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Van het bestuur

Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. Een landelijke contactdag op 
22 maart waarvan in deze nieuwsbrief in alle toonaarden verslag 
van wordt gedaan. Meer leden o.a. door Facebook (en in mindere 
mate door Twitter). Nieuwsbrieven zoals deze zowel digitaal als in 
gedrukte vorm. Onderzoek in het UMC St. Radboud naar lichame-
lijke problematiek bij het Noonan Syndroom, etc..

Om bij het laatste even extra stil te staan. Novartis (een groot  
farmaceutisch bedrijf) heeft ons verzoek om een bijdrage aan dit 
onderzoek van het UMC St. Radboud gehonoreerd met een bijdrage 
van maar liefst € 1.250! Geweldig, deze gift komt als een geschenk 
uit de hemel voor dat deel van het onderzoek wat nog niet gedekt 
was door fondsen of het ziekenhuis zelf.

Verder wordt ENCORE opgenomen in de database van Orpha-
net. Orphanet is een gerenommeerde Europese database waar  
gespecialiseerde klinieken voor zeldzame aandoeningen zich als 
zodanig kunnen laten registreren. Orphanet kan worden geraad-
pleegd door zorgverleners om patiënten naar de juiste specialist 
door te doorverwijzen of door patiënten die op zoek zijn naar 
de specialist met veel expertise op het gebied van een bepaalde 
zeldzame aandoening ten behoeve van een optimale behande-
ling. ENCORE zal worden opgenomen als ENCORE CFC Costello  
Expertisecentrum Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis. Het UMCN 
St. Radboud is reeds geregistreerd als expertisecentrum voor het 
Noonan Syndroom.

De Stichting Noonan Syndroom is zoals u weet sinds langere tijd 
ook de belangenbehartiger voor mensen die lijden aan het CFC 
Syndroom. Sinds vorig jaar zijn er ook mensen met het LEOPARD 
Syndroom en het Costello Syndroom bij gekomen. Deze aandoe-
ningen komen zeer zelden voor en vallen ook onder de noemer 
“Rasopathieën”, net als Noonan en CFC Syndroom. Door zich in 
onze stichting onder te laten brengen kunnen ook zij met lotgenoten 
in contact komen en hopelijk kunnen we hen ook helpen met infor-
matievoorziening en belangenbehartiging.

We hebben nu ruim 190 leden en dat is een substantiële toename. 
Maar in absolute zin zijn wij natuurlijk nog steeds een hele kleine 
patiëntenvereniging. Dit betekent ook weinig inkomsten van dona-
teurs. Wij willen graag een beroep op u doen om donateurs te wer-
ven in uw omgeving. Voor slechts € 25 per jaar kunnen zij ons werk 
ondersteunen en kunnen wij ook in de 
toekomst meer mogelijk maken. Dona-
ties zullen in de toekomst voor onze 
stichting steeds belangrijker worden.

Paul van den Hengel
(bestuurslid PR & communicatie)
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Bowlingschoenen aan en gaan!

Op 22 maart was het zo ver; de contactdag van het CFC, Noonan, 
Costello en Leopard Syndroom. Waar de ouders interessante lezin-
gen konden volgen en met elkaar in gesprek konden gaan over hun 
ervaringen, konden de kinderen hun vriendschappen en kennissen 
weer uitbreiden. Sommige van deze kinderen zien elkaar maar 1 of 
2 keer per jaar, maar toch lijken zij op zo'n dag de beste maatjes in 
het dagelijks leven. Dat is iedere keer weer heerlijk genieten als vrij-
williger. Dit is 1 van de dingen die deze dagen met de kinderen zo 
enorm leuk maakt.

Toen Thea Hoedjes (CFC) Carin weer meevroeg om te helpen, hoef-
de zij dan ook niet lang na te denken. Het 'vaste' maatje kon helaas 
niet mee, en ook de 'reserve' had andere verplichtingen, dus raakte 
Carin op zoek naar een andere enthousiaste buddy. Daar was ze 
gelukkig al snel uit, dit werd Lieke, een oud-collega van KDC de Ap-
pelboom.

Omdat we dit keer alleen met pubers te maken hadden, besloten wij 
dat we daarom 'puberspellen' konden spelen. Ondanks dat we al-
lebei nog niet zo oud zijn, moesten we toch weer even diep graven 
wat wij toen deden. Dat was de meest lastige opgave van de dag, 
maar gelukkig waren onze pubers zelf erg creatief. Het meege-
brachte 'party en co' viel niet erg in de smaak, maar we hadden wel 
een zeer fanatiek sjoelend groepje, een paar hangjongeren en an-
deren begonnen toch maar met tikkertje. Toen de verveling lichtelijk 
toe begon te slaan, begon het echte hersenkraken voor ons. We 
kwamen uiteindelijk uit bij 'moordenaartje', er zaten een paar goede 

moordenaars tussen, maar gelukkig wisten de sheriffs ze uiteindelijk 
te betrappen! Toen wij eenmaal uit onze creativiteit begonnen te 
raken, kwamen er een paar ideeën vanuit de groep..... Het werd.......... 
Stoelendans!!! Blijkbaar een heerlijk tijdloos spel voor alle leeftijden! 
Op het moment dat de stoelen op waren, was het tijd voor de over-
heerlijke uitgebreide lunch bij de ouders. Toch bleven de meeste jon-
gens en meiden bij elkaar aan tafel zitten. “Even bijkletsen” en opla-
den voor het middagprogramma: Bowlen!!!! 

Met 26 man en vrouw sterk gingen we op naar de bowlingbaan. 
Gelukkig hadden we een paar “locals” mee, zodat we niet hoefden 
te verdwalen. Bedankt familie Sakkers!

