je als
zorgverlener aanbieden tussentijds telefonisch samen te
bespreken hoe het met de afspraken in het individueel
zorgplan gaat.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
behandelteam

Werken met een individueel zorgplan is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het behandelteam èn de patiënt.
Verloopt de samenwerking niet vloeiend, evalueer dan en
bedenk aanpassingen.

2.5 Zelfmanagement
Bij een deel van de mensen met NS blijft zelfmanagement een heikel punt. Dit heeft te maken met
verschillende aspecten, waaronder het planningsvermogen, aandacht en geheugen. Deze zaken zijn cruciaal
bij het voeren van een eigen regie over de zorg en gezondheid waar de patiënt zelf invloed op heeft.
Het is van belang dat de behandelaar bij het geven van adviezen over bijvoorbeeld de leefstijl rekening
houdt met de intellectuele en cognitieve mogelijkheden van de patiënt.
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Met name bij jongeren en jongvolwassenen wordt vaak gezien dat zij het opdoen van kennis over hun
aandoening en het opbouwen van zelfmanagementvaardigheden liever uit de weg gaan. Doordat het leiden
van een zo normaal mogelijk dagelijks leven al het maximale van hen vergt, kiezen ze liever voor de weg van
de minste weerstand wat in dit kader vermijdingsgedrag kan inhouden. Beperkt vermogen tot
zelfmanagement en zelfinzicht kan hier het gevolg van zijn.
Inzicht krijgen in de werkelijke beleving van iemand met NS is om bovengenoemde redenen cruciaal.
Het kan echter bemoeilijkt worden door de sociaal wenselijke houding die wordt gezien bij mensen met NS.
Zowel kinderen als (jong)volwassenen kunnen een ouder, partner of andere naaste meebrengen om hen te
ondersteunen tijdens een consult. Daar waar je bij mensen zonder NS mogelijk vooral de visie van de patiënt
wilt horen, kan het bij mensen met NS tot op hoge leeftijd van meerwaarde zijn om ook de naaste(n) te
beluisteren voor aanvulling, verduidelijking, het samenvatten of geheel verwoorden van het punt van de
persoon met NS. Het gaat hierbij niet om het overnemen van het consult door de naaste, maar om
noodzakelijke ondersteuning. Stimuleer om deze reden altijd een naaste mee te laten komen.
Het individueel zorgplan wordt veelal als grote steun gezien door mensen met NS en/of door hun naaste(n)
bij het onthouden van informatie en het naleven van gemaakte afspraken. Wel kan er meer stimulering
nodig zijn om het zorgplan bij te houden. Zie paragraaf 2.4 Het individueel Zorgplan voor concrete tips bij
(de ondersteuning van) het gebruik van het individueel zorgplan.
Voor meer informatie over zelfmanagement, lees de generieke zorgmodule zelfmanagement via
www.zorginstituutnederland.nl.
Doelgroep

Zorgactiviteiten

Alle mensen met NS

•

Maak een inschatting van het intellectuele, cognitieve en sociaalemotionele niveau.
Pas verwachtingen en afspraken met de patiënt hierop aan
(concrete vragen hierbij: heeft de patient overzicht over zijn/haar
situatie; kan hij/zij dit voldoende helder verwoorden; kan hij/zij
bijvoorbeeld samenvatten waar het omdraait?; tot in hoeverre is
hij/zij in staat zijn/haar eventuele weerstand tegen verandering
aan te passen?).

Alle mensen met NS

•

Houd bij het maken van afspraken rekening met de sociaal
wenselijke houding die de persoon met NS kan vertonen. Veel
mensen met NS willen graag ‘pleasen’ en vertonen een
subassertieve houding.
Beperkte uitdrukkingsvaardigheden en overzichtsproblemen
kunnen beperkend zijn bij het nakomen van afspraken. Deze twee
beperkingen zijn makkelijk over het hoofd te zien door de indruk
die mensen met NS nogal eens wekken wegens hun
breedsprakigheid.

Alle mensen met NS vanaf de
adolescentie
Ouders en betrokken
naasten van mensen met NS

•

Moedig het gebruik aan van de Zorgwijzer Noonan Syndroom en
van het individueel zorgplan in het bijzonder.

Ouders of direct betrokken
naasten

•

Ga na hoe de draagkracht van de direct betrokken naaste(n) of
ouders is. Veelal rust de ondersteuning voor het zelfmanagement
op de schouders van de directe omgeving. Belasting kan soms te
groot worden met als gevolg schade voor de patiënt en de
betrokken naaste(n)/ouder(s).
Verwijs zo nodig door voor (gespecialiseerde) ondersteuning.

•
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2.6 Communicatie en voorlichting
Bij mensen met NS is duidelijke communicatie en voorlichting meer dan gemiddeld van belang vanwege
verschillende neuropsychologische aspecten die bij hun aandoening een rol spelen. Problemen in de
informatieverwerking; in het bijzonder een lagere verwerkingssnelheid en soms ook overzichtsproblemen,
kunnen het opnemen van nieuwe informatie bemoeilijken. Deze aspecten kunnen nog complexer worden
door angst- en spanningsverschijnselen.
Bij het zelf communiceren spelen naast bovenstaande aspecten ook eventuele beperktere
uitdrukkingsvaardigheden parten. Doordat het overgrote deel van de populatie met NS breedsprakig
kan zijn, wordt de indruk vaak gewekt dat het niveau van communicatievaardigheden hoger zou zijn.
Ten onrechte kunnen mensen met NS dan hoger ingeschat worden en lopen zij het risico overvraagd te
worden. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat zij de communicatie minder goed kunnen interpreteren, niet
aan de bel trekken wanneer dit het geval is en uiteindelijk gemaakte afspraken niet na (kunnen) komen.
Doelgroep

Zorgactiviteiten

Alle mensen met NS (in het
bijzonder mensen met NS die
informatieverwerkingsproblemen
kennen)

•

Extra duidelijke voorlichting geven en helder communiceren.
Maak duidelijk dat er geen sociaal wenselijk antwoord
gegeven hoeft te worden.

Alle mensen met NS

•

Nagaan of de boodschap begrepen is door de persoon met NS
(en/of eventuele naaste/ familielid).

Alle mensen met NS

•

Boodschap herhalen bij nieuw consult.

Alle mensen met NS en een
individueel zorgplan

•

Boodschap/ afspraken (laten) noteren in individueel zorgplan
(zie paragraaf 2.4 Het individueel Zorgplan) of eventueel
digitaal via eigen tablet van patiënt of naaste.

Voor meer informatie, lees het generieke thema communicatie en voorlichting voor mensen met een
zeldzame aandoening via www.zorgstandaarden.net.

2.7 Huisartsenzorg
Voor huisartsen en patiënten komt een aparte brochure beschikbaar via: www.vsop.nl.
Meer algemene informatie over huisartsenzorg bij zeldzame aandoeningen is te vinden via:
www.zorgstandaarden.net.

2.8 Medicijngebruik
Het gebruik van medicatie bij mensen met NS is niet noodzakelijkerwijs meer of anders dan bij mensen in de
normale bevolking zonder NS. Daar waar er wel enkele uitzonderingen gebleken zijn t.a.v. het gebruik en de
effecten van specifieke medicatie, is dat in onderstaand schema aangegeven. Het schema is niet uitputtend
en zal met de tijd naar aanleiding van meldingen en onderzoek actueel gehouden moeten worden.
Het is desalniettemin van belang goed toe te zien op het gebruik van medicatie, bijzonder in het geval van
het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd. De behandelend en voorschrijvend arts, evenals de
apotheker ziet toe op de therapietrouw, het correct gebruik van de medicatie, het actueel houden van het
medicatieoverzicht en het geven van persoonsgerichte voorlichting over de medicatie. Het ondersteunen
bij het naleven van deze onderwerpen verdient bij mensen met NS veelal extra aandacht.
Meer algemene informatie over medicatie bij zeldzame aandoeningen is te vinden in het generieke thema
farmaceutische zorg op www.zorgstandaarden.net.

21

Medicatie

Alternatief advies bij alle mensen met NS

Retinoïden

•

Retinoïden bij de behandeling van huidaandoeningen kunnen bij
mensen met NS minder of niet werkzaam zijn.

Aspirine (acetylsalicylzuur )
en NSAID’s

•

Gebruik van aspirine en NSAIDS wordt afgeraden (relatieve contraindicatie) gezien het versterkende effect op de eventueel
verhoogde bloedingsneiging. Ook bij een gevoelige maag met risico
op ontstekingen verdient gebruikt van deze middelen niet de
voorkeur.
Paracetamol is een goed eerste alternatief bij pijn en koorts.

SSRI’s

•

Deze psychofarmaca voorgeschreven tegen angst- en/of
stemmingsstoornissen verdienen niet de voorkeur (relatieve
contra-indicatie) gezien het versterkende effect op de mogelijk
aan aanwezige verhoogde bloedingsneiging.

ADHD-medicatie (alle
varianten)

•

Ga altijd eerst na of er echt sprake is van ADHD (NLD klachten
worden ook veel gezien bij NS en vertonen een overlap met ADHD).
• Weeg dan de ernst van ADHD klachten af tegen de (bij)werkingen in
een open gesprek met patiënt en/of naaste(n).
N.B. Er is geen absolute contra-indicatie voor ADHD medicatie, maar wel
meerdere relatieve contra-indicaties welke per individu afgewogen moeten
worden. Enkele veel gerapporteerde en onwenselijke (bij)werkingen bij NS.
•

Bij een hartafwijking: optreden (of verergeren van)
hartritmestoornissen. Laat altijd vooraf en eventueel tussentijds
screening van hart(ritme) plaatsvinden.
N.B. The American Heart Association geeft het volgende advies over ADHD
medicatie en hartafwijkingen (welke door de NVK sectie kindercardiologie
zijn overgenomen).
•

•

Lengtegroei en gewichtstoename kunnen stagneren door het
gebruik van ADHD-medicatie. Dit effect herstelt zich na stoppen
met de medicatie. Lengtegroei is echter al vertraagd bij NS, wat
maakt dat dit nadelige effect goed afgewogen en besproken
moeten worden.
Verminderde eetlust kan optreden (met name aan het begin van de
behandeling). Bezie dit in het kader van een veelal lager gewicht en
vertraagd groei- en ontwikkelproces bij NS.
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3. Beschrijving van het Noonan Syndroom
Onderstaand wordt het syndroom omschreven aan de hand van verschillende aspecten.
Deze informatie is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie waarvoor wetenschappelijk bewijs is.
Uit de achterbanraadpleging, uitgevoerd om het patiëntenperspectief op deze aandoening en de zorg
hiervoor te onderbouwen, blijkt dat naasten en familieleden van mensen met NS daarnaast nog andere
kenmerken ervaren dan de kenmerken die in wetenschappelijk onderzoek tot nu toe aangetoond konden
worden. Bij een toetsing onder behandelaren worden deze aanvullend genoemde kenmerken bevestigd.
Daar waar deze eminence based onderbouwing opgaat, worden deze bevindingen aanvullend op de evidence
based informatie en expliciet in kaart gebracht.

3.1 Epidemiologie
NS komt voor bij één op de 1.000-2.500 (levend) geborenen, in gelijke mate verdeeld over jongens en
meisjes. Dat betekent dat er per jaar tenminste 180 kinderen met NS in Nederland bij komen.

3.2 Erfelijkheidsaspecten
NS is een aangeboren en erfelijke aandoening. NS heeft een autosomaal dominante overerving, wat
betekent dat een ouder met NS een kans van 50 % heeft om de aandoening bij ieder kind door te geven
( uitgaande van het feit dat de andere ouder geen NS heeft ). Kinderen, die NS via een ouder geërfd hebben,
krijgen dit vaker via de moeder dan via de vader (3: 1), waarschijnlijk als gevolg van verminderde fertiliteit
bij mannen. Bij ongeveer de helft van alle kinderen met NS is er echter sprake van een spontane, nieuwe
(de novo) mutatie in een van de genen die het NS kunnen veroorzaken. Hoewel het vaakst (> 50%) een
afwijking in het PTPN11-gen (12.q24.1) wordt gevonden, zijn er in het afgelopen decennium nog negen
andere genen ontdekt die NS kunnen veroorzaken; SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL.
Het betreft activerende mutaties in genen die coderen voor eiwitten in de rasmitogen activated protein
kinase (RasMAPK) pathway. Deze pathway is een signaalketen die betrokken is bij de regulatie van
ontwikkelingsprocessen in de cel, waaronder groei, ontwikkelingsprocessen en migratie van celweefsel.
Via mutatieonderzoek in de NS-genen kan inmiddels bij ongeveer 75 procent van de patiënten met klinische
kenmerken van NS een genafwijking gevonden worden. Ondanks vorderingen in de moleculaire diagnostiek,
wordt de diagnose nog altijd primair gesteld op grond van klinische kenmerken (zie paragraaf 5.1 Basis
zorgactiviteiten in de diagnostische fase, figuur 4)
De verschillende genen zouden ook nog verschillende karakteristieken binnen hetzelfde syndroom met zich
mee kunnen brengen. Zo is er de hypothese (en enige evidentie) dat er bijvoorbeeld verschillen zijn in de
beïnvloeding van het IQ door mutaties in de verschillende genen. Er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld de
lengtegroei en de intelligentie minder beïnvloed worden door de mutaties in het SOS1 gen (mensen met
deze mutaties hebben vaker een hogere intelligentie en langer postuur). Mutaties in het RAF1 gen geven
weer vaker cardiomyopathie dan valvulaire pulmonaalstenose. Met uitzondering van het PTPN11 gen zijn
de groepen van personen met mutaties in de andere genen op dit moment echter nog niet zo groot dat er
zekere uitspraken over de specifieke kenmerken per mutatie gedaan kunnen worden. De variatie in het
phenotype is bij iedere mutatie in ieder gen onderling erg groot.
Meer algemene informatie over dit onderwerp leest u in het generieke thema genetica:
www.zorgstandaarden.net.
NS kenmerkt zich door zowel uiterlijke kenmerken als door lichamelijke, cognitieve, psychologische en
psychosociale kenmerken. Er is grote variëteit in ernst en aard van de aanwezige kenmerken. Het is dus
niet zo dat alle hierna genoemde uiterlijke, noch fysieke kenmerken aanwezig moeten zijn voor vaststelling
van de diagnose.
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3.3 Zichtbare kenmerken
Veelal worden de uiterlijke kenmerken minder prominent met het toenemen van leeftijd.
De kenmerken verschillen per persoon in ernst en uitgebreidheid:
• kleine lengte: mannen gemiddeld 162,5 - 169,8 cm, vrouwen 152,7 -156 cm (zie Bijlage 4
Groeicurven specifiek voor NS);
• korte brede hals met overtollige huid in nek: ‘webbed neck’;
• lage achterste haargrens;
• hypertelorisme (wijd uiteen staande ogen);
• ptosis (hangende bovenoogleden);
• prominente ogen;
• anti-mongoloïde oogstand (buitenooghoeken omlaag gericht);
• lage, naar achteren gedraaide oorstand met brede helix (oorrand);
• neus met wijde basis en bolle top;
• moedervlekken, café au lait vlekken (meer dan gemiddeld voorkomend);
• blauwe plekken, meer dan gemiddeld;
• tandafwijkingen (later doorkomen en/of in verkeerde volgorde);
• gebitsafwijkingen: malocclusie (niet sluitend gebit) bij 35% van de mensen met NS;
• prominente naso-labiale vouwen (opvallende wangplooien) vanaf volwassen leeftijd;
• afwijkingen aan de borstkas (brede thorax, pectus carinatum of excavatum);
• scoliose (kromming van de rug);
• lymfoedeem.

