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Van het bestuur
Voor u ligt al weer de eerste Nieuwsbrief van 2014. Alles zo op
een rijtje gezet is er de afgelopen tijd toch weer veel gebeurd. In
deze nieuwsbrief leest u verslagen van activiteiten als de kinderartsen beurs en de voorlichtingsbijeenkomst voor studenten, maar ook
bijeenkomsten van koepelorganisaties en hun activiteiten die wij als
stichting ondersteunen of waar u als donateur wellicht uw voordeel
mee kunt doen (belastingtips…).
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de contactdag op 22
maart in Putten ook volop bezig. Nog niet alle sprekers die we
graag zouden willen hebben toegezegd, maar het belooft weer een
afwisselend programma te worden waarbij ook voldoende keuze
mogelijkheden zijn! Naast onze eigen Medische Adviesraadleden
(die ons het hele jaar door steunen), zal ook Andre Rietman terugkomen, maar dan nu specifiek voor de CFC/ Costello families en heeft
Martine Delfos, biopsycholoog, (werkzaam als wetenschappelijk
onderzoeker, als therapeut, als docent en als schrijfster) toegezegd
om een lezing te komen geven.
Sinds van de zomer is er een uitwisseling op gang gekomen met de
Engelse Noonan patiëntenvereniging. Door drukke agenda’s is dit
nog niet heel frequent, maar ik wil proberen om onderstaand een
indruk te geven.
De Noonan Syndrome Association heeft contact met zo’n 250
families met Noonan Syndroom. Zij ontvangen geen steun van
de regering en zijn in die zin volledig afhankelijk van fundraising
door hun eigen leden, vrienden en familie. De NSA richt zich op
Noonan Syndroom maar, onderhoud wel intensief contact met NF1

en Costello kids. Op dit moment zijn zij meer bezig met de specifieke
verschillen behorend bij de verschillende genmutaties bij Noonan.
Op 12 april is hun contactdag in Birmingham, daar zal in ieder
geval Michael Patton spreken over een onderzoek naar de
cognitieve en sociale mogelijkheden van kinderen van 6-16 jaar met
Noonan Syndroom. Uiteraard hebben wij gevraagd om ons op de
hoogte te houden!
Voor belangstellenden is het programma en deelnameformulier voor
de contactdag van de NSA aan te vragen bij info@noonansyndroom.nl
Ik wens iedereen veel leesplezier en doe bij deze meteen een oproep
aan iedereen:

Heeft u ook iets leuks/interessants
te melden, of wilt u bijvoorbeeld verslag
maken van 1 van de lezingen/workshops
op de contactdag meld dit dan bij ons!
Op die manier kunnen we
de informatie voor iedereen
toegankelijk maken!
Renée Augustijn
(Secretaris)

Steun ons werk!

U leest wat er allemaal gebeurt. Dit kan alleen dankzij de inzet van
veel mensen. Maar het kost ook geld! Veel van de activiteiten kunnen
we bekostigen door de subsidie die we krijgen van Fonds PGO.
Fonds PGO stelt daaraan ook een aantal voorwaarden. Een van die
voorwaarden is dat wij als stichting tenminste 100 betalende donateurs hebben op de teldatum minimaal 25 euro bijdragen. Dit betekent een verhoging van 5 euro per gezin, dus als u een vaste opdracht aan uw bank heeft gegeven destijds, denk er dan even aan
om dit te veranderen! Overigens doneerden al een heleboel mensen
€ 25,- of zelfs meer!

Zorg er voor dat wij als bestuur zeker kunnen zijn van uw steun, ook
in de begroting van onze activiteiten! Loop naar uw computer,

start de internetpagina van uw bank op en plan die donatie
van minimaal 25 euro voor begin 2014 nu in!
Kunnen wij op 1 april zeker zijn van voldoende donateurs
en uw donatie op giro 9604680 t.n.v. Stichting Noonan
Syndroom (IBAN code: nl 91 ing B0009604680)?

Help ons mee!
Samen meer mogelijk maken!
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Agenda 2014:
8-10 mei
7de Europese Conferentie over zeldzame aandoeningen in Berlijn met
de titel: de zeldzame aandoeningen puzzel: breng het plaatje tot leven.