Voordat we er waren net nog even een regenbui, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Aangekomen bij de bowling baan moesten we 
nog even wachten (schuilen!!) in de sporthal ernaast, want de bow-
lingbaan was nog niet open. Gelukkig was dat maar even en kon-
den we daarna snel naar binnen. 

Na wat geruil in groepen, uiteindelijk naar (bijna) ieders wens, kon-
den we aan de slag. Bowlingschoenen aan en gaan. 

Ivory en Sandra waren direct in vorm, zij gooiden direct een spare. 
Anderen moesten nog even oefenen voor die spare en strike. Geluk-
kig konden de hekjes op de bowlingbaan omhoog, zodat het voor 
sommige groepen niet meer mogelijk was om in de goot te gooien. 
Dit maakt het voor ieder leuk. 

Aan het begin van de middag had een ieder een consumptiebon 
gekregen, dus kon lekker wat gaan drinken. Dat was ook wel nodig, 
want er werd erg fanatiek gebowld. Zo gooide Jens 2 strikes achter 

verslag familiecontactdag
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Voor ik vertel hoe ik deze dag heb beleefd wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Rachel Schelleman, 27 jaar uit Ermelo en bekend met 
het LEOPARD Syndroom.

22 maart was het dan zover.  Voor mij de eerste contactdag van de 
Stichting Noonan Syndroom, ik heb best getwijfeld of ik wel of niet 
zou gaan. Toch wel spannend, zou ik er wat aan hebben en zou 
het niet teveel energie kosten maar besloot te gaan en dus stond ik 
zaterdag morgen om kwart voor 10 op de bus te wachten. 

Eenmaal in de bus de halte gemist, de chauffeur zou me waarschuwen 
maar helaas, ik ben slechtziend en al woon ik het dorp ernaast is het 
toch een onbekende omgeving. Een halte verder uitgestapt en toen 
opzoek naar de Aker, na een half uur zoeken en veel gevraag en 
gewijs gevonden. Me ingeschreven, een map met van alles en nog 
wat gekregen en iemand die naar me toe kwam en me even op weg 
hielp met waar ik m'n jas kon laten, waar de koffie en thee stond 
en als er wat was kon ik degene met het groene jasje aanspreken.

Rond kwart voor 11 de grote zaal in en na het welkomstwoord 
de eerste presentatie, tijdens deze presentatie hebben mijn oren  
ongeveer continu  geklapperd, vielen er puzzelstukjes op z'n plaats 
en had ik zoiets van “Wauw, eindelijk word ik begrepen”.

Hierna wat rondgelopen, de banner van het LEOPARD Syndroom 
bekeken waar mijn eigen foto's ook op afgebeeld staan, met mensen 
gesproken en ervaringen uitgewisseld, super gewoon. 

Daarna de lunch, voortreffelijk geregeld. Even bij Fred Stoffer op 
de foto, daarna een lezing over pesten, vond hem erg grappig en 
totaal een andere kijk er op, al kan ik me er niet helemaal in vinden. 
Daarna een workshop over het sociaal emotioneel functioneren, ook 
erg interessant en waar ik me erg in herkende en ook leeftijdsgeno-
ten ontmoet.

Met één woord dus een fantastische dag, een dag waarin ik veel 
heb gehoord, puzzelstukjes op z'n plek vielen en waardoor er voor 
mij ook wat rust ontstaan is. Binnenkort een afspraak in Nijmegen, 
spannend maar denk ook erg fijn.
Bedankt voor deze dag en het was  
zeker de energie waard.

Met Vriendelijke Groet,
Rachel Schelleman

"Wauw, eindelijk word ik begrepen"

Bowlingschoenen aan en gaan!

elkaar, en gooide Tristan 2x in 1 game een spare, super hoor jon-
gens! Ook de meiden waren in vorm zo gooide Esmee de goede 
worp na de andere en ook Daphne gooide een strike. Maar o jee!! 
Brent gooide een spare voor zijn concurrent!! Hij ging per ongeluk 
voor zijn beurt en dat kwam hem duur te staan! Maar gelukkig 
moest hij zelf heel hard lachen nadat we een “verdrietige foto” had-
den gemaakt. Over foto's gesproken, die zijn ook gemaakt. We 
moesten dit harde sporten natuurlijk wel even vastleggen. Ook is er 
aan het eind van de middag een groepsfoto gemaakt. Hier ontbre-
ken wel een aantal fanatieke bowlers, die overigens erg goed waren 
in het ontduiken van de fotograaf... Tijdens de groepsfoto stonden 
Jan Willem en Mathijs stiekem aardbeien te eten buiten!! Het moest 
niet gekker worden... Tijd om weer terug te gaan. Maar eerst nog 
even een top 4 jongens en meiden opgesteld.

De top 4 jongens:
1. Rudy (88 punten)
2. Colin (84 punten)
3. Tristan (82 punten)
4. Zafiro (80 punten)

Allemaal echt super gedaan! Het was een zeer geslaagde middag, 
met veel blije en gezellige mensen bijeen. 

Lieve jongens en meiden, wij willen 
jullie hartelijk bedanken voor deze 
leuke dag!
Lieke Sijm en Carin Lont

De top 4 meisjes:
1. Sandra (111 punten)
2. Esmee (70 punten)
3. Gertine (66 punten)
4. Manon (51 punten)

verslag familiecontactdag

verslag familiecontactdag
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Presentatie 

"Executieve functies en leren leren"

Ook dit jaar werden we vanuit het Vincent 
van Gogh Instituut weer gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan het programma voor 
de contactdag op 22 maart jongstleden. Deze 
keer kozen Ellen Wingbermühle en ik voor een 
workshop over het sociaal-emotioneel functio-
neren bij volwassenen met het syndroom van 
Noonan. Uit onderzoek is gebleken dat het 
voor deze groep mensen moeilijk is om ge-
voelens bij jezelf te herkennen en deze te ver-
woorden (alexithymie). Om deze reden leek 
het ons interessant om eens een workshop 
aan dit onderwerp te wijden. Helaas was Ellen 
Wingbermühle op de contactdag zelf wegens 
familieomstandigheden verhinderd.