Figuur 2: Als mensen met NS ouder worden, veranderen de uiterlijke kenmerken
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3.4 Overige lichamelijke kenmerken
Onderstaande opsomming bevat aangetoonde lichamelijke kenmerken. Deze lijst is niet uitputtend en
vertegenwoordigt niet alleen de veelvoorkomende kenmerken onder mensen met NS, maar soms ook
zeldzamere.
• Congenitale hart- en/of vaatafwijkingen (veelvoorkomend zijn: valvulaire pulmonaalklepstenose
50-60%, hypertrofische cardiomyopathie 20% en atrium-septum defecten 6-10%).
Andere afwijkingen aan het hart worden ook, maar in mindere mate, gezien (hieronder: ventrikel
septumdefecten, aortaklep- en mitralisklepafwijkingen, aortapathologie, perifere long
vaatbedstenose en coronaire anomalieën).
• Visus afwijkingen (scheelzien, refractiestoornis, lui oog, anterior segmentveranderingen).
Deficiëntie in visuospatiële informatieverwerking; dit hangt samen met hersenverwerking, maar
uit zich als visusprobleem.
• Verhoogde gevoeligheid voor middenoorontstekingen met risico op gehoorstoornissen na veel
recidieven.
• Nierafwijkingen.
• Vertraagde motorische ontwikkeling.
• Pijn in de gewrichten, pezen en spieren. Verminderde spierkracht, hypotonie. Musculoskeletale
afwijkingen. Vermoeidheid na lichamelijke inspanning.
• Cryptorchisme (niet ingedaalde testes). Vertraagde of uitblijvende puberteit (late aanvang eerste
menstruatie).
• Huidaandoeningen (overgevoelig en droog). Hemangiomen.
• Hematologische afwijkingen (veelal mild verhoogde bloedingsneiging, waarbij snel blauwe plekken
optreden. Soms factordeficiëntie of thrombocytendysfunctie). Heftige menstruaties bij vrouwen in
de vruchtbare leeftijd.
• Onderontwikkeld maag-darmstelsel bij baby’s en kinderen met sensibiliteitsproblematiek van
het mondgebied waardoor voedings- en eetproblemen kunnen optreden.
Motiliteitsstoornis (waaronder gastro-oesofageale reflux en obstipatie).
• Neurologische aanlegstoornissen en complicaties (epilepsie, verhoogde intercraniële druk,
cerebrovasculaire malformaties en Chiari malformatie).
• Osteopenie en osteoporose.

3.5 Cognitief functioneren en informatieverwerking
Onderzoek naar de informatieverwerking (het cognitief functioneren) bij NS is schaars. Het intelligentie- en
opleidingsniveau is echter wel herhaaldelijk in kaart gebracht, terwijl aspecten zoals aandacht, geheugen
en planningsvermogen slechts in kleine groepen onderzocht zijn, vaak zonder inzet van een controlegroep.
Uit de bevindingen die er zijn, kunnen echter wel aandachtspunten worden afgeleid voor de indicatiestelling
voor individueel onderzoek, zeker wanneer verschijnselen herkend worden door zorgverleners en/of
naasten van mensen met NS.

3.5.1 Intelligentie
Er blijkt sprake van een grote spreiding van IQ-scores, waarbij het niveau varieert van verstandelijk beperkt
tot begaafd. Vanwege de grote spreiding zijn gemiddelde IQ’s op groepsniveau beperkt informatief.
Bij mensen met een mutatie in het SOS-1 gen zijn de verstandelijke vermogens doorgaans gemiddeld of
hoger, terwijl bij de PTPN-11 mutaties meer intellectuele problemen worden gevonden. Bij ongeveer één
derde van de mensen met NS is sprake van een lichte verstandelijke beperking. Doorgaans ligt het
intelligentieniveau binnen de marges van het gemiddelde. Toch blijkt ongeveer de helft van de mensen met
NS speciaal onderwijs te hebben genoten, waaruit blijkt dat andere cognitieve functies dan het IQ belangrijk
zijn voor het functioneren. Deze bevinding onderstreept het belang van aanvullend onderzoek naar
specifieke cognitieve en adaptieve vaardigheden.
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3.5.2 Taal en spraakontwikkeling
Taalvaardigheden ontwikkelen zich doorgaans langzamer bij kinderen met NS. Vaak hebben zij een
onduidelijke spraak door articulatieproblemen. Zowel het verhoogde risico op oorontstekingen in de jeugd,
met soms gehoorverlies tot gevolg, alsook de bij NS veel voorkomende voedingsproblemen, worden
genoemd als risicofactoren voor een vertraagde taalontwikkeling.
Een taalachterstand vormt vervolgens een negatieve voorspeller voor schoolsucces en sociaal functioneren
op lange termijn. Enkele casestudies, te weten Hopkins-Acos & Bunker, 1979; Troyer en Joschko, 1979 en
Wilson & Dyson, 1982 maken melding van specifieke lees- en spellingsstoornissen bij jonge kinderen met NS.
De spraak- en taalproblemen, die bij ongeveer 30% van de kinderen en adolescenten lijken voor te komen,
zijn van algemene aard. De specifieke DNA-mutatie (het genotype) lijkt daarbij niet specifiek van invloed te
zijn op de taalmechanismen. De taalproblemen bij NS worden sterker gemedieerd door non-linguistische
factoren, zoals de non-verbale intellectuele vermogens en de motorische coördinatie. Als taalvaardigheden
met behulp van vormen van logopedie eenmaal grondig geoefend en geautomatiseerd zijn, worden in de
volwassenheid doorgaans geen problemen meer gerapporteerd op dit gebied.
Uit de achterbanraadpleging blijkt dat de ervaring van naasten van mensen met NS is dat de
taalvaardigheden beter ontwikkeld zijn dan de handelingsgerichte vaardigheden. Dit blijkt volgens hen uit
het vlotte en vele spreken van mensen met NS in vergelijking met mensen zonder NS. Een veelgehoorde zorg
van naasten is dat mensen met NS door deze vermeende betere taalvaardigheden de indruk kunnen wekken
meer te begrijpen en/of te kunnen uitvoeren dan in de praktijk het geval is. Met name op school en bij het
verkrijgen van de juiste zorg wordt ervaren dat de vlotheid van spreken en de positieve toon waarmee de
woorden gebracht worden, misleidend kunnen zijn.

3.5.3 Aandacht en geheugen
Aandachtsproblemen worden door diverse onderzoekers geacht ten grondslag te liggen aan de opgemerkte
leerproblemen bij kinderen met NS. Bij volwassenen wordt op groepsniveau een licht verminderd tempo van
informatieverwerking gevonden in vergelijking met een geschikte controlegroep.
Met betrekking tot geheugenfuncties worden soms milde problemen in het werkgeheugen gezien, terwijl
het opslaan en ophalen van informatie ongestoord is. Verbale, samenhangende informatie lijkt bij kinderen
beter onthouden te worden dan non-verbale en context loze informatie.

3.5.4 Executieve functies
Executief functioneren (EF) is een verzamelbegrip voor cognitieve processen die betrokken zijn bij het
plannen, organiseren, monitoren en controleren van doelgericht gedrag. EF wordt ook wel gedefinieerd als
probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties en is van belang voor een succesvolle aanpassing aan de
sociale omgeving. Bij kinderen met NS werden in 1999 voor het eerst plannings- en organisatieproblemen
opgemerkt. Bij een groep volwassenen met NS werd in 2012 echter geen opvallende afwijkingen (meer)
gevonden ten opzichte van de controlegroep. Bij onderzoek met vragenlijsten gaven mensen met NS en
hun naasten echter subjectief aan ook op volwassen leeftijd nog moeite te ervaren met het EF.
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3.5.5 Sociale cognitie
Sociale cognitie kan beschouwd worden als een deel van de affectieve informatieverwerking dat betrokken
is bij sociaal-emotionele mentale processen. Bij mensen met NS, meestal kinderen, worden geregeld sociale
vaardigheidsproblemen geobserveerd. Een vertraagde sociaal-emotionele ontwikkeling, beperkte contacten
met leeftijdgenoten, een verminderd inzicht in sociale situaties en moeite met het verwoorden en uitleggen
van ervaringen worden daarbij herhaaldelijk aangehaald.
In een studie van 40 volwassenen met NS werden, in vergelijking met controleproefpersonen, geen
problemen gevonden in basale Theory of Mind-vaardigheden (het vermogen om een beeld van een ander
te kunnen vormen en daarmee indirect ook van zichzelf) en geen opvallende afwijkingen in de
emotieherkenning bij anderen, maar lieten mensen met NS wel significant hogere scores zien op schalen
voor alexithymie (het onvermogen de juiste bewoordingen te vinden voor emoties). Met name het
herkennen en verwoorden van de eigen gevoelens levert hierbij problemen op. Hierbij bleek eveneens
dat mensen met NS meer spanning ervaren tijdens sociale aangelegenheden.

3.6 Mogelijke co-morbiditeit
Naasten en behandelaars geven aan (symptomen van) andere (veelal psychische) aandoeningen waar te
nemen bij mensen met het NS. Bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, Attention Deficit (Hyperactivity)
Disorder (AD(H)D) en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Er zijn verschillende visies omtrent de aard van
het samengaan van verschillende verhoogd geconstateerde aandoeningen/symptomen met NS: er zou
sprake zijn van co- of multi-morbiditeit, maar bepaalde kenmerken of klachten kunnen ook onderdeel zijn
van NS zelf. Nog los van de conceptuele problemen, ontbreekt het aan gecontroleerd onderzoek, met
objectieve, patiëntgebonden maten die dit soort ‘diagnosen’ kunnen ondersteunen. De herhaalde observatie
van stemmingsklachten, aandachtsproblemen en sociaal-emotionele problemen, door zowel ouders/naasten
als behandelaren is wel opvallend te noemen en geeft aanleiding dit zowel op macroniveau als op het niveau
van de individuele patiënt nader te onderzoeken en in geval van aanwezigheid van symptomen of een
compleet klinisch beeld hier de passende zorg voor te verlenen.
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4. Fase 1: Vroege herkenning en zorg gerelateerde preventie
4.1 Herkenning
In de praktijk duurt het vaak lang voordat NS herkend wordt. Vaak wordt er logischerwijs eerst veel tijd
besteed aan het uitsluiten van meer voorkomende aandoeningen. Soms komt dit door de relatieve
onbekendheid met NS, soms omdat de kenmerken niet specifiek of duidelijk genoeg aanwezig zijn.
Ook het met elkaar in verband brengen van de vele verschillende klachten en ervaringen van mensen
speelt hierbij een rol.
Bij ruim 40% van de respondenten van de achterbanenquête werd pas in de kindertijd of op volwassen
leeftijd voor het eerste gedacht aan een syndroom. Bij 60% wordt er echter uiterlijk in het eerste levensjaar
gedacht aan een syndroom. Het is dan nog niet duidelijk of het om NS gaat of een ander syndroom.
Wel wordt de snelheid van herkenning in toenemende mate positiever ervaren door de groep mensen die
in de laatste twee jaren in deze fase zat.
Wanneer er weinig of minder uitgesproken kenmerken van NS zijn, is het stellen van de diagnose vaak lastig,
wellicht ook omdat mensen met NS moeite kunnen hebben om zelf de klachten en ervaringen goed te
verwoorden (alexithymie, een sociaal wenselijke opstelling en spanningsklachten kunnen hierbij een rol
spelen).
Vroegtijdige onderkenning is om meerdere redenen van belang voor patiënten en naasten:
• diagnose kan gesteld worden;
• het kan inzicht geven in achterliggende genetische oorzaak van aandoening;
• kennis m.b.t. erfelijkheid van de aandoening wordt ontsloten (van belang voor familieleden);
• therapie kan bepaald worden (veelal meerwaarde t.o.v. symptomatisch behandelen);
• mogelijkheid te anticiperen op de toekomst: welke voorzieningen en/of aanpassingen zijn nodig?
Wat kan nog verwacht worden?;
• waar bevindt zich de meeste deskundigheid voor deze aandoening? ;
• mogelijkheid tot lotgenotencontact via patiëntenvereniging voor deze aandoening.
Herkenning van de aandoening ten einde een diagnose te kunnen stellen levert dus meer op dan alleen in
het juiste zorgcircuit terecht te kunnen komen. Zelfs als het nu niet lukt om een causaal verband te vinden
tussen de genen en een specifieke aandoening, wordt dit mede door registratie van gegevens misschien in
de toekomst wel mogelijk. Hier leest u meer algemene informatie over registratie bij zeldzame
aandoeningen: www.zorgstandaarden.net.
Signalen die bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot herkenning NS:
• Zie de zichtbare en overige lichamelijke & geestelijke kenmerken van NS bij beschrijving van de
aandoening in paragraaf 3.3 Zichtbare kenmerken en paragraaf 3.4 Overige lichamelijke kenmerken
van deze zorgstandaard.
• Bij zwangeren: polyhydramnion (overmatige hoeveelheid vruchtwater in het vruchtvlies).
• Bij foetus: afwijkende nekplooimeting (verdikte nekplooi overigens niet altijd terug te vinden bij
foetus met NS), vochthoudend lichaam, nierafwijkingen, ontwikkelingsproblemen van de organen,
lymfoedeem, vochtophoping in het thoracale gedeelte en/of in de buikholte, hartafwijkingen en
vochtblaasjes.
• Bij neonaten, zuigelingen en kinderen: voedings- en eetproblemen. Vaak spugen.
• Bij kinderen en volwassenen: snel vermoeid raken door combinatie van lichamelijke en geestelijke
factoren (lichamelijk door eventuele hartafwijking en lage spierspanning, geestelijk door sociale
spanning).
• Bij kinderen en volwassenen: verhoogde bloedingsneiging. Uitingsvormen kunnen zijn: verhoogd
voorkomen van blauwe plekken en (bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd) heftige menstruaties.
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4.2 Differentiaaldiagnose
Aangezien de herkenning niet in alle gevallen voor de hand ligt wordt NS in het begin nog weleens verward
met andere aandoeningen. De onderstaande aandoeningen werden in de praktijk verward wegens
genotypische en/of fenotypische overeenkomsten. Meer over deze begrippen en erfelijkheid in het
algemeen, is te vinden in het generieke thema Genetica: www.zorgstandaarden.net.
Onderstaand een beknopt lijstje aandoeningen waarmee in het begin van de herkenningsfase verwarring
kan ontstaan. Achter iedere aandoening wordt de eventuele richtlijn genoemd of (bij het ontbreken
daarvan) een medisch wetenschappelijk artikel waarin de aandoening wordt omschreven.
•
•
•
•
•
•

Turner Syndroom via www.nvk.nl
Neurofibromatose type 1 (NF1) via www.zorgstandaarden.net
Legius Syndroom
Costello Syndroom via http://rarediseases.about.com
Cardio Facio Cutaan Syndroom (CFCS) via www.cfcsyndrome.org / www.noonansyndroom.nl
Leopard Syndroom (cardiocutaneus syndroom) via www.ojrd.com

Figuur 3: schematisch overzicht van genen verantwoordelijk voor de verschillende aandoeningen op het RAS
MAPK pathway.

