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Steven is ontwikkelingspsycholoog, 
maar ook systeemtherapeut. Als 
ontwikkelingspsycholoog heeft hij 
geleerd hoe de ontwikkeling zou 
moeten verlopen en als die ont-
wikkeling anders verloopt, welke 
diagnose daar dan bij zou kunnen 
horen. Als systeemtherapeut kijk je 
hoe een systeem (lees gezin of om-
geving) ergens mee omgaat. In zijn 

werk probeert hij beide manieren te combineren. Het heeft namelijk 
een enorme invloed op elkaar. In zijn lezing probeerde hij door mid-
del van vele voorbeelden  “het hebben” te relativeren, en te laten 
zien hoe belangrijk de reactie van de omgeving is. Een aantal van 
die voorbeelden zal ik hieronder samenvatten om een indruk van 
zijn lezing te geven.

Als eerste haalde hij een grapje van Toon 
Hermans aan: “Is 3 haren veel? ………Op 
je hoofd niet, maar in je soep wel! ” De 
context maakt het verschil!
Daarna wilde hij de mensen in de zaal 
laten voelen hoe het is om ADHD te heb-
ben. Hij deed dit door deze zin heel lang-
zaam uit te spreken en tussen de woorden 
telkens een hele lange pauze in te lassen. 
Naarmate dit langer duurde merkte je dat 
mensen in de zaal steeds onrustiger wer-
den. Je krijgt zo’n gevoel van man schiet 
eens op… wilt meer prikkels/informatie. 
Zo voelt dat dus ongeveer…. En  om dan 
nog maar weer eens te benadrukken wat 
de context betekent… wij willen in onze 
maatschappij graag rustige oplettende jongetjes in de klas, maar dit 
gedrag zou door een indianenstam als afwijkend worden gezien, zij 
zoeken initiatief rijke jongetjes die actief bezig zijn, doe daar maar 
een ADHD-ertje dus!

Voor een kind is een diagnose niet interessant, hoe de omgeving er 
mee omgaat wel! Het maakt nog al uit of je met een diagnose als 
kind te horen krijgt: “Oke, join the club je bent net zoals je vader 
en zijn broers” of te horen en te zien krijgt dat je afwijkend/anders 
bent. Bij een hamster bestaat zijn gedrag vanaf zijn geboorte uit 

98% instinct en voor de resterende 2% is hij leerbaar. Bij mensen ligt 
dit anders. Het instinct is zwak en wij hebben een groot leervermo-
gen. Het zelfbeeld dat je hebt, is het beeld dat andere mensen van 
jou hebben en dat aan jou hebben gecommuniceerd. Mensen leren 
dus door hun omgeving. Wil je iets veranderen , moet de omge-
ving veranderen. Je mag gedrag afkeuren, maar nooit als omgeving 
iemand wegzetten! Iedereen heeft  wel iets waarin hij afwijkt van 
de grote gemene deler. Wees blij dat er rond jou gekkigheid geen 
stoornis geformuleerd is! Je bent niet je stoornis!

Het leren van de mens begint al in de baarmoeder waar het warm, 
zacht, stil en donker is (en wie veel geld heeft zoekt deze ervaring 
terug in het wellnescentre ). Kom je er uit dan is het licht en koud, 
het voelt onveilig, je staat 4-0 achter en de meeste mensjes begin-
nen te huilen. Zo niet krijg je een klap en sta je 5-0 achter. Ver-

volgens wordt de navelstreng doorgeknipt 
waardoor je al die tijd je voeding kreeg. Je 
weet dat je 2 dagen van je dood verwij-
dert bent. De redding is je moeder, je zult 
je moeten hechten en verzekeren van haar 
zorg, alleen dan zal je overleven. Daarom 
zijn baby’tjes zo schattig, de soort zou an-
ders niet overleven….

In je leven krijg je zo’n 1 tot 6 hechtings-
figuren. Het is belangrijk dat dit veilige 
hechtingsfiguren zijn. De manier waarop 
je in het begin hechtingsrelaties aangaat/
leert zegt iets over hoe je in de rest van je 
leven hechtingsrelaties kunt aangaan. Dus 
nogmaals, het gaat er niet om wat je hebt, 
maar om hoe de omgeving op je reageert, 
dat maakt wie je bent! Uit het publiek 

kwam hierdoor nog de vraag of je, als je, als kind, veel afwijzing 
hebt gehad, je dit als volwassene nog kunt leren omdraaien. Steven 
gaf hierop als antwoord: De oude verbindingen/paden in de herse-
nen trekken de diepste sporen. Nieuwe paden maken op dit vlak lukt 
waarschijnlijk niet zonder hulp, maar zoek die hulp wel omdat je het 
waard bent om die andere paden te ontdekken!
Steven wist met zijn voorbeelden en levendige manier van vertellen 
de mensen te raken en wellicht tot verder nadenken en discussiëren  
aan te zetten…
Reneé Augustijn

Voorwoord

"Een formule die nog steeds werkt"

Op 21 maart heeft de landelijke contactdag in Putten weer plaats 
gevonden. Een goede dag die in het teken van de inhoud staat, 
maar ook ruimte biedt aan lotgenotencontact. Naast mensen met 
het Noonan Syndroom biedt onze stichting nu ook onderdak aan 
mensen met het CFC, Leopard en Costello Syndroom.