De groep bestond uit elf deelnemers, overwegend volwassenen met 
het syndroom van Noonan. We hebben stilgestaan bij de sociaal-
emotionele problemen waar zij  zoal tegenaan lopen (m.n.  proble-
men in het verwoorden van emoties en het ervaren van spanning 
in sociale situaties). De sfeer in de groep was goed, er werden al 
direct voorbeelden genoemd en men vond herkenning in elkaars 
ervaringen. De deelnemers gaven aan dat zij het moeilijk vinden 
om te herkennen welke  emoties zij precies ervaren en waarom, 
en dat het vooral lastig is om deze gevoelens vervolgens te be-
schrijven. Een pakkend voorbeeld dat gegeven werd en veel her-
kenning opriep in de groep betrof de alledaagse situatie waarin er 
wordt gevraagd hoe het met je gaat. Deelnemers gaven aan dat 
zij vaak antwoorden dat alles goed gaat, terwijl dit eigenlijk niet 

zo is! Nou is dit wanneer je een vage kennis spreekt bijvoorbeeld 
een prima passende reactie, maar het wordt iets anders wanneer 
dit ook het antwoord is aan de huisarts die je bezoekt vanwege 
een klacht. Deze moet hier dan doorheen kunnen prikken en door-
vragen om tot het daadwerkelijke antwoord te komen. Ook gaven 
verschillende deelnemers aan dat zij meer tijd nodig hebben om hun 
emoties te herkennen en te kunnen verwoorden dan anderen. Door  
middel van verschillende opdrachten hebben we hiermee geoefend 
en hebben we gezien dat je emoties bijvoorbeeld ook kan ‘vertalen’ 
naar kleuren, dieren of lichamelijke gevoelens (bijvoorbeeld boos 
= rood, blij = dolfijn). Of, dat je in gedachten een foto kunt maken 
van een emotionele gebeurtenis, om deze vervolgens vanaf een af-
standje te bekijken. Beide oefeningen kunnen je helpen om handiger 
te worden in het denken en  praten over je gevoelens.

Ellen Wingbermühle en ik oriënteren ons momenteel op de moge-
lijkheden voor het vormgeven van een korte training, die gericht is 
op het handiger worden in het verwoorden van je emoties (en dus 
op het verminderen van alexithymie). Uit de workshop werd duide-
lijk dat hier wel interesse voor is. Zodra de training concreet vorm 
krijgt, zullen we jullie natuurlijk nader 
informeren! 
 
Renée Roelofs, 
(psycholoog Topklinisch Centrum 
voor Neuropsychiatrie
Vincent van Gogh Instituut, Venray)

WorkshoP 

"Wat zegt uw gevoel?" sociaal-emotioneel functioneren bij volwassenen met het syndroom van noonan

verslag familiecontactdag
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Desiree en Mireille Welling 
hielden een presentatie over 
de rol van executieve functies 
bij het leren.

Beide dames zijn bevoegde 
en ervaren remedial Teachers. 
Desiree werkt in een eigen 
praktijk voor kinderen op het 
basisonderwijs, Mireille werkt 
op het Voortgezet onderwijs. 
Beiden hebben een HBO plus 
opleiding gevolgd en zijn af-
gestudeerd Master Sen Special 
Needs.

Desiree heeft een dochter met Noonan Syndroom. Ze gaven uitleg 
over de belangrijkste onderdelen van het begrip executieve functies; 
kort gezegd: werkhouding.

“Werkhouding omvat echter 
veel meer dan alleen aan het 
werk gaan en blijven”.
Het omvat bijvoorbeeld ook het kunnen overzien en plannen van het 
werk dat je moet doen. Ze hadden allerlei handige materialen bij 
zich die gebruikt zouden kunnen worden als leerlingen problemen 
met deze zaken hebben. Van kinderen met Noonan Syndroom is 
bekend dat ze moeite hebben met het overzicht en planning. Zij heb-
ben daar dus gerichte ondersteuning bij nodig zoals bijvoorbeeld 
een planningsagenda en een stappenplannen hoe je iets moet doen. 
In de pubertijd gaan natuurlijk nog meer lastige zaken spelen zoals 
de afleiding door multimedia en telefoon. Mireille liet een grappig 
YouTube filmpje zien over de Multimedia stres: 
https://www.youtube.com/watch?v=POWmae54SCA 
Het was een interessante lezing en we hopen de presentatie binnen-
kort op de website te plaatsen.

Conny van Leeuwen (voorzitter)

verslag familiecontactdag

verslag familiecontactdag

https://www.youtube.com/watch?v=POWmae54SCA


6

Tijdens de contactdag werd er door Frida van Doorn, GZ-psycho-
loog en Pieter Nijs, Kinder- en Jeugdpsychiater ook een presentatie 
gegeven: Gedrag bij zeer moeizaam communicerende kinderen. 
Hieronder een verslag van een ouder. 

Mijn 1e gedachte bij dit gespreksonderwerp… ook naar aanleiding 
van een vraag van één van de ouders… was natuurlijk gebarentaal.
En dan bedoel ik niet die ingewikkelde gebarentaal die je wel eens 
langs ziet komen op tv, maar baby-gebaren. Heel simpele gebaren 
die voor iedereen logisch en snel te leren zijn. Mijn dochter Floor 
raakte steeds gefrustreerd omdat zij niet aan kon geven dat zij niet 
verder wilde met de therapie… haar 1e gebaar was ‘klaar’! Super-
uitvinding! Heeft ons enorm geholpen!! www.babygebaren.nl 

Een andere tip is het boek; Babygebaren van 
Lissa Zevia of de leuke dvd’s van Lotte & Max 
waardoor kinderen spelenderwijs gebaren-
taal leren.
 