1 maart 2014
Zeldzame ziektedag Nederland

22 maart 2014
Contactdag 2014 in Putten
27 september 2014
Familiecontactdag

Oproepen prikbord
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Een nationaal plan en nu?
In 2009 hebben de ministers van volksgezondheid van diverse
Europese landen, afgesproken dat: Er in 2013 een strategie of plan
opgesteld moet zijn, dat als leidraad dient voor en structuur
aanbrengt in alle relevante maatregelen op het gebied van zeldzame ziekte. Daarvoor is het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten
geschreven.
Dit plan is 10 oktober overhandigd aan minister Schippers en
donderdag, terwijl de conferentie begonnen was, doorgestuurd aan
de voorzitter van de tweede kamer. De conferentie bestond uit
verschillende workshops waarna er in groepen gediscussieerd werd
en de uitkomst nadien besproken werd.
Het komt er op neer dat de verschillende patiëntenverenigingen
graag een expertisecentrum willen, maar wie bepaalt wat een goed
expertisecentrum is en waar deze dan moet komen? Daarin heeft de
overheid een rol, de NFU,de zorgverzekeraars en OOK de patiëntenorganisaties.
In Het Radbout UMC zijn ze intern begonnen met in kaart brengen
welke specialisaties er in huis zijn en of deze zo goed zijn dat ze
samen een expertisecentrum kunnen vormen. Dit zijn ze aan het
bekijken voor 7 zeldzame ziekten. Alleen moet een expertisecentrum
dus ook getoetst worden aan de Europese normen en door een
onafhankelijk instantie. Eigenlijk heb ik alleen van Nijmegen
gehoord dat ze actief bezig zijn, terwijl er meerdere UMC’s/artsen
vertegenwoordigd waren.

Er kwam dus ook uit dat de anderen het initiatief van Nijmegen over
moesten nemen en niet gaan afwachten tot ze officieel een opdracht
krijgen ook omdat je als ziekenhuis kritisch naar jezelf kijkt wat is
mogelijk en wat hebben wij te bieden.
Er is gesproken over het delen van patiëntengegevens en het inlezen
voordat je een patiënt ziet. Er waren ook patiënten die tevreden zijn
met hun behandeling in het streekziekenhuis, maar misschien dat ze
dan toch eens per 1 of 2 jaar gezien zouden moeten worden bij een
expertisecentrum.
Sommige mensen hadden het er wel voor over om verder te moeten
reizen, anderen weer niet. Ook is er de discussie of het de ziekenhuizen niet teveel om de PR te doen is?
Er was een spreker van de zorgverzekeraars en die zei dat patiëntenverenigingen vaker rechtstreeks met een goed onderbouwd plan /
zorg in gesprek kunnen gaan met de zorgverzekeraar, tenslotte is de
patient de expert.
Verder heb ik met een paar mensen gesproken van andere patiëntenverenigingen, hoe de vereniging draait en waar de subsidiegelden voor gebruikt worden en wie ze
hebben als ondersteuners.
Het waren 2 vermoeiende dagen
[dat lange zitten, ben ik niet gewend], maar wel heel interessant.
Anneke de Vries
(bestuurslid)

Leidraad scoliose voor de huisarts
De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een ‘Leidraad behandeling scoliose’ voor huisartsen uitgebracht. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. De leidraad
geeft een aanzet voor de systematische aanpak van scoliose in de
spreekkamer en geeft richting aan het handelen van de huisarts en
het verwijsbeleid. Daarnaast maakt de leidraad het handelen van
de huisarts meer inzichtelijk. Patiënten komen hierdoor beter voorbereid in de spreekkamer en kunnen beter overleggen met de huisarts over de behandeling. Momenteel is er nog geen NHG-richtlijn
voor scoliose. De Vereniging van scoliosepatiënten zet zich in voor
de realisatie van zo’n richtlijn.