De websites www.erfelijkheid.nl en www.orpha.net kunnen ondersteuning bieden bij de herkenning van een
zeldzame en/of erfelijke aandoening.
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4.3 De inhoud van de zorg in de herkenningsfase
4.3.1 Basis zorgactiviteiten
Klinische kenmerken Noonan
Syndroom
Aangeboren hartafwijkingen
(bijvoorbeeld Pulmonaalklepstenose, hypertrofische
cardiomyopathie, atrium
septumdefect)

Basis zorgactiviteiten in de herkenningsfase
•

Volledige cardiale screening bij stellen van diagnose.
Deze screening bestaat uit lichamelijk onderzoek, het maken
van een electrocardiogram (ECG) en een echocardiogram.
N.B. Richtlijn voor de interpretatie van neonatale ECG’s
(niet NS-specifiek): www.nvvc.nl.
Achtergrondartikel ECG’s bij NS: http://onlinelibrary.wiley.com.

Failure to thrive (trage groei) en
kleine lengte

•
•

•
•
Ontwikkelingsachterstand en
neuropsychologische- of
gedragsproblemen

•

•
•

Breng de groei in kaart op de NS-specifieke groeicurve (zie
Bijlage 4 Groeicurven specifiek voor NS).
Schakel zo nodig een diëtist met kennis van syndromen in om
voedingsinname te beoordelen of verwijs naar een van de 24
landelijke eetteams in ziekenhuizen en revalidatiecentra
(voor lijst zie hier) of naar een van de 3 Seys eetcentra.
Zie de algemene informatiefolder voor professionals van de
Vereniging Nee Eten.
Volg de preventie- en observatielijst bij voedselweigering bij
kinderen van 0 tot 12 maanden.
Verwijs patiënt in tweede helft van eerste levensjaar of bij
stellen van diagnose NS door voor formele beoordeling van
ontwikkeling om tijdig achterstand en eventuele
ontwikkelingsproblemen op te sporen.
Verwijs voor specialistisch neuropsychologisch onderzoek bij
aanvang van groep 3.
Verwijs voor gericht en specialistisch neuropsychologisch
onderzoek op indicatie in geval van leerproblemen en/of bij
schoolkeuzevraagstukken.

Motorische
ontwikkelingsachterstand

•

Verwijs patiënt bij signalen van motorische
ontwikkelingsachterstand door voor formele beoordeling om
exacte problemen te laten opsporen (veelal is aangewezen
behandelaar in dergelijke gevallen een revalidatiearts of
gespecialiseerd fysiotherapeut die samenwerkt met
kinderarts).

Milde afwijkingen aan de nieren

•

Verwijs patiënt voor een echo van de nieren bij het stellen
van de diagnose.

Stollingsstoornissen

•

Basis stollingsonderzoek (PT, aPTT factor XI) bij patiënt van
5 jaar en ouder of als patiënt voor het eerst een grote ingreep
zal ondergaan.

Visusstoornissen (afwijkingen aan
de achterste dan wel voorste
oogkamer)

•

Verwijs patiënt voor specialistisch oogheelkundig onderzoek
bij het stellen van de diagnose.

Gehoorstoornissen (zowel
condunctief als perceptief)

•

Verwijs patiënt voor specialistisch KNO onderzoek bij het
stellen van de diagnose.
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4.3.2 Zorgactiviteiten in herkenningsfase gericht op specifieke levensfasen
Patiënt / Zorgvrager

Onderzoek / Zorgactiviteit in de herkenningsfase

Ouders van baby met kenmerken van
NS die tijdens of direct na geboorte
overlijdt

•

Bij zwangerschappen met een verdikte
nekplooi bij de foetus en tenminste 1
van de volgende aanvullende
kenmerken:

•
•

•

polyhydramnion (overvloedig
vruchtwater);
• hydrops fetalis (zwelling van
foetus door vochtophoping);
• ontwikkelingsproblemen van de
organen, lymphoedeem;
• hydrothorax (vochtophoping in
het thoracale gedeelte);
• hartafwijkingen;
• cystic hygroma (vochtblaasjes);
• ascites (vochtophoping in de
buikholte).
Zwangeren met NS in de familiegeschiedenis

•

In overleg met ouders beslissen mutatieonderzoek aan
te vragen tijdens klinisch genetisch consult.
Differentiaal diagnoses nagaan tijdens klinisch
genetisch consult.
Eventueel www.orpha.net raadplegen.

Prenataal testen van mutatie in PTPN11, KRAS en RAF1.
Zo mogelijk ook mutatie analyse overwegen van BRAF
en MAP2K1.
N.B. Genoomdiagnostiek kan per gen of als gehele set van alle
genen verantwoordelijk voor NS.
•

Zie richtlijn voor diagnostiek en counseling in geval van
hydrops foetalis: www.vkgn.org.

•

Beoordeling door klinisch geneticus met eventueel
mutatieonderzoek als advies.

Ouders van een kind/ adolescent met
kenmerken of symptomen zoals
genoemd onder paragraaf 4.1
Herkenning

•

Afhankelijk van de klinische kenmerken de stappen van
het basisonderzoek volgen. Zie het schema in paragraaf
4.1 Herkenning.

Kinderen met meerdere symptomen of
kenmerken die niet vermeld staan
onder paragraaf 4.1 Herkenning,
bijvoorbeeld ptosis of
gedragsproblematiek

•
•

Indien er indicatie is, symptomatisch behandelen.
Nagaan of er meer kenmerken zoals vermeld onder
paragraaf 4.1 Herkenning aanwezig zijn.

Baby’s en kinderen met voedings- of
eetproblemen

•

Doorverwijzen naar pre verbale logopedische
consultatie, nadere diagnostiek, preventie en
behandeling. Multidisciplinaire setting met
betrokkenheid van MDL specialist aanbevolen.
Bij geconstateerde ondervoeding
altijd in multidisciplinaire setting behandelen.
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4.3.3 Psychosociale- en ondersteunende zorgactiviteiten in de herkenningsfase
Patiënt / Zorgvrager
Alle patiënten

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten in de herkenningsfase
•
•
•

Alle patiënten

•

•

Vaststellen of er sprake is van overmatige spanningsklachten door
de onzekerheid en somatische klachten in deze fase.
Vaststellen of er noodzaak is tot aanvullende psychosociale zorg
naast de reguliere begeleiding bij het diagnostische proces.
Indien dit het geval is: verwijs patiënt door voor gespecialiseerde
psychosociale ondersteuning.
Hulp bieden bij het maken van keuzes of hiertoe doorverwijzen
(bijvoorbeeld bij het wel of niet laten uitvoeren van
mutatieonderzoek. Of het wel/niet inlichten van familieleden over
de erfelijke aandoening).
Proactief wijzen op instanties die praktische ondersteuning
kunnen bieden, bijvoorbeeld de Stichting MEE (www.mee.nl).

Alle patiënten

•
•

Bespreken van gevolgen voor familieleden (erfelijkheid).
Bespreken van informeren van familieleden en eventueel
noodzakelijke hulp hierbij.

Ouders (met eventuele
kenmerken van NS) van
overleden embryo of baby
met kenmerken van NS

•
•

Maak onderzoek NS bij embryo/ baby bespreekbaar.
Bespreek erfelijkheid en mogelijkheid tot onderzoek van de
ouders indien er een indicatie is.

Patiënten met eventuele
(nieuwe) kinderwens

•
•

Bespreken van gevolgen voor eventuele (nieuwe) zwangerschap.
Geef erfelijkheidsvoorlichting of verwijs hiervoor door naar
bijvoorbeeld klinisch genetisch consulent.

4.3.4 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de herkenningsfase
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten (voor alle patiënten/zorgvragers)
in de herkenningsfase
•

•
•
•
•
•
•

Uitleg geven over wat verwacht kan worden (aard, ernst, duur en beloop van de mogelijke
aandoening). Zorgverlener kan hiertoe ook verwijzen naar de publieksversie van de zorgstandaard
Zorgwijzer Noonan Syndroom; een beschrijving van goede zorg voor mensen met het Noonan
Syndroom en hun naasten.
Uitleg geven over welke stappen in het zorgproces in het individuele geval genomen kunnen worden,
inclusief hulp bij een eventuele keuze.
Uitleg geven over welke medische mogelijkheden/behandelingen er zijn. Verwijzing naar patiënten
folders op de website van het desbetreffende ziekenhuis met informatie over de specifieke procedure
of behandeling.
Uitleg geven t.a.v. erfelijkheid. Hier kan verwezen worden naar de website van het Erfocentrum:
www.erfocentrum.nl.
Uitleg geven over welke klachten verklaard kunnen worden door NS en welke niet. Eventueel
doorverwijzen naar klinisch geneticus, kinderarts voor erfelijke- en/of aangeboren afwijkingen (EEA)
en/of klinisch neuropsycholoog met kennis van syndromen.
Voorlichting geven over bestaan van patiëntenvereniging Stichting Noonan Syndroom
(www.noonansyndroom.nl) en het belang van lotgenotencontact.
Bij ouders met jonge kinderen met praktische vraagstukken: doorverwijzen naar integrale vroeghulp
door professionals: www.integralevroeghulp.nl of naar Stichting MEE www.mee.nl.
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5. Fase 2: Diagnostiek
De diagnose kan in ongeveer 75% van de gevallen gesteld worden op basis van mutaties in de genen.
In de overige gevallen blijft het een diagnose gesteld op basis van het klinische beeld.

5.1 Basis zorgactiviteiten in de diagnostische fase
Patiënt / Zorgvrager

Basis zorgactiviteiten in de diagnostische fase
•

Alle patiënten

•

Checken of zorgactiviteiten zoals vermeld in de herkenningsfase in
paragraaf 4.3.2 Zorgactiviteiten in herkenningsfase gericht op
specifieke levensfasenverricht zijn.
Checken of het basisonderzoek op grond van symptomen zoals
benoemd in paragraaf 4.1 Herkenning verricht is. Zo niet, dan
heeft het de aanbeveling bij indicatie alsnog een of meerdere
basisonderzoeken te (laten) verrichten.

Alle patiënten

•

Indien mogelijk diagnose stellen op basis van klinische kenmerken
zoals in figuur 4 hieronder is weergegeven.

Patiënten bij wie klinische
kenmerken nog twijfel
oproepen

•

Stamboomonderzoek verrichten.

Patiënten met voldoende
aanwijzingen op grond van
klinische kenmerken en/of
stamboomonderzoek

•

In overleg met patiënt en/of ouders genoomdiagnostiek
verrichten om diagnose al dan niet te bevestigen op genetisch
niveau.

Om de diagnose te kunnen stellen wordt figuur 4 gebruikt, afkomstig uit de klinische richtlijn voor NS.
De klinisch geneticus stelt de diagnose NS bij aanwezigheid van criterium 1A plus één ander major criterium,
ofwel 1A plus twee minor criteria. De diagnose wordt ook gesteld bij criterium 1B en plus twee major
criteria, ofwel 1B plus drie andere minor criteria.
De noodzaak tot en de volgorde van genetisch onderzoek wordt door een klinisch geneticus bepaald in
overleg met de patiënt(en) in kwestie.
Kenmerken

A=major

B=minor

1. Gelaat

Typisch gelaat (faciale kenmerken van NS variëren met
de tijd en kunnen slechts subtiele veranderingen tonen:
beoordeling door een expert is dan ook noodzakelijk)

Suggestief gelaat

2. Hart

Pulmonalis klepstenose en/of hypertrofische
cardiomyopathie (HCM)

Andere hartafwijking

3. Lengte

<3e percentiel

< 10e percentiel

4. Borstwand

Pectus carinatum/ excavatum

Brede thorax

5. Familieleden

Eerstegraads familielid bij wie diagnose NS is gesteld

Eerstegraads familielid bij wie
diagnose wordt vermoed

6. Overige

Milde ontwikkelingsachterstand, cryptorchisme EN
lymfatische dysplasie

Milde ontwikkelingsachterstand, cryptorchisme OF
lymfatische dysplasie

Figuur 4. Diagnostische criteria van het NS
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5.2 Neuropsychologische diagnostiek
Patiënt / Zorgvrager

Neuropsychologische diagnostiek

Baby’s met (vermoeden van) NS in tweede helft van
eerste levensjaar
Kinderen en volwassenen bij wie recent diagnose
NS is gesteld

•

Algemene formele beoordeling van
ontwikkeling in de kinderleeftijd.
Gerichte neuropsychologische diagnostiek
bij specifieke vraagstukken (op indicatie).

Kinderen met (vermoeden van) NS bij aanvang van
basisonderwijs groep 3 of op zesjarige leeftijd
In geval er geen enkele zorgvraag of probleem is,
kan deze stap worden overgeslagen. In dat geval
deze stap jaarlijks opnieuw beoordelen

•

Specialistisch neuropsychologisch
onderzoek (omvat o.a. onderzoek naar
intellectuele capaciteiten, aandacht en
geheugen, taal- en spraakontwikkeling,
executieve functies en sociale cognitie).

Kinderen met (vermoeden van) NS en
leerproblemen
Kinderen, adolescenten of volwassenen met
school- , opleidings- en beroepskeuzevraagstukken
en/of met psychische klachten of sociaalemotionele problemen

•

Specialistisch neuropsychologisch
onderzoek gericht op specifieke
problematiek (op indicatie).
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5.3 Psychosociale en ondersteunende activiteiten in de diagnostische fase
Patiënt / Zorgvrager
Alle patiënten

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten in de diagnostische fase
•
•

Vaststellen of er inderdaad sprake is van overmatige spanningsklachten waarvoor de reguliere begeleiding in het diagnostische
proces onvoldoende ondersteuning biedt.
Bij indicatie: verwijs patiënt door voor passende psychosociale
ondersteuning. Dit kan gespecialiseerde GZ-zorg zijn, maar
bijvoorbeeld ook jeugdzorg (centrum Jeugd en Gezin).

Alle patiënten

•

Indien er keuzes te maken zijn tussen verschillende behandelmogelijkheden: begeleiding en ondersteuning bieden bij het maken
van een gepaste keuze van de patiënt in zijn/haar persoonlijke
situatie.

Alle patiënten

•
•

Bespreken van gevolgen voor familieleden (erfelijkheid).
Bespreken van belang van het informeren van familieleden over de
erfelijke aandoening. Indien nodig de noodzakelijke hulp hierbij
faciliteren.

Patiënten met mogelijk
(nieuwe) kinderwens

•

Bespreken van gevolgen voor een eventuele (nieuwe)
zwangerschap.
Erfelijkheidsvoorlichting in het algemeen geven (zie generiek thema
genetica www.zorgstandaarden.net). Zie ook paragraaf 5.4
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de diagnostische fase
van deze zorgstandaard.