De specialisten aan het woord: ….

Frida vertelde ons dat er regelmatig nieuwe 
onderzoeken nodig zijn ofwel een follow up 
systeem: met de leeftijd van 3 jr (ivm school-
keuze), 7 jr (overstap kleuteren naar ander onderwijs), 11 jr (ivm 
schoolkeuze voortgezet onderwijs), 15 jr (ivm toekomstperspectief…
werken/wonen). 

Ik moet bekennen dat ik m’n pen heb neergelegd…. en vooral heb 
geluisterd! Pas later drong alles tot me door…..

Dat ik het die donderdag ervoor met m’n kinderarts Jos Draaisma 
(die overigens ook aanwezig was bij deze presentatie) nog had 
over ADHD bij Costello’s, dat ik recent een artikel had gelezen over 
ADHD bij Costello’s, een artikel over de medicatie bij ADHD waar ik 
niet vrolijk van werd had gezien…. 

Eén van de onderwerpen die deze middag ter sprake kwamen, 
maar die mij achteraf toch raakt. Dus bij het schrijven van dit artikel 
toch plotseling veel stof tot nadenken!

Als je nadenkt over ontwikkeling, leren, gedrag en emoties, waar-
over maak je je dan het meeste zorgen?
Dat was de vraag die wij kregen voorgelegd van de specialisten….

Slaapproblemen bij kinderen en daardoor ook bij ouders, faal-
angst, angsten, repetitief gedrag, onrust, hyperactiviteit, concentra-
tieproblemen, overprikkeling, problemen met sturing geven bij laag 
IQ…..…waren onze antwoorden….!

De ouders die ervaring hadden met een psycholoog/maatschap-
pelijk werker, waren vooral gefrustreerd over het feit dat er vaak 
dieper gegraven werd in het verleden, maar niet stil gestaan bij het 
feit waar het  voor hen werkelijk over gaat; het feit dat je kind anders 
is dan anderen.  Dat een psycholoog/ maatschappelijk werker vaak 
een tegenvraag heeft: Wat denk je er zelf van?

Natuurlijk is het zo dat je in dit proces zelf een oplossing zult moeten 
vinden, maar soms heb je daar wat begeleiding in nodig.
Het is en blijft tenslotte toch een rouwproces…
Een rouwproces is de manier waarop iemand na een ingrijpend 
verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. 
In zo’n rouwproces zijn 5 stappen te zien:
1. Ontkenning
2. Protest/Boosheid; Waarom ik?
3. Gevecht
4. Depressie (verdriet, machteloosheid, afsluiten van contacten, te-

ruggetrokken).
5. Aanvaarding/acceptatie; na verloop van tijd zie je (hopelijk) in 

dat de waarheid niet te bestrijden is & accepteer je het verdriet

Stappen die wij allemaal hebben genomen of misschien nog mee 
bezig zijn…

En natuurlijk weerspiegel je het gevoel van jezelf op je kind…
Ben jij nog boos of verdrietig…. Zal je kind ook niet lekker in zijn/
haar velletje zitten. Heb jij het punt van acceptatie bereikt… dan zal 
het voor beide partijen beter gaan. Jij ‘Happy’, je kind ook ‘Happy’!

Maar helaas… zo eenvoudig is het niet! En dat weten we allemaal!
Het valt niet mee om zo’n bijzonder kind te krijgen en een manier 
te creëren om daar een weg in te vinden, oplossingen, vechten….
constant vechten….. moedeloos & moe wordt je daarvan!
Hoe leg je dat uit aan een psycholoog die zich bezig houdt met het 
innerlijk leven (het kennen, voelen & streven), terwijl diegene totaal 
geen idee heeft waar je het over hebt…. 

Een psycholoog wil het gedrag van mensen beschrijven & begrijpen 
en van daaruit soms ook kunnen voorspellen. Dat lukt alleen als wij 
zoveel mogelijk vertellen over onze gevoelens, gedachten hoe het is 
met zo’n bijzonder kind met CFC/Costello te leven. 

Een psychiater wil het psychisch lijden verlichten & het psychisch 
welbevinden vergroten….

Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: Gewoon gelukkig zijn met 
ons kind met of zonder CFC of Costello, Noonan of wat voor syn-
droom of beperking dan ook…..

Naast de belangrijke acceptatie speelt communicatie hierin natuur-
lijk een enorm belangrijke rol! Als wij als ouders van onze bijzonde-
re kinderen zoveel mogelijk vertellen wat de problemen zijn, waar 
we tegen aan lopen, wat onze struikelblokken zijn, waar we graag 
hulp bij zouden krijgen…..dan kan er iets in ‘kaart’ gezet worden, 
en daarvoor ook de nodige hulp & on-
dersteuning krijgen.

Ik vond het een zeer interessante dag! 
Voor mij was het de 1e keer dat ik op 
zo’n contactdag aanwezig was…..
Maar beslist niet de laatste!! Ik vond 
het zeer de moeite waard!

Astrid van Grunsven (moeder van 
Floor; meisje met Costello Syndroom)

Presentatie 

"Gedrag bij zeer moeizaam communicerende kinderen" (CFC & Costello)

verslag familiecontactdag
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verslag familiecontactdag

Psychologe Martine Delfos heeft tijdens de familiecontactdag een 
lezing gegeven over ‘anders zijn’. Martine vertelt dat ze nog niet 
eerder gehoord had van Noonan en CFC. Nadat ze op de website 
gekeken heeft, begrijpt ze dat er veel dingen zijn waardoor kinde-
ren en volwassenen met Noonan zich anders kunnen voelen: omdat 
ze er anders uitzien, kleiner zijn, sneller moe zijn, slapper voelen, 
sneller bloeden en om nog veel meer dingen die horen bij Noonan 
of CFC. En dat, terwijl alle kinderen gewoon willen zijn. Eigenlijk lij-
ken we allemaal veel meer op elkaar dan we denken, verschillen zijn 
overal op de wereld heel klein. Voor een leeuw lijken we allemaal 
op elkaar, die ziet geen verschil tussen mannen en vrouwen. Martine 
geeft wat cijfers: voor 95% zijn mensen met hetzelfde, voor 1% zijn 
er verschillen zoals geslacht en cultuur, voor 1% zijn er verschillen 
die horen bij een aandoening, en voor 3% worden de verschillen 
verklaard door het gedrag van anderen tegenover de aandoening. 