Tot december 2014 behartigde Thea Hoedjes met name de be-
langen van mensen met CFC binnen onze vereniging, maar door 
drukke omstandigheden en scholing heeft zij zich momenteel terug-
getrokken. Haar positie wordt nu ingevuld door Mieke Sanders.

In deze nieuwsbrief treft u diverse verslagen aan van workshops en 
lezingen die op deze dag zijn gehouden. Heel handig om een en 
ander nog eens terug te kunnen lezen, maar misschien nog belang-
rijker: ook interessant voor al diegenen die er op 21 maart niet bij 
konden zijn. 

We verwachten medio 2015 een nieuwe patiëntenfolder uit te kun-
nen brengen die de oude gaat vervangen. De folder is totaal her-
schreven, er staan nieuwe foto’s in en nog belangrijker, ook de eer-
der genoemde syndromen CFC, Costello en Leopard worden hierin 
beschreven. 

Deze nieuwsbrief komt tot stand door copij van bestuursleden en 
vrijwilligers. Maar we zien dat velen het Noonan Syndroom volgen 
op Facebook en regelmatig items “liken”. Misschien is het mogelijk 
om in plaats van de “duim omhoog te steken” eens een klein stukje 
zou willen schrijven: hoe kijkt u tegen zaken aan? Heeft u positieve 
ervaringen met iets specifieks opgedaan? Of juist niet? Laat het ons 
eens weten en deel dit met anderen. We zien dat de dagen die 
we organiseren druk bezocht worden en dat er juist lotgenotencon-
tact gezocht wordt. Dit kan nog eens ondersteund worden door een 
schriftelijke bijdrage voor onze nieuwsbrief. Het hoeft niet foutloos, 
wij kunnen jullie er altijd bij helpen.

Graag willen we u ook iets uitleggen over de financiën van onze 
vereniging.
We krijgen per jaar een flink bedrag aan subsidie (€32.000,-). 
Hiervoor moeten we minimaal 100 betalende donateurs hebben. 
Bovendien mag deze subsidie alléén besteed worden aan lotgeno-
tencontact en voorlichting. Het geld dat donateurs extra betalen of 
dat door andere mensen wordt betaald,  geldt als gift en hoeft niet 
verantwoord te worden en kan bijv. besteed worden aan bestuurs-
kosten, maar ook aan stimuleren van onderzoek en belangenbehar-
tiging. Zo heeft de stichting o.a. meebetaald aan het onderzoek in 
Nijmegen. Soms lukt het een extra fonds hiervoor te interesseren en 
soms krijgen we grotere giften.

Daarnaast is er met behulp van de VSOP een extra potje aange-
vraagd voor de patiëntenversie van de Zorgstandaard bij het inno-
vatiefonds verzekeraars en dit is inmiddels toegekend. Ook is er nog 
een flink bedrag van € 18.000 beschikbaar middels een voucher 
van 1, 2 of 3 jaar als we samenwerken met 6 andere organisaties. 
De VSOP heeft hiervoor projecten geschreven en voor 13, 14 en 15 
toegekend gekregen. Hiervan is een deel van de Zorgstandaard en 
een deel van de patiëntenversie van de Zorgstandaard betaald en 
wordt de nog te ontwikkelen huisartsenbrochure betaald. 

De komende 3 jaar zijn deze vouchers weer beschikbaar. We zijn nu 
bezig te bespreken wat we met die vouchers gaan doen. De VSOP 
bereidt dit voor en voert het uit als wij de opdracht geven. Tevens 
wordt van die vouchers algemene belangenbehartiging gedaan 
door de VSOP om kleine patiëntenorganisaties voor het voetlicht te 
brengen bij de overheid  en knelpunten, zoals de transitiezorg onder 
de aandacht te brengen. We houden u op de hoogte middels de 
nieuwsbrief.

Veel leesplezier
Paul van den Hengel 
(bestuurslid/communicatie & PR)

Niet zijn, maar hebben 
Verslag lezing Steven Pont

verslag familiecontactdag
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Zorgstandaard Noonan Syndroom
Verslag workshop VSOP

Niet van de 10 minuten die je afspraak duurt, er weer 
9 moeten besteden aan de uitleg van je aandoening. 
Tijdens een ziekenhuisopname van je kind geen 
ervaringsdeskundige of verpleegkundige meer willen 
zijn, maar enkel vader of moeder van je zieke kind. Een 
app waarmee mensen hun eigen zorg - of die van hun 
kinderen - beter kunnen managen. 
Dit zijn enkele van de wensen die besproken zijn tijdens de workshop 
Zorgstandaard voor het Noonan Syndroom. Sigrid Hendriks en Anne 
Speijer, beiden verbonden aan de VSOP (Vereniging Samenwerken-
de Ouder- en Patiëntenorganisaties), gaven een toelichting op de ver-
schillende naslagwerken die nu in omloop zijn of op de planning 
staan. 