•

Directe naasten/ouders
van persoon met NS

•
•
•

Wees bedacht op overmatige spanningsklachten (distress) bij
directe naaste(n) van mensen met NS: Proactief screenen op
symptomen van distress.
Bij subklinische beelden in overleg met naaste doorverwijzen voor
gespecialiseerde zorg.
Zelfmanagement faciliteren ter voorkoming van verergering van
(overmatige)spanningsklachten.
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5.4 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de diagnostische fase
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten (voor alle patiënten/zorgvragers) in de diagnostische fase
•

•
•
•
•
•
•

Uitleg geven over wat verwacht kan worden in het individuele geval van deze patiënt (aard, ernst,
duur en mogelijk beloop van de aandoening). Hiertoe kan verwezen worden naar de publieksversie
van de zorgstandaard: Zorgwijzer Noonan Syndroom, een overzicht van goede zorg voor mensen met
Noonan Syndroom en hun naasten.
Uitleg geven over welke stappen in dit individuele zorgproces genomen kunnen worden, inclusief hulp
bij een eventuele keuze.
Uitleg geven over welke medische mogelijkheden / behandelingen er zijn. Hiertoe kan verwezen
worden naar (digitale) patiëntenfolders van het ziekenhuis over specifieke procedures en
behandelingen.
Uitleg geven t.a.v. erfelijkheid. Hiertoe kan verwezen worden naar de website van het Erfocentrum:
www.erfocentrum.nl.
Uitleg geven over welke klachten verklaard kunnen worden door NS en welke niet. Hiertoe kan bij
nadrukkelijke vraag verwezen worden naar een klinisch geneticus, kinderarts voor erfelijke- en/of
aangeboren aandoeningen (EEA) of eerstelijns-/ GZ-psycholoog met kennis van syndromen.
Voorlichting geven over bestaan van patiëntenvereniging Stichting Noonan Syndroom
(www.noonansyndroom.nl) en het belang van lotgenotencontact.
Bij ouders met jonge kinderen met praktische vraagstukken: doorverwijzen naar integrale vroeghulp
door professionals: www.integralevroeghulp.nl.

5.5 Organisatorische aspecten in de diagnostische fase
De afdeling klinische genetica werkt samen met geaccrediteerde laboratoria voor genoomdiagnostiek.
Klinisch genetische afdelingen bevinden zich in alle UMC’s. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid
om het counselingstraject (deels) te laten plaatsvinden in een buitenpolikliniek van een klinisch genetische
afdeling. Er zijn klinisch genetische spreekuren georganiseerd in de poliklinieken van regionale perifere
ziekenhuizen.
De uitslag wordt besproken met de klinisch geneticus. Afhankelijk van de afspraken die hierover met de
zorgvrager zijn gemaakt kan dit schriftelijk, telefonisch of door middel van een consult. Het zoeken naar
genmutaties in een laboratorium voor genoomdiagnostiek duurt gemiddeld een maand.
Zodra de uiteindelijke diagnose bekend is, wordt geadviseerd over het te belopen zorgtraject. Dit traject
vindt plaats in Fase 3 (zie ook hoofdstuk 6. Fase 3: Behandeling).
Voor meer algemene informatie over organisatie en concentratie van zorg, lees verder op
www.zorgstandaarden.net.
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6. Fase 3: Behandeling
De fase van behandeling volgt eenzelfde opbouw als die van de klinische richtlijn voor NS. De opbouw volgt
de verschillende levensfasen van mensen met NS: van neonaat tot volwassene.
Per fase komen de verschillende aanbevelingen aan bod: aanbevelingen voor het management van NS, de
psychosociale en ondersteunende activiteiten en ten slotte de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten.

6.1 Neonaat en zuigeling
6.1.1 Aanbevelingen voor het klinisch management van neonaat en zuigeling met NS
Tests / Screening
Volledige cardiale screening

Vastleggen groei

Klinisch management / behandeling
•

Indien er sprake is van hypertrofische cardiomyopathie (HCM) of
een andere geconstateerde hartafwijking is zorgvuldige follow-up
geïndiceerd na 1 jaar of eerder op basis van oordeel
kindercardioloog.
N.B. Behandeling van aangeboren hartafwijkingen bij NS onderscheidt zich
niet van andere aandoeningen waarbij aangeboren hartafwijkingen
voorkomen. Dysplastische kleppen komen echter vaker voor, waarbij
operatieve correctie in veel gevallen geïndiceerd is.
•

In geval van operatie: Stollingsstoornissen moeten vooraf
vastgesteld worden. Indien patiënt aspirine gebruik, moet dit
gestaakt worden vanwege relatieve contra-indicatie i.v.m.
verhoogde bloedingsneiging. Narcose en overige zorg kan dan
hierop aangepast worden.

•

Meet bij de geboorte en iedere 1-3 maanden lengte, gewicht en
hoofdomtrek. Leg dit vast op een NS-specifieke groeicurve om
failure to thrive en verminderde groeisnelheid op te sporen. Zie
Bijlage 4 Groeicurven specifiek voor NSvan deze zorgstandaard.
Schakel zo nodig een diëtist in om voedingsinname te beoordelen
en voedingsadviezen te geven.

•
Opsporen neurologische
complicaties

•
•

Mogelijke complicaties van NS zijn epilepsie, craniosynostose,
hydrocefalus en Chiari Malformatie.
Neurologische symptomen zoals hoofdpijn laagdrempelig
onderzoeken. Routinematige screening echter niet nodig.
Laat zo nodig een MRI verrichten.

Echo nieren

•

Verwijs patiënt naar kinderarts of kindernefroloog voor
behandeling als er bij echografische screening nierafwijkingen
worden gevonden.

Preverbaal logopedisch
onderzoek

•

Verwijs patiënt bij eet- en drinkproblemen, evenals problemen op
gebied van beginnende communicatie voor beoordeling en
behandeling.
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Onderzoek van maag en
slokdarm

Logopedisch onderzoek
Stollingsonderzoek
Oogheelkundig onderzoek

Gehoorscreening
Cryptorchisme opsporen
(niet-ingedaalde testes)
Opsporen huidproblemen

Voorbereiding operatieve
ingrepen

•

Bij frequent braken en/of aanhoudend huilen is onderzoek naar
gastro-oesofagele reflux en malrotatie aangewezen. Hiervoor is
geen pH-metrie of oesophagoscopie noodzakelijk.
• Behandel zo nodig met anti-reflux maatregelen.
N.B. Aanhoudend braken of het weigeren van voedsel kan in zeldzame
gevallen sondevoeding noodzakelijk maken.
• Volg preventie- en observatielijst bij voedselweigering onder kopje
‘failure to thrive’ hierboven.
• Verwijs patiënt zo nodig voor onderzoek en behandeling van
spraak- en taalproblemen.
• Verricht stollingsonderzoek ten minste eenmalig in de kindertijd
(1-11 jaar) en vóór operatieve ingreep.
• Verwijs patiënt voor oogheelkundige screening bij het stellen van
de diagnose.
N.B. Scheelzien, veranderingen van de achterste oogkamer en afwijkingen
in de voorste oogkamer kunnen voorkomen bij mensen met NS.
• In geval van ernstige ptosis is opvolging van controle ten minste
eenmaal in de kinderleeftijd geïndiceerd. Moment waarop dit
plaatsvindt wordt door arts in overleg met de ouders vastgesteld.
• Verwijs patiënt voor gehoorscreening en evaluatie door KNO-arts
in de 2e helft van het 1e levensjaar.
• Indien cryptorchisme gevonden wordt, behandeling inzetten.
N.B. Behandeling niet anders dan in populatie mensen zonder NS
• Geef i.v.m. met risico op droge huid het advies om lang en warm
baden te vermijden, evenals geparfumeerde zeep en droge lucht.
• Behandel met vocht inbrengende crèmes. Eerst aangewezen
middel is vaseline (bijvoorbeeld 20% in CMC of LWC). Bij
onvoldoende effect behandel met keratolytica zoals salicylzuur in
ureumcrème.
• Indien nodig (zoals bijvoorbeeld bij erytheem): behandel met
korte kuren van lokale steroïden.
N.B. Retinoïden zijn niet eerste keus behandeling omdat aangetoond is dat
deze geen effect hebben bij sommige mensen met NS.
• Houd rekening met het feit dat mensen met NS afwijkingen
kunnen hebben aan gelaat, schedel en wervellichamen die
intubatie of het verrichten van een ruggenprik kunnen
bemoeilijken.
• Radiologisch onderzoek is niet noodzakelijk, maar anesthesist
dient wel op de hoogte te zijn van deze mogelijke afwijkingen.
• Nagaan of stollingsonderzoek eerder heeft plaatsgevonden. In
dien niet het geval: voer dit uit vóór de operatieve ingreep.
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6.1.2 Psychosociale en ondersteunende activiteiten in de behandelfase van neonaat / zuigeling
Patiënt / Zorgvrager

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten in de
behandelfase

Ouders /directe naasten van neonaat
/zuigeling met spanningsklachten

•

Stel vast of er sprake is van overmatige
spanningsklachten en noodzaak tot psychosociale zorg.

Ouders / directe naasten met indicatie
(disstress)

•

In geval van overmatige spanningsklachten: verwijs de
betrokken naaste(n) door voor passende psychosociale
ondersteuning.

Alle ouders van neonaat /zuigeling

•

Biedt hulp bij het maken van keuzes in
behandelmogelijkheden die na de diagnose tot de
opties behoren.

Alle ouders van neonaat /zuigeling

•

Bespreek de gevolgen van diagnose voor familieleden
(erfelijkheid).
Bespreek het informeren van familieleden door ouders
van neonaat/zuigeling en eventuele benodigde hulp
hierbij.

•

Ouder met NS in familiegeschiedenis
met mogelijk (nieuwe) kinderwens

•

Bespreek de gevolgen voor een eventuele (nieuwe)
zwangerschap van de ouders. Geef algemene
erfelijkheidsvoorlichting (zie thema genetica:
www.zorgstandaarden.net).

6.1.3 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de behandelfase van neonaat/zuigeling
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de behandelfase van neonaat/zuigeling
•
•

Geef uitleg over wat verwacht kan worden in het individuele geval van deze patiënt (aard, ernst, duur
en mogelijk beloop van de aandoening).
Geef uitleg over welke stappen in het zorgproces er nu genomen kunnen worden, inclusief hulp bij
eventueel te maken keuzes (behandelmogelijkheden).
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6.2 Kinderen van 1 tot 11 jaar
6.2.1 Aanbevelingen voor het klinisch management van kinderen met NS
Tests / Screening
Cardiale screening/
Echocardiogram

Klinisch management / behandeling van kinderen
•

Volledige cardiale screening indien dit niet vlak na de geboorte
heeft plaatsgevonden.
• Indien sprake van HCM of andere hartafwijking: zorgvuldige
follow-up is geïndiceerd. Ieder jaar (of eerder op oordeel van
kindercardioloog) onderzoek herhalen in de kinderleeftijd.
• Indien geen sprake van afwijkingen bij eerste onderzoek:
follow-up na maximaal 5 jaar is geïndiceerd.
• Indien er geen afwijkingen worden gevonden bij kinderen van
10 jaar en ouder blijft cardiale follow-up noodzakelijk omdat
het risico op HCM verhoogd blijft.
N.B. Behandeling van aangeboren hartafwijkingen is niet anders dan in de
algemene bevolking, hoewel dysplastische kleppen vaker voorkomen en
operatieve correctie in veel gevallen nodig is.
•

Behandel patiënten met hemodynamisch significante
hartafwijkingen zoals ernstige HCM volgens de laatste stand van
wetenschap op gebied van de specifieke hartafwijking die
gevonden is.
N.B. Landelijke richtlijnen voor patiënten met de betreffende
cardiovasculaire aandoeningen bestaan ten tijde van het verschijnen van
deze zorgstandaard nog niet.
Er zijn artikelen beschikbaar over management van HCM in de
kinderleeftijd.
In geval van operatie: Stollingsstoornissen vooraf vaststellen.
Bij eventueel gebruik van aspirine moet dit middel gestaakt worden
vanwege relatieve contra-indicatie in geval van verhoogde
bloedingsneiging. Narcose en overige zorg kan dan hierop aangepast
worden.
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•

Vastleggen groei

•
•

Zet de lengte uit op de NS-specifieke groeicurve (zie Bijlage 4
Groeicurven specifiek voor NS).
Verwijs kinderen met een kleinere lengte dan gemiddeld en/of
afbuigingen op de NS-specifieke groeicurven naar een
kinderendocrinoloog.
Overweeg groeihormoon (GH)-therapie bij indicatie van bewezen
tekort aan GH of ongevoeligheid voor GH.

N.B.
•
•
•
•

•
Stollingsonderzoek

Bijna de helft van de kinderen met NS bereikt een normale lengte
zonder GH-therapie.
GH-therapie heeft een bescheiden effect, echter sommige NSpatiënten blijven groeien tot ze vooraan in de 20 zijn (vanwege verlate
puberteit) en bereiken zo een normale lengte.
De uiteindelijke lengte wordt ook beïnvloed door de lengte van de
ouders.
HCM of kwaadaardige tumoren worden door veel artsen als relatieve
contra-indicaties voor GH-therapie beschouwd. Hier is echter geen
valide bewijs voor. Ook binnen de groep mensen met NS die GHtherapie ondergaan is hiervoor geen overtuigend bewijs.
Scoliose is een (relatieve) contra-indicatie: deze kan verergeren door
GH-therapie.
•
•

Screening ontwikkelingsachterstand en
neuropsychologisch
onderzoek.

Verricht stollingsonderzoek tenminste eenmalig in de late
kindertijd (5-11 jaar) en vóór grote operatieve ingrepen.
Aspirine (relatief gecontra-indiceerd) dient voor alle operatieve
ingrepen gestopt te worden.

•

Bij zowel de aanvang van groep 3 (of kalenderleeftijd 6 jaar) als in
groep 8 (of bij de overgang naar middelbaar onderwijs) kan het
zinvol zijn om onderzoek te (laten) verrichten. Ook indien op
symptomatische gronden een indicatie tot specialistisch
neuropsychologisch onderzoek aanwezig is.
N.B. Lage spierspanning en motore retardatie komen vaak voor bij NS en
kunnen een motorische ontwikkelingsachterstand veroorzaken.
Ontwikkelingsachterstand veroorzaakt door hypotonie verbetert met
ergo- en fysiotherapie.
•

Verricht in geval van leerproblemen of sociaal-emotionele
problemen specialistisch neuropsychologisch onderzoek in om
intellectuele en cognitieve vaardigheden vast te stellen, waarbij in
het bijzonder aandacht wordt besteed aan eventuele stoornissen
in de aandacht, executieve functies en de sociaal-cognitieve
functies.
N.B. Behandeling van ontwikkelingsachterstand is gelijk aan die in
algemene populatie.
•

Verwijs patiënt voor (préverbale)logopedie als taal- en/of
spraakontwikkeling vertraagd is. Een therapeut met ervaring op
gebied van syndromen verdient de voorkeur, maar verwijzing naar
ongespecialiseerd therapeut met ervaring met secundaire taal- of
spraakstoornissen behoort tot de mogelijkheden.
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Onderzoek van maag- en
slokdarm

Opsporen neurologische
complicaties

Onderzoek
bewegingsapparaat

•

Bij frequent braken is onderzoek naar gastro-oesofeagele reflux
en malrotatie aangewezen. Hiervoor is geen pH-metrie of
oesophagoscopie noodzakelijk.
• Behandel zo nodig met anti-reflux maatregelen.
• Bij voedselweigering of moeilijk eten, verwijs naar
gespecialiseerde diëtist, één van de 24 eetcentra in ziekenhuizen
en revalidatiecentra (lijst beschikbaar via:
http://cms3.dynaweb.nl/users/nee_eten/?pid=3) of naar één van
de drie Seys eetcentra (www.seyscentra.nl)
N.B. Aanhoudend braken of het weigeren van voedsel kan in zeldzame
gevallen sondevoeding noodzakelijk maken.
•

Laat neurologische symptomen zoals hoofdpijn laagdrempelig
onderzoeken gezien de mogelijke complicaties bij NS (epilepsie,
craniosynostose, hydrocefalus en Chiari Malformatie). Laat zo
nodig een MRI verrichten. Routinematige screening is echter niet
nodig.