Accepteren dat je anders bent dan een ander (bijvoorbeeld vrouw 
en man) is niet hetzelfde als die ander meteen begrijpen: veel vra-
gen stellen om verduidelijking mag. Mensen willen met mensen ver-
binden en dan verbinden op wat hetzelfde is, niet op het verschil. 
Het draait allemaal om communiceren: begrijpen dat je elkaar niet 
begrijpt. Leren begrijpen. Communiceren begint met de houding die 
je aanneemt: een houding van respect en bescheidenheid. Als je er 
van overtuigd bent dat kinderen iets willen vertellen, dan hebben ze 
ook iets te vertellen. En dat versterkt weer je overtuiging dat ze iets 
te vertellen hebben. Communiceren is contact maken. Van contact 
worden mensen rustig. 

PesteN

Pesten komt volgens Martine voort uit jaloezie: jaloezie op een 
goede eigenschap van degene die gepest wordt. Omdat die slim 
is, aardig, vroegwijs, eerlijk, zuiver, of iets anders. Als de gepeste 
denkt dat hij gepest wordt vanwege iets raars, zoekt hij de reden bij 
zichzelf. Dit leidt tot negatieve gedachten en maakt hem of haar on-
gelukkig. Tijdens de pubertijd veranderen de hersenen: de witte stof 
neemt toe en er worden verbindingen binnen de hersenen gemaakt. 
Bij problemen als pesten, waar de gepeste misschien blijft hangen in 
zelfkritiek, worden er minder verbindingen gemaakt. Maar pesten 
zien als jaloezie is een andere benadering en voorkomt dat iemand 
het op zichzelf betrekt. 

De pesters zelf vinden pesten grappig. Als je hen wilt aanspreken 
op hun gedrag, werkt het niet als je het woord pesten noemt. Ze 
luisteren dan niet. Beter is om eerst te proberen te begrijpen, wat het 
is dat ze eigenlijk grappig vinden. Daarna pas uitleggen.

Agressie

Agressie is eigenlijk kritiek op jezelf, op iets wat je niet kunt, iets in 
jou wat je niet verdraagt. Het meest onverdraaglijke ben jezelf. Je 
kunt altijd iemand helpen zichzelf te verdragen. 

AutisteN

Autisten nemen dingen vaak letterlijk. Dit doen ze als ze iets niet be-
grijpen. En wij begrijpen hen niet, nemen hen te letterlijk. Autisten 
hebben pure ogen. Een jonge cliënt heeft haar een keer uitgelegd 
waarom hij geen oogcontact maakt: hij kijkt naar boven om te denken. 

Martine had voorafgaande aan haar lezing met verschillende aan-
wezigen gepraat. Eén uitspraak viel haar op: “ze gaan eindelijk iets 
doen aan de pijnklachten bij Noonan”. Dit sluit aan bij haar visie, 
dat het kind de deskundige is en dat er in de medische wereld meer 
naar kinderen (en hun ouders) geluisterd zou moeten worden. 

Het was een zeer inspirerende lezing, 
en het is lastig om die inspiratie van 
Martine over te brengen in een kort 
verslag. Het was bijzonder om te mer-
ken hoe iedereen bijna ademloos zat 
te luisteren bij deze eerste lezing na 
de lunch.

Janna Bekenkamp,
(vrijwillig bestuursondersteuner)

Lezing:

"Anders zijn…………"
verslag familiecontactdag
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Jos Draaisma is kinderarts in het Radboud UMC Nijmegen en vanuit 
deze functie begeleidt hij ook kinderartsen in opleiding. Jos heeft 
zich altijd geïnteresseerd voor het Noonan Syndroom en is onder 
andere ook nauw betrokken geweest in de oprichtingsfase van de 
stichting. Tijdens de kinderartsenconferentie in Veldhoven ontmoette 
ik hem en raakten we bij onze stand aan de praat over zijn betrok-
kenheid met het Noonan syndroom. Hij vertelde over studenten die 
onderzoek hadden gedaan naar oog- en oorafwijkingen en zijn 
interesse om op de hoogte te worden gehouden en ook eens een 
naar een contactdag te willen komen…. Dat hoefde natuurlijk maar 
1x gezegd….

De powerpoint presentatie behorend bij zijn lezing is natuurlijk op 
de website te vinden. Hieronder wil ik een korte impressie geven.
Door het ontwikkelen van de Zorgstandaarden is er steeds meer 
aandacht gekomen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
moest er een antwoord gegeven kunnen worden welke zorg op welk 
specialisme/ gebied nodig is. Dit betekent dat er bijvoorbeeld ook 
meer aandacht is gekomen voor de oor- en oogafwijkingen. Opval-
lende conclusies uit het onderzoek naar de oogafwijkingen onder 
25 patiënten laat zien dat de afwijkingen zoals deze in de litera-
tuur zijn omschreven met percentages over hoe vaak deze voor-
komen niet overeenstemmen met de gevonden percentages binnen 
de onderzoeksgroep. Ook zijn er afwijkingen gevonden zoals een 
verhoogde druk in de oogbol, waarvan nog helemaal niet bekend is 
of dit consequenties heeft en dus ook niet of er wat mee zou moeten 
(onontgonnen gebied).