Huisartsen hebben niet de beschikking over een NHG-richtlijn voor
scoliose. De vereniging heeft daarom een leidraad opgesteld, die
richting geeft aan de aanpak en het handelen van de huisartsen
in Nederland. Tevens geeft het informatie over de uit te voeren anamnese, de diagnostiek en het verwijsbeleid. Daarnaast is in de
leidraad een aantal algemene zaken over scoliose opgenomen en
verwijst de leidraad naar www.scoliose.nl voor verdere informatie.
De leidraad is ook belangrijk voor patiënten, omdat daarmee het
noodzakelijk handelen van de huisarts inzichtelijk wordt gemaakt.
Patiënten, en in het geval van jonge patiënten ook hun ouders,
worden daardoor een beter geïnformeerde gesprekspartner in de
spreekkamer.

De Vereniging van scoliosepatiënten is in 2008 het project
‘Scoliosezorg moet beter’ gestart, dat zich richt op de kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland. De circa 7800 huisartsen
in Nederland vervullen een belangrijke rol in de vroegtijdige ontdekking van scoliose, vooral bij jongeren. Vroegtijdige ontdekking
van scoliose is cruciaal voor een adequate behandeling. Scoliose bij
volwassenen neemt toe door de vergrijzing.

Samen meer mogelijk maken!
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Werken aan naamsbekendheid
Ieder najaar houdt de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen
(NVK) een 3-daags congres voor haar leden. Dit gebeurt altijd in
het congrescentrum “Koningshof” in Veldhoven, een perfecte locatie met goede faciliteiten voor grote manifestaties zoals deze. Want
groot was het, ruim 800 deelnemers woonden 1 of meerdere dagen
van dit congres bij.
Om onze naamsbekendheid als stichting te vergroten én meer bekendheid te geven aan het Noonan Syndroom leek het ons zinvol
om ons op deze gebeurtenis te presenteren. Tenslotte zal ieder kind
met een probleem na korte of langere tijd bij een kinderarts terecht
komen. En dan is het zaak dat de desbetreffende kinderarts natuurlijk wel de problematiek (her)kent.
Maar hoe ga je je als stichting presenteren? We hebben geen stand
en geen geld om een professionele stand te (laten) bouwen. Daarnaast zou het een verspilling van middelen zijn om een stand te
ontwerpen die je zelf snel in elkaar kunt zetten, want zo vaak komen
dit soort manifestaties nu ook weer niet voor.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor het ontwerpen van een 5-tal
“banners”, handige uitrolbare 2 meter hoge schermen, die in een
handomdraai neer te zetten zijn en maar weinig kosten. We hebben
ervoor gekozen om één algemene banner van de stichting zelf te
ontwikkelen en daarnaast 4 banners te maken met de verschijnselen
bij het Noonan-, CFC-, Costello-, en LEOPARD syndroom.
Verder hebben we voor de medisch specialist een boekje samengesteld waarin alle voornoemde syndromen waarvoor onze stichting
zich inzet, uitgebreid en professioneel beschreven worden.
Iedere dag van 6 t/m 8 november was de stand in de expositieruimte
van “Koningshof” bemenst door onze bestuursleden en vrijwilligers.
Gelukkig waren er veel kinderartsen, met name kindercardiologen,
die goed op de hoogte waren van de syndromen. Desondanks vond
het boekje gretig aftrek. Er zijn leuke gesprekken gevoerd.

Tot onze verbazing was er zelfs een kinderarts die het Noonan
Syndroom goed kende, maar van onze stichting of site nooit had
gehoord. Voor deze arts was het bestaan hiervan een echte eyeopener, die naar wij mogen hopen ook de onder behandeling zijnde
patiënten ten goede zal komen.
Het was voor ons heel bijzonder om hier aanwezig te zijn tussen alle
farmaceutische bedrijven in de expositieruimte. Kennelijk zijn er vrijwel geen patiëntenverenigingen die deze gelegenheden aanpakken
om te werken aan naamsbekendheid. Wij zijn er door deze actie
van overtuigd geraakt dat het wel degelijk helpt. Wij gaan door met
de ingeslagen weg en zullen kijken of er andere groepen zijn die
voor onze stichting interessant kunnen zijn. Je zou hierbij kunnen
denken aan bijv. consultatiebureauartsen. We hebben nu tenslotte mooie
materialen om ons professioneel te
presenteren.
Wij houden u op de hoogte van onze
activiteiten op dit vlak.
Paul van den Hengel
(bestuurslid)