• Controleer of er sprake is van scoliose.
N.B. Scoliose kan verergeren met GH-therapie.
•

Stel vast of er sprake is van klompvoeten indien nog niet op
neonatale leeftijd gebeurd (5% van alle NS-patiënten heeft
klompvoeten).
N.B. Behandeling is niet anders dan in de populatie mensen zonder NS.

(Préverbaal)logopedisch onderzoek

•

Verwijs patiënt voor ergotherapie indien behandeling van
hypermobiliteit nodig is.

•

Verwijs patiënt (< 2 jr.) voor preverbale logopedie voor
beoordeling slik- en/of voedingsproblemen.
Verwijs patiënt (>2 jr.) voor gespecialiseerde logopedie (met
kennis van/ ervaring met eet- en drinkproblemen)
Verwijs patiënt (zowel baby als kinderleeftijd) zo nodig voor
spraak- en taaltherapie.

•
•

Opsporen cryptorchisme

• Stel vast of sprake is van cryptorchisme.
N.B. Behandeling niet anders dan in de algemene bevolking.

Opsporen lymfoedeem

• Controleer of er sprake is van lymfoedeem.
N.B. Mensen met NS hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van
lymfoedeem, zowel in de jeugd als op latere leeftijd. Behandeling hiervan
is niet anders dan in algemene bevolking.

Opsporen huidproblemen

•

Geef i.v.m. met risico op droge huid het advies om lang en warm
baden te vermijden, evenals geparfumeerde zeep en droge lucht.
• Behandel met vocht inbrengende crèmes, keratolytica zoals
salicylzuur in ureumcrème. Eerst aangewezen middel is vaseline
(bijv. 20% in CMC of LWC). Bij onvoldoende effect behandel met
keratolytica zoals salicylzuur in ureumcrème.
• Indien nodig (zoals bijv. bij erytheem): behandel met korte kuren
van lokale steroïden.
N.B. Retinoïden zijn niet eerste keus behandeling omdat aangetoond is dat
deze niet werken bij sommige NS-patiënten.
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Oogheelkundig onderzoek

Gehoorscreening

Tandheelkundige screening

•

Verwijs patiënt voor oogheelkundige screening als ze nog niet bij
een oogarts bekend zijn.
N.B. Scheelzien, veranderingen van de achterste oogkamer en afwijkingen
in de voorste oogkamer kunnen voorkomen bij mensen met NS.
• Bij ernstige zicht belemmerende ptosis operatieve ingreep
overwegen.
• Verricht jaarlijks een gehoortest zodat gehoorverlies vroeg
opgespoord en aangepakt kan worden, waardoor de
spraakontwikkeling niet in gevaar komt.
N.B. Mensen met NS hebben een verhoogd risico op slechthorendheid.
Perceptief gehoorverlies is zeldzaam maar komt ook voor bij mensen
met NS.
• Betrek de patiënt al op jonge leeftijd bij een geïndividualiseerd
preventief mondzorgprogramma.
• Routinematige follow-up en regelmatige tandheelkundige
controles door een tandarts zijn essentieel.
• Verwijs patiënt bij missende tanden, malocclusie (niet op elkaar
passende kaken) en andere gebitsafwijkingen voor
multidisciplinaire behandeling.
• Verwijs patiënt naar een mond- en kaakchirurg als er giant cell
lesies in de kaak worden gevonden.

6.2.2 Psychosociale en ondersteunende activiteiten in de behandelfase van kinderen
Patiënt / Zorgvrager
Alle patiënten

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten in de behandelfase
•
•
•

Stel vast of er sprake is van overmatige spanningsklachten en
noodzaak tot additionele psychosociale zorg.
Expliciet nagaan of er sprake is van pesten (zie landelijke JGZ
richtlijn pesten: www.ncj.nl).
Indien overmatige spanningsklachten: verwijs patiënt door voor
gespecialiseerde psychosociale ondersteuning.

Alle patiënten

•

Bied hulp bij het maken van keuzes in behandelmogelijkheden die
na de diagnose tot de opties behoren.

Alle patiënten

•
•

Maak de gevolgen voor familieleden (erfelijkheid) bespreekbaar.
Bespreek nut en noodzaak van informeren van familieleden en
eventueel de benodigde hulp hierbij.

Ouders/ directe naasten van
kind met NS

•

Ga na hoe de draagkracht van de direct betrokken naaste(n) of
ouders is. Veelal rust de ondersteuning voor het zelfmanagement
op de schouders van de directe omgeving. Belasting kan soms te
groot worden met als gevolg schade voor de patiënt en de
betrokken naaste(n)/ouder(s).
Verwijs zo nodig door voor (gespecialiseerde) ondersteuning.

•
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6.2.3 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de behandelfase van kinderen
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten in de behandelfase van neonaat/zuigeling
•
•
•
•

•
•

Geef uitleg over wat verwacht kan worden in het individuele geval van deze patiënt (aard,
ernst, duur en mogelijk beloop van de aandoening).
Geef uitleg over welke stappen in het zorgproces genomen kunnen worden, inclusief hulp
bij eventuele keuze.
Geef patiënt en/of ouder(s) een naslagwerk om thuis opnieuw de gegeven informatie te laten
bekijken. Of verwijs naar informatie die mensen met NS en hun naasten zelf kunnen
ophalen/downloaden (bijvoorbeeld de gebruikersversie van deze zorgstandaard: de Zorgwijzer
Noonan Syndroom).
Bespreek met kinderen en ouders/ verzorgers met wie ze wanneer contact op kunnen nemen
in geval van tussentijdse vragen.
Bespreek het nut van lotgenotencontact en verwijs naar Stichting Noonan Syndroom
(www.noonansyndroom.nl).

6.3 Adolescenten
6.3.1 Aanbevelingen voor het klinisch management van adolescenten met NS
Tests / Screening

Klinisch management / behandeling van kinderen
•

Echocardiogram

Bij nieuw gediagnosticeerde adolescenten volledige cardiale
screening doen, inclusief echo.
• Indien diagnose al bekend en volledige cardiale screening eerder
uitgevoerd is: maak een nieuwe echo in de leeftijd van 11 -18 jaar
omdat op deze leeftijd familiaire HCM opgespoord kan worden.
• Bij gebleken cardiale afwijking(en) vindt follow-up plaats na 1 jaar
of eerder o.b.v. beoordeling van kindercardioloog.
Maak een individueel behandel- en opvolgplan, als onderdeel
van totale individuele zorgplan van de patiënt.
• Indien er geen afwijkingen worden gevonden bij kinderen van
10 jaar en ouder blijft cardiale follow-up noodzakelijk omdat het
risico op HCM verhoogd blijft. Follow-up tussen de 2 en maximaal
5 jaar, gebaseerd op de kliniek van de individuele patiënt.
Zie eventueel ook de Amerikaanse richtlijn HCM voor volwassenen uit
2011: www.guideline.gov/content.aspx?id=34981.

Registratie
puberteitskenmerken

• Maak een individuele registratie van de puberteitskenmerken.
N.B. Puberteitskenmerken starten later dan in algemene bevolking.

Opsporen gedragsproblemen

•
•
•
•

Overweeg specialistisch neuropsychologisch onderzoek bij
verdenking op problemen in de informatieverwerking en/of op
sociaal-emotioneel gebied.
Onderzoek bij symptomen van angst- en stemmingswisselingen
op eventuele angst- en stemmingsstoornissen.
Overweeg zo nodig medicamenteuze behandeling voor
psychiatrische- en ernstige gedragsproblemen.
Volg overige adviezen onder paragraaf 6.2.3 Voorlichtings- en
communicatieactiviteiten in de behandelfase van kinderen,
psychosociale en ondersteunende activiteiten.
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Opsporen neurologische
complicaties

•

Complicaties

•

Stollingsonderzoek

Neurologische complicaties zoals hoofdpijn moeten echter wel
laagdrempelig onderzocht worden. Laat zo nodig een MRI
verrichten.
N.B. Behandeling van eventuele complicaties is niet anders dan in
algemene bevolking.
•
•

Onderzoek
bewegingsapparaat

Mogelijke complicaties van NS zijn epilepsie, cranyosynostose,
hydrocefalus en Chiari Malformatie. Routinematige screening is
niet noodzakelijk.

Verricht stollingsonderzoek voor grote ingrepen en als dit
onderzoek nog niet eerder heeft plaatsgevonden.
Eventueel gebruik van aspirine (relatief gecontra-indiceerd) moet
gestopt worden voor iedere operatie.

• Controleer of sprake is van scoliose.
N.B. Let op met voorschrijven GH-therapie bij aanwezigheid scoliose i.v.m.
mogelijke verergering hiervan.
•

Doe uitvraag naar specifieke pijnklachten m.b.t. het
bewegingsapparaat.
• Verricht dexascan voor botdichtheidsmeting in late adolescentie
bij pijnklachten.
N.B. Bij mensen met NS treedt osteopenie en osteoporose eerder en vaker
op dan in de populatie mensen zonder NS.
Schildklierfunctie

• Bepaal iedere 3 jaar de schildklierfunctie.
N.B. Behandeling van afwijkende schildklierfunctie is niet anders dan in de
populatie mensen zonder NS.

Opsporen Lymfoedeem

• Onderzoek voorkomen van lymfoedeem.
N.B. Mensen met NS hebben zowel in jeugd als op latere leeftijd verhoogd
risico op het ontwikkelen van lymfoedeem. De behandeling hiervan is niet
anders dan in de populatie mensen zonder NS.

Opsporen huidproblemen

•

Geef vanwege verhoogd risico op droge huid het advies om lang
en warm baden te vermijden evenals geparfumeerde zeep en
droge lucht.
• In geval van huidaandoeningen als keratosis pilaris/ulerythema:
behandel met vocht inbrengende crèmes of keratolytica zoals
salicylzuur in ureumcrème.
N.B. Het eerst aangewezen middel is vaseline (bijv. 20% in CMC of LWC).
•

Zo nodig (bijvoorbeeld bij erytheem) behandel met korte kuren
van lokale steroïden.
N.B. Retinoïden zijn niet de eerste keus bij behandeling gezien de
bewijslast dat dit bij sommige mensen met NS niet werkt.
Oogheelkundig onderzoek.

•

Verwijs patiënt voor oogheelkundige screening als ze nog niet
bekend zijn bij een oogarts.
N.B. Scheelzien, veranderingen in de achterste oogkamer en afwijkingen in
de voorste oogkamer kunnen voorkomen bij mensen met NS.
•

Bij ernstige zicht belemmerende ptosis een operatieve correctie
overwegen.
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Gehoorscreening

Tandheelkundige controle

Consult genetica

•

Verricht KNO onderzoek en gehoorscreening indien dit niet eerder
heeft plaatsgevonden en op indicatie van slechthorendheid.
N.B. Mensen met NS hebben een verhoogd risico op slechthorendheid.
Perceptief gehoorverlies is zeldzaam maar komt ook voor bij mensen met
NS.
•

Betrek de patiënt bij een geïndividualiseerd preventief
mondzorgprogramma indien dit nog niet eerder plaatsgevonden
heeft.
• Routinematige follow-up en regelmatige tandheelkundige
controles door een tandarts zijn essentieel.
• Verwijs patiënt bij missende tanden, malocclusie (niet op elkaar
passende kaken) en andere gebitsafwijkingen voor
multidisciplinaire behandeling.
• Verwijs patiënt naar een mond- en kaakchirurg als er ‘giant cell
lesies’ in de kaak worden gevonden.
N.B. Laat tanden wisselen wordt vaker gezien bij NS dan in algemene
bevolking.
•

Verwijs patiënt (indien niet eerder gebeurd) voor genetische
counseling en mutatieonderzoek.
• Bespreek op gepast moment maar proactief de risico’s voor
nageslacht en opties in de zwangerschap.
N.B. NS is een indicatie voor pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD).

6.3.2 Psychosociale en ondersteunende activiteiten voor adolescenten met NS
Patiënt / Zorgvrager
Alle adolescenten met NS

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten in de behandelfase
•
•

Alle adolescenten met NS
Adolescenten met NS en
indicatie disstress

•
•

•

Controleer of de adolescent toegang heeft tot sociale
vaardigheidstraining en programma’s om, zo nodig, algemene
dagelijkse levensverrichtingen aan te leren.
Wijs op het nut hiervan.
Stel vast of er sprake is van disstress (leed of overmatige spanning)
en noodzaak tot psychosociale zorg.
Verwijs adolescent door voor gespecialiseerde psychosociale
ondersteuning (discipline afhankelijk van ernst van klachten en
individuele situatie van patiënt), zie generiek thema psychosociale
zorg: www.zorgstandaarden.net.
Ga na of er sprake is van pesten (zie JGZ richtlijn pesten:
www.ncj.nl).

Alle adolescenten met NS

•

Biedt hulp bij het maken van keuzes in de verschillende
behandelmogelijkheden die na de diagnose tot de opties behoren.

Alle adolescenten met NS

•
•

Bespreek de gevolgen voor familieleden (erfelijkheid).
Bespreek het nut of de noodzaak van het informeren van
familieleden en de eventueel benodigde hulp hierbij.

Adolescenten met NS en
mogelijke kinderwens

•

Bespreek de gevolgen voor eventuele zwangerschap in de
toekomst.
Geef algemene erfelijkheidsvoorlichting (zie generiek thema
genetica: www.zorgstandaarden.net).

•
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Ouder(s)/ directe naaste(n)
van adolescent met NS

•

•

Ga na hoe de draagkracht van de direct betrokken naaste(n) of
ouders is. Veelal rust de ondersteuning voor het zelfmanagement
op de schouders van de directe omgeving. Belasting kan soms te
groot worden met als gevolg schade voor de patiënt en de
betrokken naaste(n)/ouder(s).
Verwijs zo nodig door voor (gespecialiseerde) ondersteuning
(discipline afhankelijk van ernst van de klachten en individuele
situatie).