Zorgstandaard versus Klinische richtlijn 
De Zorgstandaard voor het Noonan Syndroom bevat, in tegenstelling 
tot de Klinische Richtlijn het voor- en natraject, en de informatie is 
beschreven vanuit het perspectief van de patiënt. Ook is er ruim  
aandacht voor de psychosociale aspecten die voorvloeien uit deze 
aandoening. 
In principe is de Klinische Richtlijn overbodig geworden, omdat die  
in zijn geheel in de Zorgstandaard is opgenomen. Artsen ontvangen 
de Zorgstandaard via de digitale informatiesystemen in het eigen  
ziekenhuis. Zo’n digitale versie is beter doorzoekbaar dan de ruim 70 
pagina’s tellende zorgstandaard. Een zorgpad is een vertaling van 
zorgstandaarden en richtlijnen. Hierin wordt concreet gemaakt welke 
zorgverlener er binnen een bepaald ziekenhuis welke zorgtaak op 
zich neemt (hoe de rollen verdeeld zijn).
Een nadeel van de huidige zorgstandaard is dat er geen verwijzingen 
zijn naar de medische artikelen die ten grondslag liggen aan de  
informatie. Deze artikelen staan als losse lijst achteraan vermeld.  
Dit heeft de aandacht van de VSOP en men hoopt dit in een nieuwe 
update te corrigeren. 

Huisartsenbrochure
Sigrid Hendriks is jeugdarts en werkt momenteel met Anne aan de 
Huisartsenbrochure voor het Noonan Syndroom. De huisartsenbro-
chure zal beknopt het behandeladvies bevatten voor de periode na 
de diagnose. Het zal de huisarts helpen om een correct zorgplan te 
maken voor de betreffende patiënt. Dit is belangrijk gezien de coördi-
nerende rol van de huisarts, zeker daar waar het (jong)volwassen 
patiënten betreft. De huisarts zal de brochure via de patiënt gaan 
ontvangen tijdens een consult, op het moment dat het relevant is.  
“Materiaal om ze onder de neus te duwen” aldus Anne 
Speijer, want de huisarts kan niet alle ins en outs van een zeldzame 
aandoening weten. Daarvoor zijn er teveel verschillende zeldzame 
aandoeningen (tussen 6 en 7 duizend in Nederland).
 
Patiëntenversie van de zorgstandaard:
Naast de huisartsenbrochure wordt er druk gewerkt aan de  
patiëntenversie van de zorgstandaard (ook wel gebruikers-
versie genoemd). Dit document zal in twee versies beschikbaar  
komen: als flip-book, een digitale versie die je kunt raadplegen via 

mobiele telefoon en tablet of als papieren versie, in de vorm van een 
map die je mee kunt nemen naar de arts. In de patiëntenversie komen 
de verschillende aspecten van NS terug, het antwoord op de vraag bij 
welke arts je daarvoor terecht kan en ruimte voor notities. De map  
kan men dus aanvullen met eigen specifieke informatie of vragen. Als 

interactieve app is dit vooralsnog 
geen optie i.v.m. de privacy. Deze 
patiëntenversie maakt meer mogelijk 
in de zorg voor Noonan patiënten. 
Bijvoorbeeld voor ouders die bij een 
ziekenhuisopname alleen willen fo-
cussen op hun zieke kind, in plaats 
de extra rol van verpleegkundige. 
Ook als er geen hoofdbehandelaar 
is, zoals in ziekenhuizen helaas nog 
vaak het geval is, biedt de  

patiëntenversie houvast. Het flip-book (digitaal) zal eind 2015  
beschikbaar zijn. De map begin 2016.  

De workshop maakte veel reacties los over de soms minder goede 
ervaringen van donateurs met artsen. Dat er naast een hoop  
onbegrip toch vele positieve ontwikkelingen zijn, werd ook benadrukt 
in de workshop. Door de komst van het expertisecentrum voor  
Noonan Syndroom in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen worden 
behandelaars verplicht om samen te werken en moet er een hoofd-
behandelaar zijn, die de afstemming van de zorg met de verschillen-
de zorgverleners op zich neemt. En bij het recente congres voor  
studenten geneeskunde bleken velen van de artsen in opleiding op 
deze dag het Noonan Syndroom al te kennen. 

Conny van Leeuwen (voorzitter) lichtte nog toe dat de stichting hulp 
kan inkopen bij de VSOP als het gaat om verbeteringen voor de  
toekomst, zoals systemen die de communicatie met artsen over onze 
kinderen makkelijker maken of apps die (jong)volwassenen helpen om 
hun eigen zorg te managen. Voor ideeën staan zowel de stichting  
als de VSOP open.

Tenslotte reikte Anne Speijer een exemplaar van de Zorgstandaard uit 
aan een van onze donateurs. De Zorgstandaard is digitaal te raad-
plegen via onze website.

Het naslagwerk met de uitleg van alle beschikbare en geplande 
publicaties van de VSOP over het Noonan Syndroom staat op ook op 
de website: www.noonansyndroom.nl/zorgstandaard

Vragen of reacties n.a.v. dit artikel? Neem rechtstreeks contact op met 
Anne Speijer via e-mail: a.speijer@vsop.nl. 