Noonan Syndroom

CFC Syndroom

LEOPARD Syndroom

Cardio Facio Cutaan Syndroom

(Noonan Syndroom met lentigines)

Costello Syndroom

• Achterblijvende groei

• Achterblijvende groei

• Achterblijvende groei

• Achterblijvende groei

• Aangeboren hartafwijking

• Aangeboren hartafwijking

• Aangeboren hartafwijking

• Aangeboren hartafwijking

• Mogelijk milde

• Matige tot ernstige

• Mogelijk milde

• Matige tot ernstige

ontwikkelingsachterstand

ontwikkelingsachterstand

ontwikkelingsachterstand

ontwikkelingsachterstand

• Laaghangende oogleden

• Laaghangende oogleden

• Laaghangende oogleden

• Laaghangende oogleden

• Vaak lichtblauwe opvallende ogen

• Nystagmus

• Vaak verminderd gezichtsvermogen

• Vaak verminderd gezichtsvermogen

• Lage spierspanning

• Vaak verminderd gezichtsvermogen

• Lage spierspanning

• Lage spierspanning

• Trage motorische ontwikkeling

• Lage spierspanning

• Trage motorische ontwikkeling

• Zeer trage motorische ontwikkeling

• Lichte tot ernstige voedingsproblemen

• Zeer trage motorische ontwikkeling

• Lichte tot ernstige voedingsproblemen

• Ernstige voedingsproblemen

(soms sondevoeding nodig)

• Ernstige voedingsproblemen

• Vaak talig sterker ontwikkeld

(vaak sondevoeding nodig)

dan handelend
• Grotere kans middenoorproblemen

• Broos en krullend haar

(soms sondevoeding nodig)

(vaak sondevoeding nodig)

• Toenemende lentigines (pigmentvlekjes)

• Losse huid aan handen en voeten

• Kans op doofheid

• Epilepsie

• Droge schilferige huid
• Epilepsie

www.noonansyndroom.nl

www.noonansyndroom.nl

www.noonansyndroom.nl

www.noonansyndroom.nl

Samen meer mogelijk maken!
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VU Studentenbijeenkomst
Meer dan 50 patiëntenverenigingen, waaronder Stichting Noonan
Syndroom, hebben meegedaan aan de studentenbijeenkomsten van
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verspreid over vier dagdelen
konden tweedejaarsstudenten geneeskunde in gesprek gaan met
deze verenigingen om erachter te komen hoe het is om een chronische aandoening te hebben en wat de rol van de patiëntenvereniging is. Voor de studenten een eerste contact met patiënten. De
bijeenkomsten waren nadrukkelijk niet bedoeld om heel erg in te
gaan op de medische kant van de ziekte of het syndroom, maar om
kennis te maken met de mens achter de aandoening.
Stichting Noonan Syndroom mocht op maandag 13 januari meedoen. Judith (zelf Noonan) en Janna (moeder van een jongen met
Noonan) zaten die ochtend klaar om twee groepen van elk 10 studenten te woord te staan. Eerst hield een vertegenwoordiger van
een andere vereniging een praatje voor de hele zaal over wat een
patiëntenvereniging doet. Daarna mochten de studenten aanschuiven bij een tafel voor een eerste gesprek. Na een half uur werd er
gewisseld en kon een volgende groep vragen stellen. De studenten
stelden veel en wisselende vragen: hoe het is om Noonan te hebben.
Hoe vaak je naar het ziekenhuis moet. Wat je er van merkt op je
werk. Hoe het is om de diagnose te krijgen als je al volwassen bent.
Waarom je voor een gewone school kiest voor je kind als het ook
naar het speciale onderwijs zou kunnen. Hoe het is voor de broertjes
en zusjes als er een kind met Noonan in het gezin is. Of het PGB nog
bestaat. Wat onze stichting doet. En nog veel meer vragen. Sommige studenten waren zelfs al bekend met Noonan, CFC en Costello!