Zoals in de zorgstandaard ook staat beschreven is het voor patiën-
ten met Noonan Syndroom belangrijk om een volledig oogheelkun-
dig onderzoek te krijgen. Vast staat namelijk wel dat patiënten met 

Noonan syndroom vaker een bril nodig hebben 4 van de 10 tegen-
over 1 van de 30 normaal). Vaak is dit gevolg van bijziendheid, 
vaak in combinatie met een cilinderafwijking. Daarbij is het handig 
om aan te geven dat het ook vaker voorkomt dat er een vertraging 
plaatsvindt in het focussen. In de zaal zaten een aantal mensen die 
aangaven dat zij sneller last hebben van fel zonlicht en dus sneller 
een zonnebril opzetten. Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek over oorafwijkingen is onder een grotere groep pa-
tiënten verricht (98, waarvan van 44 patiënten KNO gegevens be-
schikbaar waren). Opvallendheden hier zijn dat er bij 10 % sprake 
is van perceptieve (lees: blijvende) gehoorverliezen. Van deze 10% 
is 40% ernstig verlies en deze zijn alle bij patiënten met een PTPN 
11 mutatie. Ook hier komen onderzoeksgebieden naar boven waar 
meer aandacht voor nodig is.

Daarnaast zijn er de korte conductieve verliezen, vaak veroorzaakt 
door oorontstekingen. Deze komen bij zo’n 20 % voor. Dit is ook 
vaker dan gemiddeld, maar dit wordt breder binnen syndromen 
gezien, mede doordat er meerdere syndromen zijn met een lage 
oorimplant. Behandeling van deze problematiek behoeft over het 
algemeen geen speciale aandacht ten opzichte van de normale 
procedures. Gezien, binnen alle ontwikkelingen die er gaande zijn, 
maken we dus steeds weer stapjes verder in de kennis over Noonan 
syndroom, maar zijn er ook nog genoeg stappen te maken. Wel-
licht dat de in ontwikkeling zijnde poli’s hier ook weer een bijdrage 
aan gaan leveren, want deze gaan als het goed is voor een steeds 
grotere bundeling van informatie zorgen.

Renee Augustijn
(bestuurslid, secretariaat)

Oog en (geh)oorafwijkingen bij mensen met Noonan Syndroom  
verslag familiecontactdag

Een paar weken geleden werd ik benaderd door Anneke de Vries met 
de vraag of ik op 10 mei achter de stand wilde staan van de Stichting 
Noonan Syndroom op de informatiemarkt tijdens de open dag van 
het ziekenhuis in Hardenberg. Dat wilde ik wel. Fijn om iets terug te 
kunnen doen voor de stichting die zoveel goed werk voor ons doet. 
Onze dochter Anne van 3 heeft het syndroom van Noonan. We zijn nu 
ongeveer twee jaartjes lid en daardoor al veel meer te weten gekomen 
dan we ooit zouden weten wanneer we niet lid waren geweest. Ook het 
uitwisselen van ervaringen met andere ouders vinden we fijn. 

Anneke vertelde me dat het Noonan Syndroom vaak voor komt,  on-
geveer 1 op de 1500 tot 2500 geboorten, maar helaas wordt NS 
niet altijd herkend. Terwijl ook wij, als ouders van een kindje met NS, 
gemerkt hebben dat het fijn is geweest voor Anne dat het zo snel bij 
haar herkend en gediagnosticeerd is, zodat we haar zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen en de juiste begeleiding krijgen. Dit is voor mij 
ook de voornaamste reden geweest om meteen ja te zeggen toen ik 
gevraagd werd voor deze informatiedag.

Het was een leuke en goed georganiseerde open dag, met veel bezoe-
kers. We hebben dan ook heel veel folders over het Noonan Syndroom 
kunnen uitdelen en veel mensen kunnen informeren. Van de honder-
den bezoekers waren er slechts enkelen die wisten wat het Noonan 
Syndroom was. Niet alleen bezoekers, maar ook verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten en logopedisten van het ziekenhuis kwamen langs met 
vragen. Ook zij kenden het syndroom niet. Meest gemaakte opmerking 
aan het kraampje: “Noonan? Nooit van gehoord!” en daarna: “Wat 
is dat dan?” Oef, dat is nog een moeilijkere vraag dan ik van te voren 
had gedacht, maar toch merk je dat je inmiddels wel ‘ervaringsdes-
kundige’ bent geworden en zijn er wel gezamenlijke kenmerken op 
te noemen en zo raak je al gauw gemakkelijk in gesprek met mensen. 

Ik vond het een leerzame, zinvolle dag en wanneer er nog eens zo’n 
open dag is, dan ben ik zeker van de partij, wie gaat er met me mee?

Wanda Wolters 

Open dag ziekenhuis Hardenberg
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verslag familiecontactdag

Zaterdag 10 mei mocht ik aanwezig zijn bij de bestuursvergade-
ring, omdat ik graag wat meer wil betekenen voor de Noonan Stich-
ting….. & de Costello Kids!

Ik vond dit een zeer interessante, leerzame, maar ook leuke & ge-
zellige middag. En zal dan ook voortaan als ondersteunend lid van 
het bestuur, diverse taakjes zo goed mogelijk voor mijn rekening 
proberen te nemen. 

Mijn naam is Astrid van Grunsven en ik ben moeder van een doch-
ter van 5 jaar met het Costello Syndroom;….. Floor!

5 jaar geleden ben ik donateur van de Noonan Stichting geworden, 
omdat Floor de diagnose Noonan Syndroom kreeg op klinische ver-
schijnselen; niet goed drinken, slecht groeien/te veel afvallen in de 
kraamweek, laagstaande oortjes, brede mond….