“Materiaal om ze onder de neus te duwen”

Tip van een van de aanwezige donateurs: Kopieer 
de betreffende pagina uit de zorgstandaard en 
markeer of onderstreep de informatie die je wilt 
bespreken met jouw arts. Je maakt het je arts 
makkelijker en daarmee de kans dat jouw vragen 
beantwoord worden groter. 

verslag familiecontactdagverslag familiecontactdag
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Met een prachtige opkomst van maar liefst 30 
(jong)volwassenen met het syndroom van Noon-
an, ouders en partners, startten we tijdens de 
contactdag op 21 maart jongstleden met de 
workshop “Wat zegt Uw gevoel”. Het was mooi 
om voor het eerst ook een groot aantal jongvol-
wassenen te mogen verwelkomen bij de work-
shop. Met hun open en betrokken houding had-
den ook zij een waardevolle en actieve bijdrage!

De workshop was gericht op sociaal-emotionele 
problemen bij mensen met het syndroom van 
Noonan. We stonden stil bij de betekenis van 
sociaal-emotioneel functioneren en het nut van 
emoties in het dagelijks leven. Daarna spraken 
we over een aantal bevindingen uit wetenschap-
pelijk onderzoek dat we uitvoeren binnen het 
Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, on-
derdeel van GGZ-instelling Vincent van Gogh in 
Venray. Emoties goed kunnen herkennen bij  
anderen en het je kunnen inleven in andere 
mensen lijken volgens dat onderzoek (op 
groepsniveau) weinig problemen op te leveren 
bij mensen met het syndroom van Noonan, 
maar met name het goed verwoorden van de 
eigen gevoelens bleek voor velen wel moeilijk  
te zijn. Problemen daarin worden ook wel  
samengevat met het begrip ‘alexithymie’. 
 
In het dagelijks leven kun je veel last ondervin-
den van alexithymie, bijvoorbeeld in relaties met andere mensen. Om 
het verwoorden van emoties te verbeteren, zijn we in Venray een 
training aan het ontwikkelen, specifiek voor mensen met een geneti-
sche aandoening zoals het Noonan syndroom, die daarbij ook soci-
aal-emotionele klachten of problemen ervaren. Daarbij kunt u denken 
aan: moeite hebben met praten over gevoelens, het moeilijk vinden 
om gevoelens van een ander te peilen of om sociale situaties in te 
schatten. Tijdens de workshop hebben we informatie gegeven over 
bestaande sociale cognitietrainingen om een indruk te geven wat u 
zich daarbij kunt voorstellen (groepsgerichte training, verschillende 
oefeningen, ontspanningsvormen, huiswerk) en bespraken we dat de 
literatuur laat zien dat deze trainingen effectief lijken te zijn bij de tot 
nu toe onderzochte doelgroepen.
 
In de vorige nieuwsbrief stond een stuk over alexithymie bij mensen 
met een alcoholverslaving, naar aanleiding van onderzoek van dr. 
Hein de Haan. Afgezien van de daarin beschreven groep mensen met 
verslavingsproblemen, laat literatuur zien  dat het trainen/behande-
len van alexithymie wel degelijk tot klachtenvermindering kan leiden 
en dat dit positieve gevolgen lijkt te hebben voor interpersoonlijk  
gedrag en voor de gezondheid in het algemeen. Dit geeft dan ook 
een gunstiger beeld van de behandelbaarheid. Terugkomend op de 
workshop, hebben we vervolgens het proces van de ontwikkeling van 
onze training toegelicht en aangegeven dat we ernaar streven om 
eind 2015 te gaan  starten. Over het algemeen werd de ontwikkeling 
van een dergelijke alexithymietraining enthousiast ontvangen en is 
men blij dat er op dit gebied een aanbod komt voor mensen met  
het syndroom van Noonan. We hebben uitgebreid gesproken over 

onderwerpen die volgens u belangrijk zijn en aan-dacht verdienen in 
de training, zoals het aanbieden in kleine groepen, het belang van de 
betrokkenheid van ouders en partners, en het creëren van een veilige 
omgeving om goed in te kunnen oefenen.
 
Na deze gezamenlijke start van de workshop werd in twee groepen 
uit elkaar gegaan. Renée heeft als eerste kennismaking samen met  
de jongeren en volwassenen met het syndroom van Noonan enkele 
oefeningen gedaan om het uiten van emoties te bevorderen, zoals 
een ontspanningsoefening, het onderzoeken van overeenkomsten/
verschillen tussen emoties en het weergeven van emoties in een teke-
ning. Ellen heeft ondertussen samen met partners en ouders verder 
gesproken over wat zij van belang vinden in zo een training en met 
hen gesproken over de rol die zij hierin kunnen hebben. 
 
Om zicht te krijgen op hoeveel belangstelling er is voor de  
alexithymietraining, zijn er op de contactdag voorinschrijfformulieren 
uitgedeeld. Bent u geïnteresseerd en wilt u graag op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen omtrent deze training, maar nog geen formu-
lier hebben ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij Renée Roelofs,  
via MNeuropsychiatrie@vvgi.nl. Op korte termijn zal er ook een  
wervingsformulier beschikbaar komen op de website van de stichting.
  
Drs. Renée Roelofs en dr. Ellen Wingbermühle

Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, 
Vincent van Gogh Venray,
in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen

Groei en groeihormoon
Verslag workshop Kees Noordam

Wat zegt Uw gevoel? 
Verslag Workshop Drs. Renée Roelofs en dr. Ellen Wingbermühle     

Aan de hand van een aantal vragen van de aanwezige deelnemers 
aan deze workshop wordt ingegaan op deze materie. Zo wordt het 
informatief en interactief en komt de inhoud veel beter over.