6.3.3 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten voor adolescenten met NS
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten voor adolescenten en hun naaste(n)
•
•
•
•
•

Geef uitleg aan ouders en adolescenten die nog niet voldoende bekend zijn met het syndroom over
aard, ernst, duur en beloop van de aandoening.
Geef uitleg over wat verwacht kan worden in deze fase bij adolescenten met NS: o.a. het later
optreden van de puberteit.
Geef uitleg over de individuele verschillen tussen mensen met NS en mensen zonder NS welke
in deze leeftijdsfase veelal het meest zichtbaar worden.
Geef uitleg over welke stappen in het zorgproces kunnen er nu genomen kunnen worden, inclusief
hulp bij eventuele keuze tussen verschillende (behandel)mogelijkheden.
Start met transitiezorg. Zie hiervoor de hiernavolgende paragraaf 6.4.
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6.4 Transitiezorg
De overgang van zorg door een kinderarts naar specialistische zorg gericht op volwassenen vergt extra
aandacht. Het is raadzaam om rond de adolescentie al plannen te maken met de patiënt en ouders over
hoe en wanneer de transitie kan plaatsvinden. Ook het tijdig contact leggen met de specialisten die de
zorg voor de adolescent in de volwassenenzorg op zich zal nemen is cruciaal voor een goede transitie.
In geval van complexe problematiek bij de patiënt, heeft deze overgang meer aandacht nodig dan bij
kinderen zonder complicerende factoren. Er is sprake van complexe problematiek wanneer meerdere
disciplines betrokken zijn bij de zorg van iemand met NS. Er kan ook van complexe problematiek gesproken
worden in het geval de patiënt een combinatie van somatische problemen kent, of bijvoorbeeld een
combinatie van een verstandelijke beperking en andere cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft.
In onderstaand schema staan concrete zorgadviezen gericht op de groep adolescenten met NS met
complexe problematiek voor de transitiefase. In gevallen waarbij er minder disciplines betrokken zijn en
de zelfredzaamheid van de patiënt toereikend is, kunnen deze stappen overgeslagen worden.
N.B. Uit de achterbanraadpleging blijkt dat zorg voor de transitie voor mensen met NS nog niet tot de
standaard geboden zorg behoort. Dat er een gat tussen theorie en praktijk is, geldt ook voor de meeste
andere chronische aandoeningen.
Eind 2015 verschijnt de landelijke module Transitiezorg voor verstandelijk beperkten welke ook voor mensen
met NS met verstandelijke beperking en cognitieve problemen inzetbaar is.
Doelgroep
Adolescenten en jong volwassenen
van 17- 25 jaar met NS

Adviezen
•
•
•
•

Geef langer aandacht aan transitie uitgaande van
de latere en langer durende ontwikkeling van
adolescenten met NS.
Ruim voor de transitie op 18-jarige leeftijd beginnen.
Ga nog een ruime periode na transitiefase door met
zelfstandigheid bevorderen van de adolescent met NS.
Betrek zo mogelijk ouders en school bij dit proces.
Maakt desgewenst gebruik van de toolkit ‘op eigen
benen vooruit’ www.opeigenbenen.nu.

Ouders en/of naasten van adolescenten
met NS

•

Betrek ouders en/ of naasten waar mogelijk in de
transitiefase om geleidelijke afbouw van ondersteuning
(begeleiding bij coördinatie van de geboden zorg en het
zelfstandig uitvoeren van adviezen van de zorgverlener)
mogelijk te maken.

Adolescenten en (jong)volwassenen
met NS

•

Houdt rekening met het eventuele onvermogen (ook)
op volwassen leeftijd de eigen gevoelens en klachten
goed onder woorden te kunnen brengen (alexithymie).
Besteed extra aandacht aan het uitvragen.
Doe navraag naar klachten en help zo nodig bij het
verwoorden hiervan.
Wees bedacht op de mogelijkheid sociaal wenselijke
antwoorden te krijgen van de patiënt.

•
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6.5 Volwassenen
6.5.1 Aanbevelingen voor het klinisch management van volwassenen met NS
Tests / Screening
Consult genetica

Cardiale screening

Klinisch management / behandeling van volwassenen met NS
•

Verwijs de patiënt voor genetische counseling en mutatieonderzoek wanneer dit nog niet eerder heeft plaatsgevonden.
• Geef patiënt zo nodig voorlichting over risico’s voor nageslacht en
geef desgewenst informatie voor opties tijdens de zwangerschap.
N.B. NS is een indicatie voor pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD).
•

Geef nieuw gediagnosticeerde volwassenen een volledige cardiale
screening inclusief echo.
• Geef eerder gediagnosticeerde en onderzochte patiënten
regelmatige herbeoordeling van bestaande hartafwijkingen.
Praktijk wijst uit dat afwijkingen soms in de kinderleeftijd nog niet
tot uiting zijn gekomen of gemist kunnen zijn door complexe
echografische beelden (met name bij PA en PS). Doe naar
inschatting algemene cardiale beoordeling om eventueel eerder
gemiste afwijkingen alsnog op te sporen.
N.B. Termijn van follow-up individueel bepalen op basis van ernst van
kliniek. Afspraak voor herbeoordeling vastleggen in het algemene
individuele zorgplan van de patiënt.
•

Operatief traject

www.nvvc.nl/richtlijnen
Indien hartoperatie noodzakelijk:
•
•
•

Vruchtbaarheidsonderzoek

Behandel patiënten met hemodynamisch significante
hartafwijkingen zoals ernstige hypertrofische cardiomyopathie,
volgens algemene richtlijnen geldend voor patiënten met de
betreffende cardiovasculaire risicofactoren:
www.nvvc.nl/media/richtlijn/54
www.nvvc.nl/media/richtlijn/52
Of hanteer de recentere Amerikaanse richtlijn HCM:
www.guideline.gov

•
•

Let op mogelijke stollingsstoornissen. Deze dienen vóór de
operatieve ingreep vastgesteld te worden, zodat zorg, inclusief de
narcose, daarop aangepast kan worden.
Bij benodigde intubatie en ruggenprik rekening houden met
mogelijke afwijkingen aan wervellichamen, schedel en gelaat.
Indien er een operatie heeft plaatsgevonden, kan het
postoperatief traject worden ingezet:
www.nvvc.nl/media/richtlijn/154.
Wees bewust van het verhoogde risico op onvruchtbaarheid bij
mannen met NS. Dit geldt niet alleen voor de mannen waarbij
cryptorchisme is vastgesteld.
Verwijs zo nodig naar fertiliteitspreekuur of endocrinoloog.
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Zwangerschapsonderzoek

Let op prenatale kenmerken van NS zoals:
•
•
•
•
•

Gevolgen voor (ongeboren)
kind

polyhydramnion (teveel vruchtwater);
verdikte nekplooi;
hydrops foetalis (oedeem/ extreme zwelling van foetus);
hygroma colli met of zonder ascites (zwelling in hals door
lymfevaten met of zonder zwelling van buik);
pleurale effusie (abnormale toename van hoeveelheid vocht in
borstholte), nierafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen.

•

Verwijs (indien mogelijk) de eventueel toekomstige ouders vóór
de conceptie naar klinisch geneticus.
• Verricht echo’s bij 12 tot 14 weken en bij 20 weken zwangerschap.
N.B. Opties voor prenatale diagnostiek (voor ouder die zelf NS heeft en de
mutatie wil weten òf wanneer de echografische gegevens suggestief zijn):
vlokkentest of vruchtwaterpunctie. In de nabije toekomst zal testen van
het moederbloed als nieuwe optie beschikbaar komen voor specifieke
doelgroepen.
In geval van bovenstaande situatie:
•
•

Test eerst op PTPN11, KRAS en RAF1.
Zo mogelijk ook mutatie analyse overwegen van BRAF en MAP2K1.

Zie complete lijst waar onderzoek verricht wordt via
www.dnadiagnostiek.nl.
Gevolgen voor de
(aanstaande) moeder

•

Opsporen
neuropsychologische en
sociaal-emotionele
problemen

•

Overweeg de mogelijkheid van problemen zoals
stollingsstoornissen tijdens de bevalling en bespreek deze met de
patiënt.

Overweeg een neuropsychologisch consult en verricht eventueel
specialistisch neuropsychologisch onderzoek indien de patiënt
symptomen heeft van een angst- of stemmingsstoornis of als er
een vermoeden is van een cognitieve stoornis.
• Schenk extra aandacht aan de beoordeling van sociale cognitie en
sociale aanpassing.
N.B. Alexithymie (problemen met het verwoorden/ uiten van emoties) kan
het herkennen van een eventuele psychische aandoening en/of het stellen
van een eventuele bijkomende psychiatrische diagnose belemmeren.
•
•

Overweeg zo nodig (bij ernstige psychiatrische aandoeningen)
medicamenteuze behandeling.
Verwijs zo nodig voor ondersteuning bij psychosociale problemen
(werk, zelfhulp, wonen, hobby etc.). Zie de adviezen onder
paragraaf 6.5.2 Psychosociale en ondersteunende activiteiten voor
volwassenen met NS.
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Opsporen neurologische
complicaties

•

Neurologische symptomen zoals hoofdpijn moeten laagdrempelig
onderzocht worden gezien de mogelijke complicaties bij NS.
• Laat bij twijfel een MRI verrichten (routinematige screening is niet
noodzakelijk).
N.B. Mogelijke complicaties van NS zijn epilepsie, cranyosynostose
(misvormingen aan schedel en gelaat door het voortijdig dichtgroeien van
de schedelnaden), hydrocefalus (waterhoofd) en Chiari Malformatie
(aangeboren afwijkende ligging van de hersenen waarbij het onderste deel
van de kleine hersenen niet in de schedel ligt maar reikt tot in het
wervelkanaal).
Behandeling van eventuele complicaties is niet anders dan in de algemene
bevolking.

Stollingsonderzoek

•
•

Verricht stollingsonderzoek vóór grote operatieve ingrepen en
wanneer dit onderzoek nog niet eerder heeft plaatsgevonden.
Aspirine moet voor iedere operatie gestopt worden indien
gebruikt.

Schildklierfunctie

• Bepaal iedere 3 jaar de schildklierfunctie.
N.B. Behandeling van eventuele schildklierdysfunctie is niet anders dan in
algemene bevolking.

Opsporen lymfoedeem

• Controleer op lymfoedeem.
N.B. Mensen met NS hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van
lymfoedeem (vochtophoping onder de huid), zowel in de jeugd als op
latere leeftijd.

Opsporen huidproblemen

Oogheelkundig onderzoek

•

Geef advies lang en warm baden te vermijden in verband met
hoog risico op droge huid. Ook geparfumeerde zeep en droge
lucht kunnen de huid (verder) uitdrogen.
• In geval van huidaandoeningen zoals keratosis pilaris/ ulerythema:
behandel met vocht inbrengende crèmes of keratolytica zoals
salicylzuur in ureumcrème. Met name bij erytheem kunnen
kortdurende kuren met lokale steroïden nodig zijn.
N.B. retinoïden zijn geen eerste keus in de behandeling van mensen met
NS en huidaandoeningen omdat aangetoond is dat deze bij sommige
mensen met NS niet aanslaan.
•

Verwijs patiënt voor oogheelkundige screening als deze nog niet
bekend is bij oogarts.
N.B. Scheelzien, veranderingen van de achterste oogkamer en afwijkingen
in de voorste oogkamer kunnen voorkomen bij mensen met NS.
•

Gehoorscreening

Bij ernstige zicht belemmerende ptosis, overweeg een operatieve
correctie.

•

Verricht KNO onderzoek en gehoorscreening indien dit niet eerder
heeft plaatsgevonden en op indicatie van slechthorendheid.
N.B. Mensen met NS hebben een verhoogd risico op slechthorendheid.
Perceptief gehoorverlies is zeldzaam maar komt ook voor bij mensen
met NS.
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Tandheelkundige controle

•
•
•
•

•

Betrek de patiënt bij een geïndividualiseerd mondzorgprogramma.
Routinematige follow-up en controles door een tandarts zijn
essentieel.
Verwijs patiënt voor multidisciplinaire gespecialiseerde
behandeling in geval van missende tanden, malocclusie (niet op
elkaar passende kaken) en andere gebitsafwijkingen.
Verwijs patiënt naar een mond- en kaakchirurg als er giant cell
laesies (blaasjes met wondvorming) in de kaak worden gevonden.
In veel gevallen is dit moeilijk zichtbaar (alleen op röntgenfoto) en
uit het zich als zwelling van kaakbot.
Bij het trekken van kiezen verdient het de voorkeur dit door een
kaakchirurg te laten uitvoeren i.v.m. complicaties waaronder
verhoogde bloedingsneiging.

6.5.2 Psychosociale en ondersteunende activiteiten voor volwassenen met NS
Patiënt / Zorgvrager
Alle volwassenen met NS

Psychosociale en ondersteunende zorgactiviteiten voor volwassenen
•
•

Stel vast of er sprake is van disstress (leed of overmatige spanning)
en noodzaak tot psychosociale zorg.
Indien dit het geval is: verwijs patiënt door voor gespecialiseerde
psychosociale ondersteuning. Discipline is afhankelijk van ernst
van de symptomen en individuele situatie van de patiënt.

Alle volwassenen met NS

•

Biedt hulp bij het maken van keuzes in behandelmogelijkheden die
na de diagnose tot de opties behoren.

Alle volwassenen met NS

•
•

Bespreek de gevolgen voor familieleden (erfelijkheid).
Bespreek het nut en de eventuele noodzaak van het informeren
van familieleden door de (index)patiënt en de eventuele
benodigde hulp hierbij.

Volwassenen met NS en
mogelijke (nieuwe)
kinderwens

•

Bespreek de van gevolgen voor een eventuele (nieuwe)
zwangerschap.
Geef erfelijkheidsvoorlichting algemeen (zie generiek thema
erfelijkheid www.zorgstandaarden.net).

Partner / directe naasten
van persoon met NS

•

•

•

Ga na hoe de draagkracht van de direct betrokken naaste/partner
is. Veelal rust de ondersteuning voor het zelfmanagement op de
schouders van de directe omgeving. Belasting kan soms te groot
worden met als gevolg schade voor de patiënt en de betrokken
naaste(n)/ouder(s).
Verwijs zo nodig door voor (gespecialiseerde) ondersteuning.
(discipline is afhankelijk van ernst van de symptomen en
individuele situatie van de patiënt).
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6.5.3 Voorlichtings- en communicatieactiviteiten voor volwassenen met NS
Voorlichtings- en communicatieactiviteiten voor alle volwassenen met NS
•
•
•
•
•

Indien nieuw gestelde diagnose: geef uitleg over NS in het algemeen (aard, ernst, duur en mogelijk
beloop van de aandoening).
Geef informatie mee om thuis na te kunnen lezen of verwijs naar informatie die zelf opgehaald of
gedownload kan worden (bijvoorbeeld de Zorgwijzer Noonan Syndroom; de publieksversie van deze
zorgstandaard).
Geef uitleg over wat verwacht kan worden in het individuele geval van deze patiënt. Betrek zo
mogelijk naaste of partner hierbij.
Geef uitleg over welke stappen in het zorgproces er nu eventueel genomen kunnen worden, inclusief
hulp bij een eventuele keuze.
Wijs op mogelijkheden en nut van aansluiten bij de patiëntenvereniging voor NS; Stichting Noonan
Syndroom, namelijk lotgenotencontact, laatste kennis- en informatie-uitwisseling.
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7. Fase 4: (Overige) psychosociale ondersteuning
Deze vierde fase is niet alleen de laatste fase van de zorg. Psychosociale ondersteuning heeft zijn wortels
in alle vier de fasen die in deze zorgstandaard uitgewerkt zijn. In de fase van herkenning, diagnostiek en
behandeling is steeds een apart overzicht met psychosociale- en ondersteunende activiteiten opgenomen.
Twee elementen zijn echter niet eerder nadrukkelijk aan bod geweest en krijgen in dit hoofdstuk een aparte
plek gezien de ervaren knelpunten op deze gebieden: sociaal maatschappelijke participatie van mensen met
NS en de ondersteuning die naasten van mensen met NS nodig hebben.

