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Gedragsproblemen bij kinderen 
met Noonan of CFC syndroom 

Lastig of gewoon anders? 
 

André Rietman 

Gz-psycholoog/ kinder- en jeugd-neuropsycholoog 

Gedragsomschrijving 

 Welke 

gedragsproblemen 

kom je tegen? 

 Wat kenmerkt deze 

kinderen? 

Gedragsproblemen bij 
Noonansyndroom 

 Variabel!! 

 Ontwikkelingsachterstand 

 Motorische problemen 

 Taal-spraakontwikkeling achter 

 Leerproblemen 

 Effecten van ander uiterlijk 

 Effecten van ziekenhuisopnames 

Gedragsproblemen bij CFC- 
syndroom 

 Variabel!! 

 Ontwikkelingsachterstand 

 Motorische problemen 

 Taal-spraakontwikkeling achter 

 Leerproblemen 

 Vrolijk, lachen 

 Zelfbeschadiging/-stimulering (handbijten, hoofdbonken)  

 Drukte (hyperactiviteit) 

 Effecten van ander uiterlijk, ziekenhuisopnames en 

epilepsie 

Gek of Anders? 

Discrete verdeling Normale verdeling 

Wat is normaal? 

 Druk, afwezig  ADHD 

 Dwars, koppig  oppositionele stoornis 

 Driftig, agressief gedragsstoornis 

 Somber, negatief depressief 

 Schrikachtig, stil angststoornis 

 Jong, speels  ontwikkelingsachterstand 

 Langzaam leren leerprobleem 
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Een verhaal of een sticker? 

Diagnostiek 

Verhaal over het kind 

(verklaring) 

Relatie symptomen – 

mogelijkheden; Sterke 

en zwakke kanten  

Kind en omgeving 

 

Classificatie 

Stoornis of niet? 

Sticker/Label 

Internationale taal 

Controle vooruitgang 

Paspoortfunctie 

 

Nature      Nurture 

 Kindfactoren 

 Aanleg, genetisch 

 Stoornis 

 Onveranderbaar? 

 Kind als 

aangrijpingspunt? 

 Omgevingsfactoren 

 Thuis en School 

 Belemmering 

 Veranderbaar? 

 Ouder/leerkracht als 

aangrijpingspunt?  

Stressfactoren 

 Pesten, ruzies en conflicten 

 Geboorte, ziekte en overlijden 

 Misbruik en mishandeling 

 Grote veranderingen: woning en 

werk, vriendjes, familie 

 Trauma’s toen en nu 

 Draagkracht en draaglast - 

didactisch en sociaal-emotioneel 

Buiten    Binnen 

 ADHD (ADD) 

 ODD 

 CD 

 ASS 

 Angststoornis 

 Stemmingsstoornis 

 ASS 

 

Druk, dwars of driftig 

 Drie vormen van gedragsstoornis 

– ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 

 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 

– ODD (oppositional defiant disorder) 

 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

– CD (conduct disorder) 

 (antisociale) gedragsstoornis 

ADHD - 3 typen 

ADHD  

ADHD  

gecombineerd 

 

ADHD  

voornamelijk 

aandachtstekort 

ADHD  

voornamelijk 

hyperactief  

- impulsief 

DSM-IV 

~60% ~30% ~10% 
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ADHD - Overlap 

MTA study 1999 

ADHD  

alléén 31% 

ODD 
40% 

Angst/stemmings

stoornis 

38% 
Gedragsstoornis 

14% 

n = 579 

Tic 

11% 

31% 

ODD=Oppositioneel Opstandig Gedrag 

Bang, Bedrukt of Bedroefd 

 Stoornis of gebeurtenis? (trauma) 

 Altijd bang of in bepaalde situaties? 

 Dwang 

 Post-traumatische stress-stoornis (PTSS) 

 Dissociatie en psychose 

 Stemming:  

– Depressie 

– Dysthyme stoornis 

 

ASS: autistische spectrum stoornissen 

Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD): 

 Autistische stoornis 

 Stoornis van Asperger  

 PDD-NOS (NAO: niet anderszins 

omschreven) 

ASS: kern- kenmerken: 

 Problemen in sociale 

interacties  

 (Communicatie-problemen) 

 Stereotype gedragingen en 

 Prikkelverwerkingsproblemen 

 Symbolisch-/fantasiespel 

gestoord/anders, i.v.m. 

verbeelding en 

voorstellingsvermogen (Wing) 

 

http://www.spdbayarea.org/SPD_symptoms_files/image002.jpg 

Gevoelig voor prikkels? 
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Prikkels vermijdend? 

Kriebeltrui 

Ik zit in de klas. 

Ik zit op mijn stoel. 

Maar mijn kriebeltrui, 

die jeukt maar door. 

En de juf vraagt: 

Wat heb jij toch 

vandaag? 

Prikkels komen niet binnen? Prikkels zoekend? 

Behandeling 

– Medicatie 

– Psycho-educatie 

– (Cognitieve) gedragstherapie 

– Ouderbegeleiding/ mediatietherapie 

– Systeemtherapie/ Gezinstherapie 

– Groep: SoVa, angst, depressie, psycho-educatie 

Behandeling 

Barkley’s tips voor druktemakers 

 * Geef aandacht 

 * Geef complimentje 

 * Beloon 

 * Straf 

 * Zet apart 

 * Denk hardop 

 * Bouw op / bouw af 

 * Praat met leerkracht 


