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Achtergrond - Aanleiding

In dagelijkse klinische praktijk veel klachten over onder andere problemen qua 
motorisch functioneren, spierkracht en pijn

 Gezien de weinig kennis hierover bij de zorgverlener, en hiermee geen herkenning 
en daarmee erkenning, is er ontevredenheid bij de persoon met NS en zijn/haar 
ouders



Achtergrond – Wat is er bekend?

• Motorische ontwikkelingsachterstand in 26-46%; gemiddelde leeftijd voor 
zitten 10 maanden, gemiddelde leeftijd voor lopen 21 maanden (Allanson 
(1987); Sharland et al. (1992); Digilio et al. (2010)). 

• Verbale en nonverbale cognitieve mogelijkheden worden significant voorspeld 
door fijne motoriek (Pierpont et al. (2009)). 

• Hoe ouder men wordt, des te beter het motorisch functioneren (Lee et al. 
(2005)). 

• Veel ouders omschrijven hun kind als ‘onhandig’ (Wood et al. (1995); Lee et al 
(2005)).

• Knijpkracht van de hand is verminderd (Stevenson et al. (2012)).



Achtergrond – Wat is er bekend?

• Hoge incidentie van chronische pijn gevonden (Smpokou et al. (2012), Reinker 
et al. (2011)). 
• Bestaande uit musculoskeletale pijn, zoals gewrichts-, rug- of spierpijn. 
• Chronische spierpijn wordt meer vermeld in kinderjaren terwijl rugpijn 

vaak in adolescentie of volwassen jaren ontstaat. 
• De pijn wordt beschreven als validerend. Oorzaak is niet bekend.

• Naast deze problemen zijn er ook veel andere musculoskeletale problemen 
beschreven in NS (Sharland et al. (1992); Reinker et al. (2011); Stevenson et al. 
(2011); Stevenson et al. (2012)).



Doel van het onderzoek

• Veel personen/ouders van kinderen met NS voelen zich niet gehoord in hun 
klachtenpatroon

• Meer inzicht krijgen in klachtenpatroon van (motorisch) functioneren welke in 
het dagelijks leven wordt ervaren

• Leidend tot herkenning en erkenning gevolgd door gerichte ondersteuning en 
begeleiding



Methode

• Kwalitatieve interviews

• 3 workshops op NS contact dag 2013
• 1) Motorisch functioneren in kinderen 0-16 jaar (ouders)
• 2) Motorisch functioneren in (jong) volwassenen 16 jaar en ouder
• (NS personen)

3) Motorisch functioneren in (jong) volwassenen 16 jaar en ouder 
(ouders en mantelzorgers)

• Interviews uitgetyped, waarna anoniem gecodeerd



Resultaten – Interview groepen

• Interview 1
• 22 ouders van kinderen met NS (1-15 jaar)

• Interview 2 
• 19 deelnemers, waarvan 17 hun persoonlijke informatie hebben 

achtergelaten
• 10 deelnemers met NS (25-50 jaar), waarvan 5 ook een familielid met NS 

hebben (10-13 jaar)
• 7 deelnemers waren familie lid (ouder, partner, neef/nicht) van persoon 

met NS (11-40 jaar)
• Interview 3 

• 5 ouders van kinderen/adolescenten met NS (9-17 jaar)



Resultaten - Hoofdproblemen

• 3 hoofdproblemen
• Pijn
• Verminderde spierkracht
• Vermoeidheid



Resultaten - Pijn

• Pijn in de benen
• Interpretatie: spierpijn
• Uiting: Na inspanning (lopen, fietsen) of aan einde van de dag

• Nachtelijke onrust
• Interpretatie: groeipijn
• Oplossingen: paracetamol, massage

• Schrijfproblemen
• Interpretatie: pijn door kramp

Oplossing: computer op school
• In mindere mate worden pijnklachten toegeschreven aan gewrichtspijn, dit met 

name in adolescenten/volwassenen



Resultaten - Spierkracht & vermoeidheid

• Verminderde spierkracht
• Uiting: problemen in algemene dagelijkse bezigheden zoals openen van 

jampotten, fietsen, zwemmen en activiteiten op school/werk
• Vermoeidheid

• Uiting: na kort durende inspanning of ontwikkelt geleidelijk in de loop van 
de dag