Vraag 1: wanneer wordt groeihormoon bij patiënten met 
Noonan syndroom toegepast?
•	 Onderzoek	wordt	gedaan	bij	afbuigende	groei	t.o.v.	de	groeicurve	 
 (onder – 2). Dit zou kunnen betekenen dat meisjes met Noonan  
 niet groter worden dan 1,50 meter en jongens niet groter dan  
 1,60 meter
•	 Er	wordt	altijd	gekeken	naar	genetische	kenmerken	van	de	ouders 
 en t.o.v. de normale groei.

 Wanneer men onder de groeicurve van de gemiddelde Noonan  
 patiënt komt dient er onderzoek plaats te vinden. Er wordt dan een 
 zgn. IgF-I screening gedaan. Wanneer de uitkomst te laag wordt  
 bevonden wordt de vraag gesteld of het lichaam wel groei- 
 hormoon aanmaakt. Dit gebeurt met groeihormoontesten met  
 behulp van een infuus. Indien te weinig of geen groeihormoon  
 aangemaakt wordt, dan wordt groeihormoonbehandeling gestart.

 Indien er wel groeihormoon wordt aangemaakt wordt 7 dagen  
 lang groeihormoon toegediend. Wanneer de IgF-I waarde stijgt,  
 dan kan groeihormoonbehandeling gestart worden. Indien er geen  
 stijging van de IgF-I waarde te zien is, dan wordt een dubbele dosis 
 toegediend. Stijgt de IGF-1 waarde dan alsnog dan kan ook  
 groeihormoonbehandeling gestart worden.

Vraag 2: Toepassing van groeihormoon bij het Costello 
syndroom
•	 Het	effect	hiervan	is	minder	voorspelbaar	dan	bij	patiënten	met	het	 
 Noonan Syndroom
•	 Het	risico	op	de	ontwikkeling	van	kanker	bij	Noonan	en	Costello	 
 ligt in zijn algemeenheid hoger, maar de toediening van groei- 
 hormoon lijkt geen extra verhoging van dit risico te geven
•	 Groeihormoon	 heeft	 geen	 effect	 op	 de	 hartspiergroei	 of	 het	 
 ontstaan van scoliose.

Vraag 3: wanneer stop je met de behandeling met groei-
hormoon?
•		Als	een	kind	zijn	volwassen	lengte	heeft	bereikt	en	niet	meer	groeit.	 
 Gemiddelde behandelperiode is 6 tot 10 jaar.
•		Na	het	14e	(meisjes)	of	16e		(jongens)	levensjaar	wordt	niet	meer	 
 met groeihormoon gestart

Vraag 4: er lijkt een probleem te zijn wanneer ritalin en 
groeihormoon gecombineerd worden. Hoe zit dit precies?
•	 Ritalin	kan	als	bijwerking	een	groeivertraging	laten	zien
•		Ook	Noonan	geeft	in	zijn	algemeenheid	een	groeivertraging
•		De	combinatie	van	deze	2	is	dan	ook	niet	gunstig	en	zou	kunnen	 
 leiden tot een “dubbel” effect
•		Een	en	ander	is	dosisafhankelijk
•		De	baten	van	Ritalin	moeten	worden	afgewogen	t.o.v.	de	behande- 
 ling met groeihormoon

Vraag 5: wanneer betaalt de zorgverzekeraar een behan-
deling met groeihormoon?
•		De	zorgverzekeraar	betaalt	uitsluitend	wanneer	er	sprake	is	van	 
 een tekort aan groeihormoon zoals aangetoond via de procedure  
 beschreven bij vraag 1

Vraag 6: wanneer start je idealiter een behandeling met 
groeihormoon?
•		Men	start	op	zijn	vroegst	na	het	4e	levensjaar
•	 Men	 start	 in	 ieder	 geval	 vóór	 de	 puberteit,	 het	 liefst	 vóór	 het	 
 8e levensjaar

Paul van den Hengel

verslag familiecontactdagverslag familiecontactdag
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Visagie en Graffiti
Verslag workshops

Een ruime zaal met aan drie zijden vensters werd beschikbaar gesteld 
voor de twee workshops die gedurende de contactdag zouden  
worden aangeboden. Gelukkig veel ramen, want het weer zat nog 
niet mee en zeker voor de eerste workshop “Visagie” was een ruime 
hoeveelheid licht wel gewenst.

Omdat het aantal kinderen dat aan de workshops wilde deelnemen 
overzichtelijk bleek, werd besloten om ook de tweede workshop 
“Graffiti” bij aanvang van de dag al te starten. De kinderen zouden 
daardoor de beschikking hebben over beide aangeboden activiteiten 
gedurende de gehele dag. Deze activiteiten bestonden uit: visagie, 
het maken van een tattoo, schminken voor de liefhebbers en graffiti.  
Visagie bleek al snel niet cool genoeg voor de jongens. Geen wonder, 
al is het maar omdat deze tieners in een tijd van heftige veranderin-
gen hun mening graag helder en eenduidig uitspreken. Terwijl de 
meiden opgetogen uit keken naar een make-over, lonkten de jongens 
naar het gereedschap om tattoo’s te maken …. én naar de meiden. 

