
Informatie- en emotieverwerking bij het 
syndroom van Noonan

Contactdag 26 maart 2011, Putten

Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog

Renée Roelofs, psycholoog

V  I  N  C  E  N  T

V A N   G O G H

Institute for Psychiatry



• Wie zijn wij?

• Aanleiding en opzet van onderzoek naar NS in Venray

• Informatieverwerking bij volwassenen met NS

• Emotieverwerking bij volwassenen met NS

• Enkele adviezen

Inhoud



• Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, Vincent van Gogh, Venray

• Onderzoek naar het syndroom van Noonan sinds 2004

• Samenwerking klinisch geneticus (Ineke Verburgt), zenuwarts/psychiater 

(Willem Verhoeven) klinisch neuropsycholoog (Jos Egger en Ellen 

Wingbermühle)

• Neuropsychologie bestudeert relaties tussen hersenen en gedrag

Wie, wat, waar



Gevalsbeschrijving

Uit het Grieks: alexis = geen woorden
thymos = emotie



Informatie- en emotieverwerking bij NS

• Weinig onderzoek

• Vooral studies met kinderen

• Vooral aandacht voor lichamelijke problemen

• Aandacht, leervermogens, planningsfuncties enz. nauwelijks (goed) 

onderzocht

• Onderzoek in Venray

• Groep volwassenen (16 jaar en ouder)

• Diverse gebieden van functioneren

• Controlegroep



Snor

Bloem

Klok

Vest

Peper



Voorstellen: Renée Roelofs

• Psychologie (2005-2011), Radboud Universiteit Nijmegen

• Scriptie over het syndroom van Noonan (NS)

• Veel voorkomend, weinig bekend

• Interessant en nuttig

• Onderwerp: Cognitief functioneren van volwassenen met het 

syndroom van Noonan versus controles (IQ, opleidingsniveau, leeftijd 

en geslacht)



• In totaal 80 mensen

• 40 volwassenen met NS

• 17 ♂ en 23 ♀

• Gemiddelde leeftijd: 29

• Genetische mutaties:

• 22x PTPN11 • 1x SHOC2

• 3x SOS • 4x onbekende mutatie

• 2x KRAS • 7x nog niet onderzocht

• 1x MAP2K1/2

• 40 vrijwilligers zonder NS

• 16 ♂ en 24 ♀

• Gemiddelde leeftijd 34

Kenmerken van de onderzochten



Cognitief functioneren

• “Cognoscere” = weten of kennen 

• Cognitieve functies → denken

• Intelligentie

• Geheugen

• Aandacht 

• Executieve functies

• Verbale functies

• Perceptie

• Motorische functies

• Sociale cognitie

• In kaart brengen d.m.v. neuropsychologische testen



Cognitieve functies: Intelligentie

• Niet 1 ding (IQ):

• Leren

• Problemen oplossen

• Aanpassen aan nieuwe situaties

• Bedenken van nieuw gedrag

• Sterkte/zwakte

• Hoog IQ → succesvol?

• Onderverdeling

• Verbale intelligentie versus performale intelligentie

• Gekristalliseerde intelligentie versus vloeiende intelligentie

• Uitgebreide testbatterijen met verschillende subtaken



Intelligentie bij NS

• Kinderen (literatuur)

• Licht  beneden gemiddeld

• Grote spreiding

• Volwassenen (ons onderzoek)

• Licht beneden gemiddeld

• Grote spreiding

• Geen verschil tussen talige en ruimtelijke vermogens



Cognitieve functies: Geheugen

• Verschillende soorten

• Visuele, verbale en auditieve informatie

• Opslaan, vasthouden en ophalen

• Vasthouden (telefoonnummer) → werkgeheugen

• Lange termijn

• Bewust (persoonlijke feiten / wereldse feiten)

• Onbewust (vaardigheden)

• Geheugentesten:

• Woorden, cijferreeksen en abstract figuur onthouden



Herkent u ze?

Zout Bloem Vis

Tafel Jurk Broek

Klok Zuur Peper

Jas Boom Huis

Snor Vest Appel



En deze …?



Geheugen bij NS

• Kinderen

• Milde problemen in werkgeheugen en direct reproduceren 

→ door aandachtsproblemen?