• Interpretatie: aanwezigheid van hartafwijking lijkt de mate van 
vermoeidheid te beinvloeden, aangezien kinderen een betere conditie 
kunnen hebben na een hart operatie



Resultaten - Oplossingen

• Verbetering van deze klachten door inspanning
• Zwemmen vaakst genoemde oefening met positief effect
• Indien activiteit minder frequent wordt uitgeoefend gaan behaalde 

resultaten verloren, mn verbetering in spierkracht en vermoeidheid
• Inlassen van pauzes in dagelijkse activiteiten worden als nodig en effectief 

beschouwd



Resultaten - Ontwikkeling en balans

• Grove en fijne motorische ontwikkeling
• Uiting: Behalen van mijlpalen duren langer, zoals fietsen, schrijven
• Oplossing/resultaat: 

• Indien geleerd in kleinere stappen worden de vaardigheden makkelijker 
geleerd, waarbij herhaling belangrijk is. 

• Zonder herhaling worden vaardigheden sneller verloren
• Gerichte fysiotherapeutische begeleiding, of ondersteuning anderszins 

(zoals computer) worden als positief ervaren
• Onhandigheid

• Uiting: matig balans en slechte rompbalans, onhandig in functioneren
• Oplossing: ondersteuning in zithouding (speciale stoel), elektrische fiets



Resultaten - In mindere mate…

• Hypermobiliteit

• Sensore klachten 
• Gevoeligheid bij haren knippen
• Toegenomen huid gevoeligheid of doofgevoel
• Tintelingen in ledematen met name bij volwassenen

• Problemen met planning en organisatie



Resultaten – Tot slot…

• Doorzetters, hoge pijngrens en goed in verbloemen problemen

• Door te praten over de problemen worden deze ook herkend en erkend

• Veel zorgen over toekomst qua lichamelijke problemen

• Zorgen doordat dat zorgverlener ‘geen idee’ heeft wat NS is

• Weinig tot geen begeleiding in onderwijs en in het vinden van een baan



Resultaten – Quotes



Conclusie

• Hoofdklachten: pijnklachten, verminderde spierkracht en vermoeidheid
• Vraag naar herkenning en erkenning

• Motorisch functioneren in kinderen met NS nooit systematisch getest

 Om motorisch functioneren te kwantificeren en kwalificeren is verder 
onderzoek nodig





Onderzoek: Motorisch functioneren in NS kinderen

• Onderzoek naar de motoriek in kinderen met Noonan syndroom is schaars en 
de literatuur beschrijft geen gestandaardiseerd onderzoek over motorisch 
functioneren. 

• Echter
• Veel klachten over motorisch functioneren
• Veel vraag naar ‘hoe dit te begeleiden?’



Onderzoeksvragen

• Hoe vaak komen motorische beperkingen voor bij Noonan syndroom 
patiënten?

• Wat is het motorisch profiel bij Noonan syndroom patiënten? 
• Welke therapie is aan te bevelen ten aanzien van de motorische problemen om 

het motorisch functioneren in het dagelijks leven te ondersteunen? 
• Hoe kunnen we ouders ondersteunen in de motorische ontwikkeling van hun 

kind?
• Kunnen we een behandelvoorstel integreren in een protocol?



Onderzoeksopzet (1)

• Observationele cohort studie 
• NS kinderen in leeftijd van 6 tot en met 11 jaar 

• Vragenlijsten (2&3 gestandaardiseerd):
1) Algemene informatie over genotypisch en fenotypisch profiel
2) Activiteiten op school, sport en dagelijkse leven
3) Zelf perceptie van motorisch functioneren



Onderzoeksopzet (2)

• Tests van motorisch functioneren (gestandaardiseerd): 
• Movement-ABC-2
• 6 minuten loop test
• Spierkracht
• Knijpkracht
• Visuele Motor Integratie (MVI)



Resultaten

• Start van onderzoek vertraagd
• Onderzoek bij kinderen loopt, in principe afronding juni 2014

• Presentatie resultaten op volgende Noonan syndroomcontactdag!