Allereerst werden de meiden aan het werk gezet. Na de uitleg over het 
gebruik van een kohlpotlood, waarbij een zacht penseel het verschil 
maakte tussen ‘een kohl-lijntje’ en een professionele oog make-up, kon-
den ze aan de slag. Enkelen leken zich daarin heel goed te kunnen 
vinden. De anderen lieten zich door hen opmaken of keken al snel om 
zich heen of zij niet konden aansluiten bij de activiteit van de jongens. 

Een stel jongens zocht in een stapel tot de verbeelding sprekende af-
beeldingen naar hun tattoo voor die dag. Met carbonpapier werden 
de tekeningen overgetrokken en afgedrukt op hun armen. Daarna 
volgde het proces van inkleuren en daarvoor bleken de doosjes met 
schmink ineens heel nuttige verf te bevatten. Zelfs de oogschaduw van 
de visagiecursus bleek geschikt om een ‘tattoo’ in te kleuren. 
De overige jongens en meiden waren inmiddels druk in de weer met 
het ontwerpen van een ‘tag’ of ‘piece’  dat zij later die dag zouden 
spuiten op een hardboard plaat.

Na de lunch bleek het uitsnijden van sjablonen nog een hele klus, dus 
we hadden nog zeker een uur nodig om iedereen zover op weg  
te helpen dat we naar buiten konden. Gelukkig stond iedereen al een 
half	 uur	 vóór	 de	 officiële	 aanvang	 van	 de	 middagworkshop,	 te	 
trappelen van ongeduld om weer te beginnen. Dus waarom wachten? 
De wolken hadden plaats gemaakt voor een beetje zon. Nét genoeg, 
zo zou later blijken om deze activiteit tot een succesvol einde te  
brengen. Vier jongens waagden uiteindelijk de stap om een volledige 
graffiti tot stand te brengen, die hoogstwaarschijnlijk nu thuis aan  
de muur pronkt. Met mondkapjes en rubber handschoenen trokken 
zij, spuitbussen in alle kleuren in de hand, ten strijde met über-coole 
resultaten. De foto’s van deze workshop spreken verder voor zich. 
Hulde voor deze jonge mannen en vrouwen die zich hier van hun 
beste kant hebben laten zien.

Hallo allemaal,

Ik ben Dagmar en ik ben 16 jaar oud.
Zaterdag 21 maart hadden wij weer onze gezellige Contactdag. Ik 
had mij er erg op verheugd en had er veel zin in om mijn vrienden 
weer te zien! We startten de dag met koffie of thee en een heerlijke 
Rondo. Daarna gingen de volwassenen naar een lezing. En de jonge-
ren gingen naar een workshop.
De workshop was visagie en graffiti. Natuurlijk vonden de jongens 
visagie niet cool dus zij konden zich helemaal uitleven op de graffiti. 
En de meiden konden zich leuk optutten voor een mooie foto. 
Tussen de middag gingen we gezellig met z’n allen lunchen. En geluk-
kig waren de overheerlijke kroketten ook van de partij. En konden we 
gezellig bijkletsen. Daarna gingen de volwassenen weer naar een 
lezing. En de jongeren gingen verder met de workshops. Ook kregen 
de jongeren vrije tijd. Want er was ook een jeugdhonk waar we ons 
eigen gangetje konden gaan. Rond half zes was het afgelopen en 
gingen de vrijwilligers samen met het bestuur uit eten bij het restaurant 
‘Fat Alice’. Daarna was het helaas ook voor ons afgelopen. Ik kijk nu 
al uit naar de volgende ontmoeting in september. Want ik vond het 
een onwijs leuke dag!

Dagmar Stoffer

verslag familiecontactdagverslag familiecontactdag



11Samen meer mogelijk maken!10

verslag familiecontactdagVeranderingen in, ervaringen met en 
kansen van de WMO
Verslag workshop Henk Beltman

Henk schetst in rap tempo de veranderingen die ingezet zijn door 
nieuw beleid en decentralisatie door de overheid. Doordat de  
overheid zich meer wil terugtrekken krijgen de gemeenten een 
grotere rol. Er zijn wel spelregels vastgesteld maar de gemeenten  
krijgen meer ruimte om een eigen richting in te slaan. Door middel  
van een zogenaamd keukentafelgesprek bij de burger die onder- 
steuning nodig heeft, wordt thuis vastgesteld waar de burger  
behoefte aan heeft. Naast een kleine eigen bijdrage wordt ook  
van de burger verwacht dat hij/zij eerst in de eigen kring zoveel  
mogelijk ondersteuning zoekt (mantelzorg).

D.m.v.  een onafhankelijk cliëntondersteuner die iedere gemeente 
hoort aan te bieden, kan de cliënt steun krijgen bij het schrijven  
van een persoonlijk plan. In dit plan moet staan welke hulp de  
omgeving biedt en welke hulp in een maatwerkvoorziening zou  
moeten worden gerealiseerd.

In de powerpoint die op de website staat, staan verder de pun-
ten genoemd die Henk besproken heeft. Als opmerking uit de zaal 
kwam een ervaring met een zeer slopend verlopen aanvraag voor 
een elektrische fiets. De aanwezige moeder had het gevoel steeds 
erg tegengewerkt te worden in plaats van ondersteund.  Henk gaf 
aan ervaringen te delen via bv. Peilingen via www.Iederin.nl 
Daarna zwengelde Henk de discussie aan wat de Noonan organi-
satie zou kunnen betekenen voor haar donateurs.