Uren heb ik destijds met Sylvia (destijds voorzitter bestuur) gemaild,
huilend achter die computer…. Zij gaf mij zoveel informatie over iets 
wat ook voor mij totaal onbekend was…. maar vooral ook herken-
ning, begrip & steun die zij gaf, voelden als een ‘thuiskomen’ in die 
andere wereld. Terwijl Floor destijds dag in dag uit bleef spugen 
na/tijdens haar sondevoedingen en bij mij de vermoeidheid zijn tol 
ging eisen, kregen we na 8 maanden de uitslag van het genetisch 
onderzoek…

Floor bleek geen Noonan maar het Costello Syndroom te heb-
ben. Nog net een gradatie heftiger dus! Leven op de automatische  
piloot… geleefd worden…..overleven!!! Doodmoe & het spugen 
‘Spuugzat’! Na 2½ jaar moest ik Floor met beetjes uit handen  
geven, dit ging ik niet volhouden. Vanaf dat moment gaat het met 
kleine stapjes steeds beter met ons allebei. Floor in de sta-tafel & ik 
hardlopen…Floor snoezelen op het OPD & ik naar Tai Chi voor mijn 
ontspanning. 
 
Samen krabbelen we uit een heel diep dal, nog altijd met veel vallen, 
maar vooral ook steeds weer opstaan!

Als Floor 4 jaar wordt (2012), sluit ik voor mijn gevoel een hele 
zware periode enigszins af.

Ga eindelijk naar de Costello site & ontdek onverwachts zelfs een 
paar andere Costello’s in Nederland, benader de Noonan Stichting 
om Sylvia te danken (waar ik ook lang geen contact meer mee had 
gehad wegens drukte) en verdiep me opnieuw in het Costello Syn-
droom. Schrijf op verzoek een stukje over het Costello Syndroom 
voor de nieuwsbrief, ga eindelijk voor de 1e keer naar een con-
tactdag van de Noonan Stichting…& geef zelfs een lezing over het 
Costello Syndroom.

wie ben ik nog meer dan alleen moeder van een Costello kindje?
Ik noem mezelf ‘Thuis-manager van een drukbevolkt huisje’….  
Ik ben namelijk niet alleen moeder van Floor……maar ook van 4 
zoons in de leeftijd van 16, 14, 12 & 8 jaar. Heb mijn baan 12 jaar 
geleden opgegeven voor mijn zoon van 12, die een flinke ‘huil-baby’ 
was. Jaren later bleek dat hij een verstandelijke beperking heeft &  
epilepsie. Er is niet bekend waarom…. en heeft ook niets met het 
Syndroom van zijn zusje te maken! Inmiddels is er een mutatie op 
een gen gevonden…. maar er is nog niet bekend wat het is, of wat 
dit inhoud. Bovendien is mijn oudste zoon een goede voetballer, wat 
natuurlijk harstikke leuk is, maar ook extra bezigheden met zich 
meebracht. Dus ik heb mijn handen behoorlijk vol!

Toch mis ik voldoening! 
Alleen maar poetsen, ruimen & ‘zorgen voor’, levert mij niet genoeg 
voldoening. 
Wil graag meer!
Ben gaan mediteren, yoga & mountain-biken, probeer mijn sociale 
leven een nieuwe ‘boost’ te geven en hoop op een dag ook weer 
voldoening te halen, uit een betaalde ‘baan’. 
Na lang dromen ben ik ook begonnen met schilderen… Heerlijke 
ontspanning!

Zoveel mooie bezigheden…mooie momenten….mooie mensen om 
van te genieten!

Maar soms ontbreekt daarvoor ècht heel even de tijd, omdat je 
door je brein wordt meegesleurd door piekeren. Loslaten is moeilijk,  
zeker met een zorgintensief kind!

'Ik kan weer genieten!'
En wil graag anderen helpen….vragen….verwerken…..loslaten….
luisteren….

Ik hoop dat ik een mooi steentje bij 
mag dragen, aan deze voor mij heel 
bijzondere Stichting! Misschien ont-
moeten we elkaar nog eens.

Astrid van Grunsven

even voorsteLLen: 

Astrid van Grunsven
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Een webinar gepresenteerd door Drs. Rene Pierpont, kinderneuro- 
psychologe aan de universiteit van Minnesota. Terug te zien op 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=__vEhAcfhhY

Drs. Pierpont houdt zich bezig met genetische aandoeningen in het 
algemeen, en Noonan Syndroom in het bijzonder. Zo is zij bezig 
met een onderzoek naar leren, geheugen en gedrag bij kinderen met 
NS. In dit webinar gaat zij in op 1) NS kenmerken die van invloed 
kunnen zijn op school, 2) onderzoek naar neuropsychologische 
aspecten en 3) aanbevelingen

Medische en ontwikkelingskenmerken die van invloed 
kunnen zijn op school
Lichamelijke kenmerken om bij sommige kinderen met Noonan 
rekening mee te houden zijn de lichaamslengte (aangepaste tafel, 
kledinghaak niet te hoog), hypotonie (lage spierspanning), snel 
vermoeid en motorische achterstand. Voor kinderen met hypotonie 
is het belangrijk dat ze fysiotherapie krijgen. Het gezichtsvermogen 
en het gehoor kunnen minder zijn. Ook kan gevoeligheid van de 
tastzin mee spelen, kinderen kunnen gevoelig in de mond zijn voor 
sommige etenswaren en voor aanraking. Chronische pijn kan een 
grote rol spelen, vooral pijn aan knieën en heupen. Naast de pijn zelf 
kan er hierdoor ook sprake zijn van een verminderde concentratie. 
Bij kinderen met voedingsproblemen kan er een groter risico zijn 
op verslikking en/of moeten de kinderen een aangepast dieet 
volgen. Doordat kinderen met Noonan vaak medische problemen 
hebben zijn ze vaak afwezig van school voor medische bezoeken. 
De sociale problemen mogen niet vergeten worden. Pesten kan 
voorkomen, o.a. als een gevolg van de kleine lichaamslengte. Aan 
leerkrachten de taak om een veilig klimaat te scheppen op school. 
Ouders kunnen hun kind aanmoedigen deel te nemen aan die 
sociale activiteiten waarbij hun interesses naar voren komen. 