• Eenmaal opgeslagen, wordt info meestal goed onthouden 

• Volwassenen

• Geen beperkingen in geheugenfuncties

→ sterk punt



Cognitieve functies: Aandacht

• Verschillende vormen

• Selectieve/gerichte aandacht

• Verdeelde aandacht

• Volgehouden aandacht

• Demonstratie test: 

Lees onderstaande kleuren zo snel mogelijk opNoem opnieuw zo snel mogelijk onderstaande kleuren op

ROOD BLAUW GROEN GEEL

GEEL GROEN BLAUW ROOD

GROEN ROOD GEEL BLAUW



Aandacht bij NS

• Kinderen

• Problemen met concentreren en langer volhouden van de aandacht

• Aandacht verdelen normaal

• Volwasssen

• Problemen met concentreren en richten van de aandacht



Cognitieve functies: Executieve functies

• Paraplu-term

• Plannen

• Organiseren

• Controleren (impulsen, gedrag)

• Flexibel schakelen

• Problemen oplossen in nieuwe situaties

• Aanpassen aan sociale omgeving

• Executieve testen

• Vooruit denken, plannen, flexibel aanpassen van gedrag, overzicht 

houden, structureren etc.



Cognitieve functies: Executieve functies

Sleutelzoek-taak: probleem oplossen, structureren, overzicht houden.



Executieve functies bij NS

• Kinderen

• Structureren, plannen en organiseren van gedrag niet optimaal

→ moeilijkheden op school?

• Volwassenen

• Wisselende resultaten

• Verlaagd schakelen

• Vooruitplannen beter

• Zelf-rapportage: meer problemen in dagelijks leven

→ dagelijks leven ≠ testsituatie



Definities:

• De verwerking van informatie die betrokken is bij ons sociale gedrag,

onze contacten met en aanpassing aan andere mensen

• Emotie in het sociale verkeer

Voorbeelden: 

• interpretatie van gezichtsuitdrukkingen, stemintonatie en lichaamstaal

• flexibel inspelen op het gedrag van een ander

• benoemen van eigen emoties

Sociale cognitie



Neutraal (20%) � Blij (100%)

Neutraal (20%) � Boos (100%)

(Montagne et al, 2007)

Emotie Recognitie Test (ERT)



Emotie Recognitie Test (ERT)



GLM (repeated measures)  /  Group (F (1, 78) = 4.52, p < 0.05),  Emotion type (F(5, 74) = 227.26, p< 0.0005) and 
Intensity (F(8, 71) = 114, p<0.0005))

Anger Disgust Fear

Happiness Sadness Surprise

Resultaten ERT



• Probleem in het herkennen, onderscheiden of verwoorden van gevoelens

• Gebleken risicofactor voor  bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten

Alexithymie



Vragenlijst over beleven en uiten van gevoelens



• De onderzochten met NS laten meer alexithyme kenmerken zien

• Ze herkennen en beleven emoties net als anderen, maar hebben vaker

moeite met het doorgronden en verwoorden ervan

• Belangrijke anderen (ouders, partner) vinden dit nog sterker het geval

dan de mensen om wie het gaat zelf

Resultaten (1)



• Op een klachtenlijst rapporteren de onderzochten met NS meer

boosheid en iets meer somberheid

• Uit een vragenlijst die sociaal gedrag in kaart brengt blijkt dat

onderzochten met NS meer spanning ervaren in sociale situaties, maar

dat zij deze desondanks even vaak aangaan

Resultaten (2)



• De informatieverwerking verloopt meestal goed bij volwassenen met 

NS

• Wel zijn er vaker lichte aandachts- en planningsproblemen

• De emotieverwerking laat iets bijzonders zien; meer moeite met het 

verwoorden van gevoelens (alexithymie) en meer sociale stress

Samenvatting



• Genetisch

- Gedragsgenetica (Heiberg & Heiberg, 1978)

- Moleculaire genetica (Pierpont et al., 2010; Swart et al., 2011)

• Cognitief, informatieverwerking

- Organiseren en structureren?

• Psychosociaal

- Stresshantering (Swart et al., 2009)

- ‘Anders zijn’ (denk aan ziekenhuisbezoeken, vaker gepest zijn, etc) 

Verklaringen



• Ook bij volwassenen met NS kan (neuro)psychologisch onderzoek 

zinvol zijn

• Daarbij ook emotieverwerking van belang

• Verwoorden van gevoelens: oefenen

• Hoewel nog niet onderzocht voor NS, kunnen bij dit type emotiever-

werkingsproblemen speciale trainingen zinvol zijn    

Enkele adviezen



• Ellen Wingbermühle

Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie

Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheid, Venray

E-mail pwingbermuhle@vvgi.nl

Tel. 0478 572 339

• Verwijzing via Ineke van der Burgt, een andere specialist of eventueel via 

uw huisarts

Vragen?



Dank u voor uw aandacht