Een nuttige ochtend: niet alleen goed dat de studenten zich
konden richten op de mens achter de patiënt, maar ook dat ze
op de hoogte kwamen van wat een
patiëntenvereniging doet en betekent
voor hen. En natuurlijk altijd goed als
studenten geneeskunde al tijdens hun
opleiding in aanraking komen met
zeldzame aandoeningen.
Janna Bekenkamp,
(bestuursondersteuner)

Zeldzame Ziektendag: zaterdag 1 maart in Naturalis
Unieke dag

Symposium

De Nationale Zeldzame Ziektendag is een jaarlijks terugkerende
dag die wordt georganiseerd door VSOP, de Nederlandse patiëntenorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen, en het
Zeldzame Ziekten Fonds. Deze dag komt voort uit de Internationale
Rare Disease Day , die elk jaar op 28 februari plaatsvindt. In 2014
is het internationale thema ‘Join together for better care’, waarmee
het belang van samenwerking bij het verbeteren van kwaliteit van
zorg wordt benadrukt. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben te
maken met een zeldzame ziekte, die vaak chronisch, progressief
en levensbedreigend is. Patiënten werken zowel internationaal als
nationaal samen om de kwaliteit van het leven met een zeldzame
aandoening te verbeteren. Op Zeldzame Ziektendag onderstrepen
patiënten en vrijwilligers het belang van deze samenwerking en de
actieve rol die zij hierin vervullen.

Door het zeldzame karakter van de aandoeningen is er veelal te
weinig bewustzijn en kennis bij o.a. zorgverleners, onderzoekers,
verzekeraars en de overheid. VSOP organiseert daarom op zaterdag 1 maart een beleidssymposium met als thema ‘Bewustwording’.
De centrale vraag tijdens dit symposium is hoe patiënten en patiëntenorganisaties het bewustzijn en de alertheid ten aanzien van
zeldzame aandoeningen verhogen, en hoe samenwerking hierin
bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het symposium vindt plaats in Naturalis te Leiden.

Meer informatie en inschrijven
Vanaf 6 januari a.s. kunt u zich voor
deelname aan het symposium aanmelden via www.zeldzameziektendag.nl.
Op deze website vindt u tevens meer
informatie over het programma van
de dag.

Samen meer mogelijk maken!
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Autisme spectrumstoornissen: waard om naar de te kijken!
De laatste jaren is er toenemend belangstelling voor leer- en gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met aangeboren
aandoeningen. Dit geldt ook voor de aandoeningen die binnen de
RASopathieën vallen, zoals Noonan syndroom, CFC en Costello
syndroom en bijvoorbeeld Neurofibromatose type 1 (NF1). Vooral
bij neurofibromatose is veel onderzoek gedaan – onder andere
door de ENCORE-groep in Rotterdam* - waarbij blijkt dat een groot
deel van deze kinderen leer- en gedragsproblemen heeft. De ernst
en de aard van de leerproblemen is zeer verschillend, maar beïnvloedt meestal wel de schoolprestaties (40 % van de kinderen met
NF1 volgt speciaal onderwijs). Een groot deel van de kinderen heeft
moeite met concentreren (zoals bijvoorbeeld bij ADHD), maar ook
zwakke sociale vaardigheden of op autisme lijkende problemen komen vaker voor1.
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen met Noonan, CFC of Costello syndroom. Kinderen met het syndroom van Noonan hebben vaak een milde ontwikkelingsstoornis, maar bij kinderen met CFC of Costello syndroom
is de achterstand in leren meestal ernstiger. De variatie is echter
groot. In welke mate deze kinderen gedragsproblemen hebben, is
niet goed duidelijk. In Venray is wel onderzoek gedaan naar neuropsychologische en gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen
met Noonan syndroom, maar onderzoek bij kinderen met CFC- en
Costello syndroom is nog heel weinig verricht2.