De mogelijkheden van kleine patiëntenorganisaties zijn zeer  
beperkt. Zaken als lobbyen bij gemeenten voor de behoeften van 
de eigen doelgroep zijn ondoenlijk. Enerzijds valt er niet één beeld 
te schetsen die voor alle doelgroepen van onze stichting gelden,  
anderzijds is het aantal WMO-raden (gemeenten) veel te groot 
om een persoonlijke lobby te realiseren. Daarbij komt dat er 6000 
syndromen bestaan in Nederland. Als deze al hun wensen naar 
de WMO-raden gaan sturen, worden deze overstelpt met gedetail-
leerde info  die waarschijnlijk in een bureaula verdwijnt.

Wellicht zou een mogelijkheid zijn dat het bestuur een korte alge- 
mene beschrijving van de syndromen opstelt die door de cliënt als 
inleiding van het persoonlijk plan gebruikt kan worden. Conny 
zegt toe dit in te zullen brengen in de bestuursvergadering. Tevens  
worden donateurs opgeroepen hun ervaringen te delen via face-
book, forum of in te sturen naar de contactpersoon , Anneke. Ook 
komen geregeld oproepjes in de nieuwsbrief van belangenorgani-
saties zoals Ieder(in), die ervaringen bundelen om hier aandacht 
voor te vragen.

De regeling is nog in ontwikkeling. Mogelijk is hier over een paar 
jaar meer over bekend. 

Henk Beltman 
Adviseur kennismakelaar programma Aandacht voor Iedereen
Zie ook:www.aandachtvooriedereen.nl

Verslag zeldzame ziektedag 2015

Op zaterdag 28 februari vond de zeldzame ziektendag 
www.zeldzameziektendag.nl plaats in het kader van de  
internationale rare disease day. Dit keer was als locatie gekozen 
voor de Burgers Zoo in Arnhem.

Er werd geopend met een indrukwekkend filmpje, www.youtube.
com/watch?v=LTr2Vka2Opc&feature=youtu.be, waarna de dag 
werd geopend door de bestuursvoorzitter van de VSOP. Hij gaf 
een korte inleiding met de indrukwekkende cijfers dat 1 op de 17  
Nederlanders lijdt aan een zeldzame ziekte. De dag ging 
daarna van start met als eerste een discussie over  
patiënten die niet de zorg krijgen die ze nodig  
hebben. Het discussiepanel bestond uit een arts,  
iemand van een verzekeringsmaatschappij, de 
directeur van de VSOP en iemand van samen-
werkende biotech bedrijven. In totaal waren er 
3 verhalen. 

Het eerste verhaal betrof een blaasspoel- 
middel. Een bepaald blaasspoelmiddel werd 
uit het basispakket gehaald na overleg met de 
Nederlandse zorgautoriteit omdat er te weinig 
onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van het 
middel. Dit komt echter omdat het in eerste instantie 
bij relatief weinig patiënten werd gebruikt. In de praktijk 
blijkt dat er zo’n 20.000 patiënten zijn gedupeerd. Het roept 
de vraag op wat voor soort onderzoek er gedaan moet worden 
om middelen in het basispakket te krijgen, in de toekomst wordt de 
zorg steeds meer op de individuele patiënt gericht. Uit dit verhaal 
bleek ook dat helaas bij de beslissing urologen en patiënten niet 
gehoord zijn. Ondertussen is de patiëntenvereniging bezig om door 
middel van rechtszaken om het betreffende middel weer terug in het 
basispakket te krijgen.  Het volgende verhaal betrof een patiënt met 
atypische HUS. Het is een ziekte die vaak moeilijk te diagnosticeren 
is en de patiënt had uiteindelijk 2 niertransplantaties nodig. De kans 
blijft echter aanwezig dat de ziekte terug komt. Om dit te voorkomen 
is er een duur medicijn. Dus om de kosten te drukken wordt het pas 
gegeven als de ziekte weer de kop opsteekt. De zorgverzekeraar 
wil het medicijn best vergoeden als het ziekenhuis hiermee eens is, 
echter die hebben een bepaald budget afgesproken met de zorgver-
zekeraar dus als het medicijn wordt voorgeschreven moet er ergens 
anders bezuinigd worden. 

Dus recht op medicijn kan alleen binnen de afspraken tussen ver-
zekeraar en het academisch ziekenhuis. Er is dus een verschil van 
mening tussen artsen en de farmaceut en het contact tussen deze 2 
verloopt ook vaak moeizaam. Het ironische is dat als gepraat wordt 
met patiënten uit het buitenland, zij het wel krijgen. Er is dus blijk-
baar geen Europese richtlijn. Een groot probleem met deze ziekte 
is dat de diagnose moeizaam gaat dus als de ziekte weer opsteekt, 
hoe snel wordt het herkend en hoeveel schade is er al aangericht? 
Een ander probleem dat hierbij naar voren komt is dat de pati-
ent die de presentatie doet mondig is en kan aangeven wanneer 
het misgaat en zoekt naar een diagnose, niet iedere patiënt is zo. 
De laatste patiënt heeft de ziekte van Leber en vestigt de aandacht 
op de stichting NeMo. Deze stichting maakt zich sterk voor onder-
zoek naar zeldzame aandoeningen in de energiehuishouding. Ze 

is nu een actie gestart, 1 euro, 16 miljoen mensen. Als nu iedere 
Nederlander 1 euro overmaakt naar de stichting NeMo komt er 
16 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar gentherapie 
voor de ziekte van Leber. Voor meer informatie over deze actie zie  
http://stichtingnemo.nl/steun-nemo/actie-1-euro-16-miljoen-mensen/. 