7.1 Sociaal maatschappelijke participatie
Onder sociaal maatschappelijke participatie wordt deelname aan de maatschappij verstaan door middel van
bijvoorbeeld het schoolgaan, vrijwilligerswerk, een betaalde baan of vrijetijdsbesteding zoals sport.
Aangezien arbeid (betaald of onbetaald) een relevante factor is in het welzijn en de gezondheid van een
mens, is hier extra aandacht aan besteed middels een generieke zorgmodule gericht op mensen met een
chronische aandoening. Zorgmodule arbeid is in te zien via: www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit.
Deze zorgmodule is echter gericht op mensen bij wie een chronische ziekte al is vastgesteld. Er moet dus een
diagnose vastgesteld zijn. In onderstaande tabel worden ook mensen inbegrepen die zich in de fase van
herkenning of diagnostiek van NS (of mogelijk ander syndroom) bevinden. Dit betreft een groep mensen bij
wie redelijkerwijze het vermoeden is (vastgesteld door zorgverlener) dat er sprake is van een syndroom of
andere chronische aandoening.
Daar waar nodig verder uitwerken en aanvullen met specifieke aandachtspunten voor NS,
www.opeigenbenen.nu.
Doelgroep
Kinderen (6-12 jaar) met (vermoeden
van) NS

Adviezen
•
•

•

•
•

Ga na of er sprake is van factoren die belemmerend
werken voor de sociale participatie zoals sport en spel
met leeftijdsgenootjes.
Controleer hierbij expliciet op:
o pesten binnen of buiten de schoolsetting;
o pijnklachten van spieren, pezen of gewrichten;
o sneller intredende vermoeidheid;
o schoolverzuim om onbekende redenen.
Verwijs zo nodig voor gerichte hulp (denk aan sociale
weerbaarheidscursus, ergotherapie of fysiotherapie).
Raadpleeg voor goede voorbeelden van gepaste en
effectieve zorg het netwerk van de Stichting Noonan
Syndroom.
In geval van pesten, zie landelijke JGZ richtlijn pesten
(www.ncj.nl).
Betrek ouders en school of dagverblijf bij de gemaakte
afspraken en zorg dat alle betrokkenen over dezelfde
informatie beschikken.
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Adolescenten met (vermoeden van) NS

•

Ga na of de stappen op gebied van sociaalmaatschappelijke participatie aanbevolen voor de
kinderleeftijd genomen zijn. Zo niet (bij indicatie): voer
deze alsnog uit.
• Maak een transitieplan met de adolescent, zo mogelijk
en gewenst in aanwezigheid van ouders of directe
naaste(n), waarin sociaal maatschappelijke aspecten
aansluitend bij de individuele vermogens besproken
worden.
• Maakt desgewenst gebruik van de toolkit ‘op eigen
benen vooruit’( www.opeigenbenen.nu).
• Betrek ouders en/ of directe naaste(n) waar mogelijk in
de transitiefase om geleidelijke afbouw van
ondersteuning (begeleiding bij coördinatie van de
geboden zorg en het zelfstandig uitvoeren van adviezen
van de zorgverlener) mogelijk te maken.
• Bespreek de wensen en vaardigheden van de
adolescent t.a.v. opleidingsmogelijkheden en arbeid
(betaald of onbetaald). Indien er nog geen
neuropsychologisch onderzoek is uitgevoerd om de
specifieke vaardigheden en beperkingen in kaart te
brengen, verwijs dan voor uitgebreid specialistisch
neuropsychologisch onderzoek.
• Ga na of er voldoende aanknopingspunten zijn voor het
vinden van passend werk op basis van eerder
uitgevoerd neuropsychologisch onderzoek of adviezen
van bedrijfs- en/of jeugdarts. Indien dit niet het geval
is: verwijs zo nodig voor een medisch
beroepskeuzeadvies.
• Vraag bij de werkgever de criteria op waaraan getoetst
wordt in geval het een functie betreft waarvoor een
aanstellingskeuring van toepassing is. Bespreek deze
criteria voorafgaand aan de aanstellingskeuring met de
adolescent.
N.B. Dit geldt voor de minderheid aan vacatures. De werkgever
is in die gevallen echter wel verplicht tevoren aan te geven
waarop de sollicitant gekeurd wordt (volgens de Wet op de
Medische Keuringen).
•

Ga expliciet na of er eventuele belemmeringen zijn bij
het vervoer. Denk hierbij aan pijnklachten van het
bewegingsapparaat en vermoeidheid bij lopen en
fietsen en de belemmeringen bij het verkrijgen of
herkeuren van een rijbewijs (strikte en kostbare
procedures in geval van bijvoorbeeld hartafwijkingen).
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Volwassenen met (vermoeden van) NS

•

•

•

•
•

Breng huidige sociaal-maatschappelijke participatie van
de volwassene met NS in beeld. Bespreek op basis
hiervan de individuele mogelijkheden, beperkingen en
wensen.
Ga expliciet na of er eventuele belemmeringen zijn bij
het vervoer. Denk hierbij aan pijnklachten van het
bewegingsapparaat en vermoeidheid bij lopen en
fietsen en de belemmeringen bij het verkrijgen of
herkeuren van een rijbewijs (strikte en kostbare
procedures in geval van bijvoorbeeld hartafwijkingen).
Bespreek de eventueel benodigde aanpassingen op
gebied van sociaal-maatschappelijke participatie en
arbeid (betaald of onbetaald). Overweeg in dit verband
tevens (hernieuwd) neuropsychologisch onderzoek en
medisch beroepskeuzeadvies om specifieke
vaardigheden en beperkingen in kaart te brengen.
Wijs volwassene met (vermoeden van) NS op de
mogelijkheid tot overleg met of consultatie van
bedrijfsarts.
Zorg dat alle betrokkenen beschikken over dezelfde
informatie en gemaakte afspraken.
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7.2 Speciaal onderwijs / dagbesteding / revalidatie
Het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoefte van kinderen en volwassenen met NS kan behoorlijk
uiteenlopend zijn. Deze zorgstandaard gaat uit van een normale ontwikkeling met een doorlopende
aandacht voor eventuele afwijkingen met bijbehorende zorgbehoefte. Als de ontwikkeling echter verre
van normaal verloopt en er bijvoorbeeld sprake is van een grote ontwikkelingsachterstand (motorisch
en/of geestelijk) en aanvullende zorgbehoefte, dan is het raadzaam om vroeg te onderzoeken welk
begeleidingstraject het meest passend is voor het individu. Onderstaand schema gaat uit van kinderen en
volwassenen die zwaarder aangedaan zijn dan de ‘gemiddelde’ persoon met NS.
Kind met NS met leeftijd tussen 1 en 3
jaar met een afwijkende ontwikkeling
en thuiswonend

Ontwikkeling in kaart brengen door (gespecialiseerd)
orthopedagoog om te beoordelen welk begeleidingstraject het
meest passend is.
Tot de mogelijkheden voor thuiswonende kinderen met
afwijkende ontwikkeling en/of extra zorgbehoefte kunnen
behoren:
1. Gespecialiseerd (verpleegkundig) kinderdagverblijf.
2. Orthopedagogisch dagcentrum.
3. Kinderrevalidatiecentrum.

Kind met NS tot de leeftijd van 18 jaar
met afwijkende ontwikkeling, extra
zorgbehoefte en uitwonend in een
specialistische instelling

Behandeling in een dagcentrum behorende bij/ onderdeel van
de zorginstelling is geïndiceerd.

Jongvolwassene in de leeftijd van 1821jaar met NS en afwijkende
ontwikkeling met extra zorgindicatie

Dagbesteding in een dagactiviteitencentrum ( al dan niet
onderdeel van een revalidatiecentrum voor volwassenen).
Voorbereiding op de overgang naar een dagverblijf voor
volwassenen is de doelstelling.

In enkele gevallen kan op basis van aanvullende indicatie bij
extra zorgbehoefte en verstandelijke beperking verwezen
worden naar een tytylschool, mytylschool of een ZMLK-school
(voor zeer moeilijk lerende kinderen). Deze scholen vallen
onder de zogeheten cluster 3 scholen.
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Verantwoording
Samenstelling Projectteam Zorgstandaarden voor Zeldzame Aandoeningen - de Patiënt Centraal
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De volgende koepels hebben hun akkoord gegeven voor deze ZS:
• Zorgverzekeraars Nederland
• Orde Medisch Specialisten
• NPCF / VSOP
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• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
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• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sectie neuropsychologie
Afgevaardigd lid: Mw. dr. E. (Ellen) Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog, Topklinisch Centrum
voor Neuropsychiatrie, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, Venray
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Afgevaardigd lid: Mw. dr. O. (Olga) Bondarenko, cardioloog EEA volwassenen, Universitair Medisch
Centrum Groningen
• Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsartsen
Afgevaardigd lid: Dhr. Prof. dr. C (Carel) Hulshof, coördinator richtlijnen kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht
• Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Afgevaardigde leden: Mw. M. (Marjolein) Priest, logopedist Rijndam Revalidatiecentrum
Mw. N. (Noortje) de Jonge, logopedist Rijndam Revalidatiecentrum
• De Vereniging Klinische Genetica Nederland
Afgevaardigd lid: Mw. dr. I. (Ineke) van der Burgt, klinisch geneticus, RadboudUMC
Vanuit de verzekeraars is medewerking gegeven door:
• Werkgroep Medisch Specialistische Zorg (Zorgverzekeraars Nederland)
Medische Adviesraad Stichting Noonan Syndroom:
• Dhr. Prof. dr. C (Kees) Noordam, kinderarts en endocrinoloog, RadboudUMC, Nijmegen
• Mw. dr. E. (Ellen) Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie,
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, Venray
• Mw. dr. I. (Ineke) van der Burgt, klinisch geneticus, RadboudUMC, Nijmegen
• Mw. dr. B. (Barbara) Sibbles, Kinderarts Erasmus MC/ Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Leden vaste klankbordgroep:
• Mw. C. (Conny) van Leeuwen, voorzitter Stichting Noonan Syndroom
• Mw. drs. J. (Janna) Bekenkamp, lid Stichting Noonan Syndroom
• Mw. drs. J. (Judith) van der Meerakker, lid Stichting Noonan Syndroom
• Mw. H. (Hanneke) Hoejenbos, lid Stichting Noonan Syndroom
• Alle leden van de Medische Adviesraad van de Stichting Noonan Syndroom (zie boven)
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Leden ‘ad-hoc’- klankbordgroep’ (meelezen en/of gerichte consultatie):
• Mw. dr. R. (Regina) Bökenkamp, kindercardioloog, LUMC, Leiden
• Mw. drs. E. (Ellen) Croonen, kinderarts RadboudUMC, Nijmegen
• Dhr. dr. J. (Jos) Draaisma, Kinderarts RadboudUMC, Nijmegen
• Mw. M. (Marion) Koppelman, voormalig bestuurslid Stichting Noonan Syndroom
• Mw. S. (Sylvia) van der Hulst, voormalig bestuurslid Stichting Noonan Syndroom
• Dhr. dr. J. (Jules) Tolboom, voormalig kinder-gastro-enteroloog, RadboudUMC, Nijmegen
Adviescommissie Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen:
• Dhr. dr. F. (Frank) Bosch
• Mw. drs. D. (Diana) Monissen
• Dhr. drs. H. (Haske) van Veenendaal
• Dhr. dr. B. (Bruce) Wolffenbuttel
• Dhr. drs. A. (Anton) de Wijer
• Mw. drs. S. (Silvia) van Breukelen
• Dhr. dr. C (Cor) Oosterwijk
• Mw. drs. A. (Anne) Speijer

N.B. Overlap tussen leden van de medische adviesraad en afgevaardigden van wetenschappelijke
verenigingen is mogelijk.
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Bijlage 1 Samenvatting rapportage achterbanonderzoek
Eind januari 2012 is een enquête bestaande uit 32 vragen uitgezet via o.a. de website van de Stichting
Noonan Syndroom. Gedurende vijf maanden kon de vragenlijst worden ingevuld door zowel leden van de
Stichting Noonan Syndroom als door mensen van buiten dit netwerk.
In totaal was er een respons van 68 personen met ongeveer gelijke verdeling van mannen en vrouwen.
In 80,3% (49 respondenten) betrof het de ouders of partner van de persoon met NS.
In 18% (11 respondenten) betrof het degene met NS zelf die de vragen beantwoordde.
De respondenten en hun behandellocaties zijn tamelijk gelijkmatig gespreid over het land kan geconcludeerd
worden uit het genoemde aantal van 27 ziekenhuizen waar de diagnose gesteld werd.
Enkele specifieke knelpunten welke de enquête aan het licht bracht werden als uitgangspunt genomen voor
nader achterbanonderzoek in de vorm van focusgroepen.
Tot juni 2013 werden er vier focusgroepen georganiseerd onder 6 tot 20 personen met een evenwichtige
spreiding. De focusgroepen dekten enkele thema’s welke uit de enquête naar voren waren gekomen als
ervaren knelpunten. De thema’s hiervan waren psychosociale ondersteuning, zwangerschap & geboorte,
school & werk en ten slotte ervaringen met NS op volwassen leeftijd.
Aanvullend op de enquête en focusgroepen werden er vijf één-op-één diepte-interviews met
patiënten(vertegenwoordigers gehouden in de periode van mei 2012 t/m december 2012.
In twee gevallen betrof het onderwerp van gesprek de uitdieping van eerder aan het licht gekomen
knelpunten. De geïnterviewden hadden specifieke kennis en ervaring op deze onderwerpen. De overige
drie interviews hadden een semigestructureerd karakter en hadden als doel te toetsen of de ervaren
knelpunten als representatief gezien konden worden voor de ervaren problemen van de gehele achterban
en om deze zo mogelijk nog aan te vullen of aan te scherpen.
Ten slotte is gedurende de gehele looptijd van het inhoudelijk deel van dit project (eind 2011 tot begin 2014)
het digitale discussieforum gevolgd op de website van de Stichting Noonan Syndroom. Op deze wijze konden
bekende en nieuwe kwesties verder uitgediept worden en een plaats krijgen in de set uitgangsvragen en
antwoorden (good practices)
Het totaal aan uitkomsten opgeleverd middels deze achterbanonderzoeken is verwerkt in de zorgstandaard,
als aanvulling op de bestaande kwaliteitsinformatie om zo tot grondige en evenwichtige zorgadviezen m.b.t.
NS te komen.
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Bijlage 2 Individueel Zorgplan (IZP) NS
1. Document (hardcopy) dat door de zorgvrager of naaste meegenomen wordt naar elk bezoek aan de
zorgverleners totdat inzage in digitaal medisch dossier mogelijk is. Dit overzicht maakt ook deel uit van
de publieksversie van de zorgstandaard NS: de ‘Zorgwijzer Noonan Syndroom’;
2. Zorgvrager is (indien hiertoe redelijkerwijs in staat) verantwoordelijk voor het onderhouden van dit
document – de hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de correcte medische informatie ter
ondersteuning;
3. Inhoud:
a. persoonlijke gegevens zorgvrager;
b. mijn zorgverleners;
c. stappenplan (hoe wordt IZP opgesteld en onderhouden inclusief evaluatie):
i.
voorbereiding door zorgvrager;
ii.
overleg met hoofdbehandelaar en overige zorgverleners;
iii.
evaluatie en eventueel bijstellen afspraken.
d. waarden onderzoek en controle;
e. medicatieoverzicht;
f. vragen aan de zorgverleners;
g. overzicht consulten;
h. gemaakte afspraken.
Ad a. Persoonlijke gegevens
Naam zorgvrager
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Andere ziekten of bijzonderheden
Gezinssamenstelling
In geval van nood waarschuwen

Ad b. Mijn zorgverleners
Bij vragen of behoefte aan advies neem in ik eerste instantie contact op met mijn hoofdbehandelaar
(veelal kinderarts/huisarts):
Naam
Functie
Ziekenhuis
Telefoonnummer, wanneer
bereikbaar
N.B. Overige zorgverleners in gelijksoortige schema’s bijhouden
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Ad c. Stappenplan
I.
Voorbereiding (vertegenwoordiger van de) zorgvrager.
De (vertegenwoordiger van de) zorgvrager kan dit zorgplan thuis alvast doornemen en invullen voor
zover mogelijk. De zorgvrager noteert eventuele wensen en vragen.
II.