Voor de kinderen en hun ouders zijn het juist de leer- en gedragsproblemen die het dagelijks leven erg beïnvloeden. Daarbij is het
belangrijk om deze problemen zo vroeg mogelijk te herkennen zodat ieder kind optimaal kan worden begeleid.
Eind 2013 is een groot onderzoek uit de VS gepubliceerd over
het voorkomen van autisme bij RASopathieën3. Zij kozen speciaal
voor het onderzoeken van kinderen met Noonan, CFC en Costello
syndroom. Deze syndromen hebben namelijk met elkaar gemeen dat
er een verandering in het erfelijk materiaal is opgetreden, waardoor
een belangrijke signaalroute in het lichaam (het Ras/MAPK pad) anders
functioneert. De gedachte is dat de verandering in deze signaalroute
een risico is voor het ontwikkelen van een autisme spectrumstoornis.
De verschillende vormen van autisme worden tegenwoordig onder
één noemer geschaard en autisme spectrumstoornissen (afkorting: ASS)
genoemd. Een term die ook vaak nog gebruikt wordt is pervasieve
ontwikkelingsstoornis. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij er kenmerkende problemen in taal, communicatie
en sociale vaardigheden zijn. Bovendien is er sprake van een beperkt,
zich herhalend of stereotiep patroon van gedrag of belangstelling.
Autisme kan moeilijk te diagnosticeren zijn, bijvoorbeeld op jonge
leeftijd, maar ook als er andere problemen bij een kind spelen in
het kader van een aangeboren aandoening of syndroom. Mensen
met autisme kunnen een normale of lagere intelligentie hebben,
ook is bekend dat autisme bij sommige syndromen vaker voorkomt.

Samen meer mogelijk maken!
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De diagnose kan alleen gesteld worden door een psychiater of
GZ-psycholoog. In de bevolking komt ASS bij 0.5 – 2 % van alle
mensen voor, waarbij jongens ongeveer vier maal zo vaak zijn aangedaan.
De onderzoekers van de genoemde studie hebben onderzocht of
kenmerken van autisme vaker voorkomen bij kinderen met Noonan,
CFC en Costello syndroom en NF1 als je hen vergelijkt met hun
gezonde broers en zussen. Bovendien werden zij vergeleken met
kinderen die autisme hebben zonder een onderliggend syndroom.
De onderzoekers vonden de kinderen die aan de studie meededen
via familiedagen en congressen van de patiëntenverenigingen. Uiteindelijk deden er 211 kinderen mee ( Noonan 48, CFC 54, Costello 43 en NF1 66 kinderen) met hun 117 broers en zussen. Ter vergelijking werden 133 kinderen met ASS, maar zonder syndroom,
geëvalueerd. Voor het vaststellen van autisme kenmerken bij een
kind werd gebruikt gemaakt van twee verschillende vragenlijsten die
door de ouders werden ingevuld. Helaas werden maar 7 kinderen
met een onderliggend syndroom uitgebreider door het onderzoeksteam geëvalueerd.

“Uit deze studie blijkt dat kinderen
met een RASopathie vaker een
autisme spectrumstoornis hebben.”
Van de totale groep kinderen met een onderliggend syndroom voldoet 27% aan de criteria voor een ASS. Er zijn echter wel verschillen
in vóórkomen tussen de syndromen: 54 % van kinderen met CFC
syndroom, 26 % van kinderen met Costello syndroom, 21 % van
kinderen met Noonan syndroom en 11 % van de kinderen met NF1
hebben kenmerken van een autisme spectrumstoornis, waarbij de
gedragsproblemen het ernstigst zijn bij kinderen met CFC syndroom.
De verschijnselen van autisme bij de kinderen met een syndroom
zijn vergelijkbaar met de kinderen met autisme zonder onderliggende aandoening. Opvallend hierbij is dat in beide groepen jongens
vaker zijn aangedaan dan meisjes. Broers en zussen van kindere
met ASS lijken zelf ook een wat grotere kans te hebben autisme. Dit
komt overeen met autisme in de normale bevolking, waarbij mannen een viermaal grotere kans hebben op de diagnose ASS en er
een familiaire factor is, d.w.z. dat er een grotere kans is op autisme
bij een kind als er in een gezin of familie al meer personen zijn met
deze gedragsproblemen.