Na de presentaties van de patiënten en de discussies hierover 
vond de officiële lancering van de website zicht op zeldzaam 
plaats (www.zichtopzeldzaam.nl). Op deze website worden allerlei  
patiëntenorganisaties gegeven voor zeldzame aandoeningen, 

welke je ook kan vinden via allerlei synoniemen. De web-
site bevat ook een korte beschrijving van de aan-

doeningen welke beschikbaar zijn gesteld door 
het erfocentrum. Tevens vind je op de website 

een overzicht van allerlei documenten die al 
door de VSOP gemaakt zijn waaronder ook  
natuurlijk onze eigen zorgstandaard. Het plan 
is om in de toekomst ook de erkende expertise-
centra voor zeldzame aandoeningen te gaan 
vermelden. 

Het volgende praatje betrof de crowdfunding in 
de zorg. Doordat er steeds meer bezuinigingen 

plaatsvinden en verantwoordelijkheid voor de zorg 
van de overheid naar de gemeente is gegaan, is het 

steeds moeilijker om zorg te krijgen en/of te vinden waar je deze 
vergoed kan krijgen. Op de website wordt de mogelijkheid geboden 
om niet vergoede zorg gefinancierd te krijgen. Een aspect van deze 
website is het zichtbaar maken van de zorgproblemen, anderzijds de 
regie weer aan mensen zelf te geven door crowdfunding te kunnen  
zoeken voor dingen die voor hun belangrijk zijn om de kwaliteit 
van leven te vergroten. De bedoeling is wel dat je zelf al het een 
en ander hebt gedaan om de zorg vergoed te krijgen en eventueel 
ook eigen middelen bijdraagt. Tevens is het wenselijk dat er een 
tegenprestatie wordt geboden, dit wordt verder aan de personen 
zelf verder overgelaten. De oprichters van de website doen dit  
geheel op vrijwillige basis, zij vragen alleen een bijdrage van 7% 
van het bedrag om de kosten van de software en de website te  
dekken. Meer informatie op de website: geefgezondheid.nu. 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel van de zeldzame ziektedag 
is de uitreiking van de zeldzame engel award. Er waren dit jaar  
3 categorieën, patiënt/naaste, wetenschapper/medisch en me-
dia. In de categorie media werd de award gewonnen door BNN 
voor hun programma’s Je zal het maar hebben en Over mijn lijk.  
De award werd in ontvangst genomen door de directeur van BNN 
en uitgereikt door een meisje met een nierziekte, BNN is natuurlijk 
opgericht door Bart de Graaff die uiteindelijk zelf aan een nierziekte 
is overleden. 

Nadat er door Remon de Jong nog een tekening werd getoond die 
een impressie van deze bijeenkomst weergaf werd de zeldzame 
ziektedag afgesloten. Na een lunch was iedereen vrij om lekker 
door Burgers Zoo te wandelen. Al met al vond ik het een geslaagde 
ochtend waar ik toch weer een hoop geleerd heb.

Judith van de Meerakker

Verslag familiecontactdag
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Prikbord

Een mooi compliment delen we graag!
 
Petra Baas: Stichting Noonan Syndroom
Jasper en Fabian hebben elkaar ontmoet 
tijdens de workshop "Graffiti". Nu dikke 
vrienden.  
Ze logeren vandaag voor het eerst. Beide  
het Noonan syndroom en fijn dat ze  
elkaar niets uit hoeven te leggen.  
Dank jullie wel Stichting Noonan Syndroom.  
Jullie doen bijzonder werk...

 

De familiecontactdag  vindt dit jaar plaats op  zaterdag 26 september
Locatie: Archeon  in Alphen aan den Rijn
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 Samen meer mogelijk maken!

 voor mensen met Noonan, CFC, Leopard en Costello Syndroom.

Voor in de  

agenda ...

De volgende

familiecontactdag  

vindt dit jaar plaats 

op zaterdag 26 

september

Locatie:  

Archeon in Alphen 

aan den Rijn

Wie heeft ...
Er nog leuke mooie en  
ontroerende foto's van  
zijn/haar kind met Noonan,  
CFC, Costello of Leopard en  
wil die ter beschikking stellen  
voor publicatie?

Ook uw mooiste verhaal in de volgende 
nieuwsbrief? Stuur het ons!

Donateurs gezocht! 
Stichting Noonan Syndroom is door de belastingdienst  

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.  

Met uw financiële hulp kunnen wij meer mogelijk maken voor  

mensen met het Noonan Syndroom. Het rekeningnummer  

waarop gedoneerd kan worden is NL91INGB0009604680  

ten name van Stichting Noonan Syndroom te Krimpen a/d IJssel.