Overleg met hoofdbehandelaar.
De hoofdbehandelaar (en overige zorgverleners) en de (vertegenwoordiger van de) zorgvrager
bespreken de zorgbehoeften van de zorgvrager op basis van het patiëntenperspectief.
Hiervoor kan onderstaande checklist worden gebruikt:
- Persoonlijk perspectief patiënt: klachten & beperkingen, welbevinden & kwaliteit van leven,
zelfredzaamheid, sociale omgeving.
- Gezondheidsproblemen: objectivering verhaal zorgvrager, anamnese, aanvullend onderzoek.
- Persoonlijke (behandel)doelen: focus & doel, relatie doel zorgvrager en focus in behandeling.
- Gezamenlijke besluitvorming: wat is de kern van het probleem en de oorzaak, wat zijn de
gevolgen voor kwaliteit van leven, wat zijn oplossingen/afspraken.
- Zelfmanagement vaardigheden en plan: ziekte perceptie, behoefte aan ondersteuning, wat kan
de zorgvrager zelf doen en wat voor middelen/steun heeft hij nodig.
- Individueel behandelplan: de zorgvrager is verantwoordelijk voor het vastleggen van informatie
en afspraken in en het bijhouden van het individueel zorgplan, de taken en bereikbaarheid van
de hoofdbehandelaar en overige zorgverleners.

III.

Evaluatie en eventueel bijstellen afspraken.
De zorgvrager neemt het IZP mee naar iedere afspraak. Afspraken worden geëvalueerd en zo nodig
worden deze bijgesteld of worden nieuwe afspraken gemaakt.

Ad d. Waarden onderzoek/controle
Datum

Wie

Uitslag

Actie

Hart
Bloeding
Groei
Huid
Oren
Ogen

Ad e. Medicatieoverzicht
Naam
medicijn

Waarom
gebruiken

Wanneer/hoe
innemen

Voorgeschreven
van-tot

Ad f. Vragen aan de zorgverlener
Datum

Wat wil ik bespreken?
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Waar op
letten

Eventuele
bijwerking(en)

Ad g. Overzicht consulten
Datum
Tijd

Bij wie / waar

Bijzonderheden

Ad h. Gemaakte afspraken
Datum

Met wie

Afspraak

Zelfmanagement

Ad i. Checklist individueel zorgplan
In Fase 1 worden onderstaande aspecten besproken (zonder volledigheid na te streven):
Organisatie van de zorg
Hoofdbehandelaar en overige betrokken zorgverleners en hun taken en verantwoordelijkheden.
De hoofdbehandelaar en de (vertegenwoordiger(s) van de) zorgvrager kunnen te allen tijde
inzage hebben in het IZP. De hoofdbehandelaar bespreekt hoe dit realiseerbaar is.
Behandeling
Informatieverstrekking door hoofdbehandelaar, waarbij de hoofdbehandelaar aangeeft welke
internetsite(s) geschikt zijn te raadplegen.
Zelfmanagement
Therapietrouw ten aanzien van consulten en afspraken.
Afspreken wie (in specifieke situaties) de hoofdbehandelaar is.
Observeren op:
Bij de eerste aanwijzingen op verdenking van NS neemt de (vertegenwoordiger van de)
zorgvrager direct contact op met de huisarts, kinderarts of congenitaal cardioloog.

In Fase 2 en 3 worden onderstaande aspecten besproken (zonder volledigheid na te streven):
Organisatie van de zorg
Hoofdbehandelaar en overige betrokken zorgverleners, hun taken en verantwoordelijkheden en
hun deskundigheid van NS.
De hoofdbehandelaar en de (vertegenwoordiger(s) van de) zorgvrager kunnen te allen tijde
inzage hebben in het IZP. De hoofdbehandelaar bespreekt hoe dit realiseerbaar is.
Behandeling
Werkwijze diagnostische fase en bijbehorend protocol.
Terugkoppeling van onderzoeken en inzage uitslagen.
Keuze van de behandeling die meest passend is voor het individu (indien meerdere
mogelijkheden).
Zelfmanagement
Therapietrouw ten aanzien van consulten.
Psychosociale begeleiding en ondersteuning
Aandacht voor psychosociaal/emotionele belasting voor ouder, kind en volwassen zorgvrager.
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Bijlage 3 Van toepassing zijnde richtlijnen
www.orpha.net/data/patho/Pro/other/noonan_syndroom_klinische_richtlijn.pdf
www.nvvc.nl/media/richtlijn/54/Hypertrofische%20cardiomyopathie%202003.pdf
www.guideline.gov/content.aspx?id=34981
www.nvvc.nl/media/richtlijn/52/guidelines-GUCH-FT.pdf
www.nvvc.nl/richtlijnen/bestaande-richtlijnen#klepafwijkingen_en_aangeboren_hartafwijkingen
www.nvvc.nl/media/richtlijn/154/Def%20RL%20Postoperatief%20Traject.pdf
www.nvvc.nl/media/richtlijn/69/Neonatal%20electrocardiogram%202002.pdf
www.vkgn.org/images/Vakinformatie/Richtlijnen_en_protocollen/Richtlijn_Diagnostiek_en_counseling_bij_
Hydrops_Foetalis.pdf
www.ncj.nl/programmalijn-kennis/landelijke-werkdocumenten/richtlijn/?item=81
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Bijlage 4 Groeicurven specifiek voor NS

Grafieken ontleend aan:
Malaquias AC, Brasil AS et al. Growth standards of patients with Noonan and Noonan-like syndromes with
mutations in the RAS/MAPK pathway. (2012) Am J Med Genet Part A 158A:2700–2706.
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Vergelijking van de groeicurve voor NS (blauw voor jongens, roze voor meisjes) met de CDC curve (groen).
De onderdelen (A,B) voor lengte, leeftijd en voor BMI per leeftijd bij mannen (A,C) en vrouwen (B,D).
Grafieken ontleend aan:
Malaquias AC, Brasil AS et al. Growth standards of patients with Noonan and Noonan-like syndromes with
mutations in the RAS/MAPK pathway. (2012) Am J Med Genet Part A 158A:2700–2706.
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Lengte SDS (A) en BMI SDS(B) op de NS/NLS-specifieke standaard bij mensen met mutaties op PTPN11, SOS1,
RAF1, BRAF, KRAS, en SOC2.
Figuur A: een vergelijking van lengte tussen de genotypes
Figuur B: een vergelijking van BMI tussen de genotypes
Grafieken ontleend aan:
Malaquias AC, Brasil AS et al. Growth standards of patients with Noonan and Noonan-like syndromes with
mutations in the RAS/MAPK pathway. (2012) Am J Med Genet Part A 158A:2700–2706.
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Bijlage 5 Toetsingskader voor opname in het register van het KI
In de onderstaande link leest u alle beschikbare en meest actuele informatie van het Zorginstituut Nederland
met betrekking tot het toetsingskader:
www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/toetsingskader.
In de onderstaande link vindt u het pdf document met alle uitgewerkte eisen welke gesteld worden aan
zorgstandaarden om in aanmerking te komen voor opname in het landelijk register voor
kwaliteitsstandaarden:
www.zorginstituutnederland.nl.
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Bijlage 6 Onderhoudsplan en implementatie
Bij oplevering van de zorgstandaard Noonan Syndroom door de projectleider van de VSOP, wordt het
product evenals de voortvloeiende verantwoordelijkheid overgedragen aan de Stichting Noonan Syndroom.
De leden van de onderhoudsgroep zullen samen met het bestuur van de Stichting Noonan Syndroom vanaf
het moment van oplevering van de zorgstandaard de verantwoordelijkheid nemen voor het actueel houden
en (verder) implementeren van deze zorgstandaard.
De navolgende leden hebben zitting in de onderhoudsgroep:
• Voorzitter Stichting Noonan Syndroom
• Bestuurslid Stichting Noonan Syndroom
• Alle leden Medische Adviesraad Stichting Noonan Syndroom (zie Verantwoording voor de
samenstelling)
Op ad hoc basis kunnen overige (al dan niet eerder betrokken) experts en wetenschappers door
bovenstaande personen benaderd worden voor inhoudelijke inbreng en consultatie op een specifiek
expertisevlak.
Verantwoordelijkheden van de leden van de onderhoudsgroep:
Herbeoordeling van de inhoud van deze zorgstandaard op periodieke basis. Herbeoordeling vindt eens
per twee jaar plaats of eerder indien tussentijds inhoudelijke veranderingen aan het licht komen.
Het herbeoordelingstraject is ingebed in de bestaande overlegstructuur van de Stichting Noonan Syndroom
en zal aan de orde komen tijdens de periodieke bestuursvergaderingen en de tweejaarlijkse bijeenkomst van
de Medische Adviesraad van de Stichting Noonan Syndroom. Herbeoordeling door de onderhoudsgroep kan
leiden tot een herzieningstraject. Bij herbeoordeling kunnen zowel inhoudelijke als tekstuele aanpassingen
voorgesteld en uitgevoerd worden. Het bestuur van de Stichting en de onderhoudsgroep overwegen op
basis van de impact van de aanpassingsvoorstellen op de patiëntenzorg of autorisatie door de betrokken
beroepsverenigingen en/of individuen (opnieuw) moet plaatsvinden en zetten zo nodig dit traject in.
Bij twijfel worden de afgevaardigden van de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen hierover
geconsulteerd. Grote wijzigingen in beleid dienen bij de uitvoerende zorgverleners via de verenigingen van
hun beroepsgroepen onder de aandacht te worden gebracht.
Implementatie van de zorgstandaard door op verschillende niveaus borging te realiseren en aandacht te
genereren voor de zorgstandaard. Het implementatieplan zal stapsgewijs in 2014 en 2015 uitgerold worden.
De navolgende actiepunten komen hierbij aan de orde:
1. Geruime periode voor oplevering van de zorgstandaard (2011 t/m 2014) wordt gestart met het
betrekken van de relevante beroepsgroepen. Dit actiepunt gebeurd nog onder auspiciën van de
projectleider van de zorgstandaard (VSOP) welke tenminste tot einde 2014 het eerste
aanspreekpunt voor deze zorgstandaard en aanverwante activiteiten is.
De verenigingen van deze beroepsgroepen verspreiden het document ter becommentariëring onder
hun achterban ten behoeve van inhoudelijke correctheid en ontwikkeling van het draagvlak.
Na de formele vaststelling van het product door deze beroepsgroepen zal het document door de
verenigingen uitgedragen worden middels verschillende media (website, sectiebijeenkomsten,
conferenties en nieuwsbrieven).
2. Buiten de beroepsgroepen van behandelaars wordt in de laatste fase van de ontwikkeling (2014) ook
draagvlak gecreëerd bij zorgverzekeraars verenigd in het kenniscentrum van ZN. De werkgroep
medisch specialistische zorg (MSZ) beoordeeld of de zorgstandaard voldoende aanknopingspunten
heeft om als leidraad te dienen bij zorginkoop. Eventuele verbeterpunten worden waar mogelijk nog
direct in de definitieve eerst opgeleverde versie meegenomen. Grotere ontwikkelpunten worden
meegenomen in het onderhoudsplan van deze zorgstandaard.
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3. Implementatie van de zorgstandaard bij de achterban (wel en niet verenigd in de Stichting Noonan
Syndroom) gebeurd op meerdere manieren. Binnen enkele maanden na oplevering van de
zorgstandaard verschijnt de publieksversie van de zorgstandaard: ‘Zorgwijzer Noonan Syndroom.
Een beschrijving van goede zorg voor mensen met het Noonan Syndroom en hun naasten.’
Dit handboek zal zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar gesteld worden aan mensen met
NS en hun naasten. Het is gratis te downloaden van de website van de Stichting en middels
verwijzingen ook op andere landelijk erkende websites terug te vinden. Het actief gebruiken van
deze Zorgwijzer door patiënten zal het gebruik van de zorgstandaard door zorgverleners versterken
(en omgekeerd). Ook zal middels een nieuwsbrief aan de donateurs van de Stichting Noonan
Syndroom en via openbare accounts op Facebook en op Twitter aandacht besteed worden aan het
verschijnen van de zorgstandaard, het doel en de meerwaarde hiervan. Tenslotte worden beide
producten in 2015 tijdens de contactdag en familiedag van de Stichting Noonan Syndroom onder de
aandacht gebracht middels het verspreiden van de Zorgwijzer aan de achterban en een korte
presentatie.
4. Voor bovengenoemde groepen, maar ook voor wetenschappers, farmaceuten, beleidsmedewerkers
en bestuurders in de zorg is in november 2014 door de VSOP een symposium georganiseerd.
Hierin wordt de zorgstandaard NS in het grotere geheel van het totale project zorgstandaarden voor
zeldzame aandoeningen op de kaart gezet. Internationale samenwerking en concentratie van zorg
(expertisecentra) zijn specifieke aandachtspunten binnen dit werksymposium. Het symposium
besluit met heldere afspraken t.a.v. resterende knelpunten die binnen dit project naar voren zijn
gekomen. Eventuele specifieke zaken voor NS zullen meegenomen worden in het doorlopende
onderhoudsplan.
5. Eind 2014 wordt het product aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het
landelijk register voor kwaliteitsstandaarden. De registratie zal bijdragen aan de vindbaarheid van
het product, de toegekende status (vanwege het voldoen aan de criteria) en daarmee aan de
implementatie onder behandelaars.
6. Vanaf 2015 zal de onderhoudsgroep de taken van de projectleider van de zorgstandaard volledig
overnemen. De implementatieactiviteiten op beleidsmatig niveau zijn dan grotendeels afgerond.
Op praktisch niveau wordt de implementatie van de zorgstandaard binnen de geplande activiteiten
van de Stichting Noonan Syndroom meegenomen. Bezoeken aan medische faculteiten inclusief
gerichte gespreksgroepen met studenten vallen onder deze werkzaamheden. Ook aanwezigheid
met een informatiestand op landelijke congressen van bijvoorbeeld kinderartsen en huisartsen is
een van de actiepunten.
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Begrippenlijst
De actuele lijst is hier digitaal beschikbaar via.
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