Wat leert dit onderzoek ons?
Allereerst heeft deze studie beperkingen, omdat er gebruik gemaakt
is van vragenlijsten, terwijl bekend is dat gestructureerde interviews
van ouders en onderzoek van kinderen door een psychiater of psycholoog een beter beeld geven van de problemen van een kind.
Waarschijnlijk is het feit dat in de VS de meeste kinderen te ver van
het onderzoekende ziekenhuis wonen, de oorzaak van het feit dat
ouder-interviews of klinische beoordelingen van de kinderen niet
mogelijk waren.
Aan de andere kant deden veel kinderen met hun broers en zussen
mee aan deze studie en is heel duidelijk dat een groot deel van de
kinderen met Noonan, CFC en Costello syndroom en NF1 gedragsproblemen met kenmerken van autisme heeft. Het is belangrijk om
de resultaten van het onderzoek bij andere kinderen verder uit te
zoeken, maar ook om bij elk kind rekening te houden met het feit
dat zij deze gedragsproblemen kunnen hebben.
De diagnose ‘autisme spectrumstoornis’ moet natuurlijk niet alleen
leiden tot ‘het plakken van een etiket’, maar vooral leiden tot een
goede begeleiding van het kind. Ieder kind en zijn gezin is hierbij
anders, met verschillende problemen, maar ook verschillende mogelijkheden. Maatwerk door het begeleidend team is hierbij van groot
belang.
Op www.balansdigitaal.nl staat veel algemene informatie over
verschillende gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD en autisme. De informatie op deze website is echter niet specifiek gericht
op kinderen met een onderliggend syndroom.

Barbara Sibbles,
kinderarts

Gwen Dieleman
Psychiater

* ENCORE = Expertisecentrum Erfelijke NeuroCognitieve Ontwikkelingsstoornissen Rotterdam Erasmus MC
1

2
3

Leer- en gedragsstoornissen bij kinderen met Neurofibromatose type 1. Informatie en handige tips voor ouders, kinderen, leerkrachten en
begeleiders. Uitgave: Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN, www.neurofibromatose.nl) 2009
Wingbermuhle E, Egger J, van der Burgt I et al. Neuropsychological and behavioral aspects of Noonan syndrome. Horm Res 2009; 72: 15-23
Adviento B, Corbin IL, Widjaja F, et al. Autism traits in the RASopaties. J Med Genet 2013; 0: 1-11
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Even voorstellen: Ieder(in)
Met een inspirerend ideaal
Wij blijven ons sterk maken voor een samenleving waarin iedereen
kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een
beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg
en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.
U kent ons als de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en als
Platform VG (verstandelijk gehandicapten). Per 1 januari 2014 is
dat veranderd! Wij zijn gefuseerd en gaan samen verder als één
organisatie onder een nieuwe naam: Ieder(in).

Grootste netwerk
Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
Meer dan 250 organisaties zijn bij ons aangesloten (ook Stichting
Noonan Syndroom). Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in
Nederland van mensen met een beperking of chronische ziekte. Gezamenlijk behartigen we de belangen van meer dan twee miljoen
mensen.

Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag
inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt
onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten! Dus
eisen we van de overheid en andere partijen dat dit verdrag wordt
nageleefd.
Om dit ideaal - de inclusieve samenleving - steeds voor ogen te
houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam.

Zo kunt u ons volgen
U vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op onze website www.iederin.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze
nieuwsbrief, Facebook of Twitter.

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen.
Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van Ieder(in) kunt u
precies zien hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de brochure
Belastingvoordeel 2013 bestellen.
Voor mensen met hoge zorgkosten zijn zowel de website als de brochure een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting
over het jaar 2013. Zij kunnen zo honderden euro’s terugverdienen.
De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en
vervoer van en naar het ziekenhuis. De aangifte inkomstenbelasting
over 2013 moet vóór 1 april ingediend zijn.

Rekenvoorbeelden
In begrijpelijke taal geven meerkosten.nl en de brochure informatie
over het invullen van de belastingaangifte 2013. De website volgt
de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is.
Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en
dat van de eventuele fiscale partner.

Andere tegemoetkomingen
De website en brochure geven ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en
gehandicapten. Zoals de mogelijkheden die gemeentes hebben voor
tegemoetkoming in de meerkosten die u maakt door uw handicap of
ziekte. Zo kunt bijvoorbeeld bij uw gemeente een beroep doen op
de korting op de eigen bijdragen die u in 2014 nog kunt ontvangen
voor extramurale AWBZ of Wmo-zorg.

Belastinggids 2013 bestellen
U kunt de brochure Belastingvoordeel 2013 bestellen bij de webwinkel van Ieder(in). De brochure kost € 5,80 (inclusief verzendkosten).
Heeft u geen internet of is de informatie in onze webwinkel voor u
niet goed toegankelijk, dan kunt u contact opnemen met onze telefonische bestellijn. De bestellijn is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 030 - 291 6650.

Ga naar www.meerkosten.nl en kijk welke zorgkosten
voor u belastingvoordeel kunnen opleveren.
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Nieuwe wet ontzegt kinderen recht op veilige en goede zorg
Indien de Tweede Kamer het huidige wetsvoorstel over medischwetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO) ongewijzigd aanneemt, ontzegt Nederland zieke kinderen het recht op veilige en
goede zorg. Zonder wezenlijke verruiming van de regels blijven
gevaarlijke situaties bij het toedienen van medicijnen aan kinderen
bestaan en kan belangrijk onderzoek naar ernstige ziektes niet
plaatsvinden.
Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK), onderzoekers en organisaties van patiënten en ouders van
zieke kinderen vandaag in een gezamenlijke brief aan de minister
en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel over de nieuwe WMO dat de
minister heeft ingediend wordt mogelijk al op korte termijn plenair
behandeld. De brief doet daarom nu een dringende oproep aan de
minister en de Kamerleden om te kiezen voor wezenlijke versoepeling
van de regels, zodat zieke kinderen (individueel en als groep) net
als in andere Europese landen kunnen profiteren van nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Medicijnen voor kinderen niet veilig
Onderzoek bij kinderen is in Nederland nu alleen bij hoge uitzondering en onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Hierdoor
voldoen medicijnen die kinderen krijgen vaak niet aan de eisen
van bewezen effectiviteit en veiligheid. Zo is veertig procent van de
medicijnen die huisartsen voorschrijven aan kinderen niet geregistreerd en niet goed onderzocht voor gebruik bij kinderen. Hetzelfde geldt voor tachtig procent van de medicijnen die kinderartsen
voorschrijven op een couveuseafdeling. Dit leidt tot een verhoogd
risico op bijwerkingen of onwerkzaamheid.

Een ander gevolg van de strenge Nederlandse regels is dat kinderen
met een ernstige ziekte niet aan belangrijke klinische studies van
nieuwe medicijnen kunnen deelnemen, omdat deze niet in Nederland
maar wel in andere Europese landen plaatsvinden omdat de wetgeving daar minder streng is.

Verruiming van de wet noodzakelijk
Het wetsvoorstel van minister Schippers biedt in de huidige vorm
geen wezenlijke verruiming van de mogelijkheden voor onderzoek.
De Nederlandse kinderartsen, onderzoekers en organisaties van
patiënten en ouders vragen de Tweede Kamer daarom dringend
meer ruimte te creëren in de wet, zoals bijvoorbeeld de Kamerleden
Dijkstra en Tellegen doen in hun amendement op het wetsvoorstel.
‘Een dergelijke verruiming van de wet is noodzakelijk om kinderen
in Nederland te kunnen laten profiteren van de vooruitgang in de
geneeskunde, zoals in andere Europese landen,’ aldus de brief.
De brief aan de Tweede Kamer is opgesteld door de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), de Vereniging Ouders Kinderen met Kanker (VOKK), Duchenne Parent
Project en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK). 19 patiënt- en ouderverenigingen ( noot van de redactie:
waaronder ook Stichting Noonan Syndroom) en onderzoekers
hebben de brief mede ondertekend. Ook de leden van de commissie
Doek, die in 2009 de minister adviseerde de regels te verruimen,
staan achter de oproep.

Heeft u input voor een volgende nieuwsbrief,
laat het ons weten via info@noonansyndroom.nl.

www.noonansyndroom.nl
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