Onderzoek naar neuropsychologische aspecten
Er komt steeds meer onderzoek, maar er is nog veel te leren. 
Zo is nog niet onderzocht wat het effect is van maatregelen als 
ingrijpen en behandelen, bijvoorbeeld in de klas. Wat opvalt in 
de onderzoeken is de grote variabiliteit: sommige kinderen kunnen 
goed leren, anderen minder. Het IQ is vaak laag gemiddeld (80-
90), maar wisselt van 44 – 130. Uit de onderzoeken is niet duidelijk 
of het verbale of visuele/performale IQ hoger is. Bij het PTPN11 
gen lijkt het IQ wat lager te liggen, bij het SOS gen wat hoger. De 
positie van het gen in het ras-mapk pathway lijkt van invloed te 
zijn op het IQ. Drs. Pierpont benadrukt dat er meer van invloed is 
dan alleen het IQ. De ernst van hartafwijkingen heeft geen invloed 
op het leervermogen. In haar eigen onderzoek had 30% van de 
kinderen ADHD. Ook autisme, NLD en verstandelijke beperking 
kwamen voor. 

In de diverse onderzoeken lopen 1/3 van de kinderen met Noonan 
achter met taal/spraak. Bij deze kinderen is er dan een verhoogd 
risico op een leesachterstand. Kinderen die het slecht doen bij een 
gehoortest hebben meer taal/spraak problemen, daarom is het 
belangrijk om Noonan kinderen audiologisch te testen. Opvallend 
is dat voorschoolse Noonan kinderen het vaak beter doen dan op 
begrijpen van taal dan op uiten. Als ze wat ouder zijn verdwijnt 
dit verschil. Mogelijk spelen de eerdere voedingsproblemen en 
de hypotonie mee bij deze tijdelijke achterstand in de spraak.  

Drs. Pierpont raadt aan om het gehoor te laten testen en een 
logopedist te laten screenen. Veel voorlezen thuis is belangrijk.

Drs. Pierpont houdt zich zelf bezig met onderzoek naar het 
geheugen. Ze maakt onderscheid tussen het verbale geheugen, 
het visuele geheugen en het werkgeheugen en ze legt dit uit met 
een voorbeeld. Als een ober in een restaurant het weekmenu uit 
zijn hoofd kent, bewaart hij dat in zijn verbale geheugen. Waar 
alles staat of ligt in het restaurant en de snelste route bewaart hij in 
zijn visuele geheugen. En als hij een bestelling staat op te nemen 
houdt hij de bestelling even in zijn werkgeheugen. Conclusie 1: Uit 
haar onderzoek blijkt dat Noonan kinderen het gemiddeld doen 
op verbaal geheugen. Bij het visuele en het werkgeheugen doen 
ze het wat lager dan gemiddeld. Conclusie 2: Noonan kinderen 
zijn beter in het herkennen van informatie dan in het reproduceren 
hiervan. Als ze een lijstje met woorden hebben gehoord, kunnen ze 
goed aangeven of een woord wel of niet in dat lijstje voorkwam. 
Net als meerkeuze vragen beantwoorden. Het reproduceren 
van het lijstje zelf gaat ze moeilijker af vergeleken met andere 
kinderen. Deze bevinding is belangrijk voor het leren op school. 
Als Noonan kinderen met herkenningsvragen getest worden blijkt 
dat ze vaak meer weten dan verwacht. Drs. Pierpont koppelt dit ook 
aan specifieke hersengebieden, een gebied is minder ontwikkeld, 
andere gebieden juist weer meer bij Noonan kinderen. Conclusie 
3: Noonan kinderen zijn beter in het onthouden van betekenisvolle 
informatie dan in uit het hoofd leren door herhaling (drillen). Als 
ze een verhaaltje één keer horen kunnen ze dit beter onthouden 
dan een lijst met woorden die ze meerdere keren horen. Dit is 
opmerkelijk, het verhaal bevat veel meer details en wordt maar één 
keer voorgelezen, de lijst meerdere malen. De verklaring hiervoor is 
dat een verhaal meer betekenis heeft en een context, waardoor het 
interessanter is om naar te luisteren. 

Naar de emoties en het gedrag is nog veel 
onderzoek nodig. Uit diverse onderzoeken 
noemt Drs. Pierpont nog een paar dingen 
op. Ouders geven aan dat er vaak aandacht 
en sociale problemen zijn bij hun Noonan 
kinderen. Bij volwassenen wordt meer angst 
en depressie gevonden. Kinderen hebben een verhoogd risico op 
autistische stoornissen. Volwassenen hebben meer moeite met het 
herkennen en benoemen van emoties. 

Aanbevelingen voor leren:
1. Ontwikkelings/neuropsychologisch onderzoek doen bij leer- 

problemen
2. Vroege intensieve hulp: fysiotherapie, ergotherapie, logotherapie.
3. Aanpassingen op school
4. Rekening houden met verhoogd risico op aandachtsstoornissen 

zoals ADHD. 

Leer strategieën:
1. Verbaal uitleggen
2. Uitgebreide context, iets in een betekenisvol geheel leren,  

in plaats van uit het hoofd stampen
3. Toetsen met keuze vragen, in plaats van het zelf laten benoemen.

Janna Bekenkamp (vrijwillig bestuursondersteuner)

"Cognitions, Learning and Behaviors in Noonan Syndrome"

http://www.youtube.com/watch?v=__vEhAcfhhY


11Samen meer mogelijk maken!

Over UWV Perspectief 

Wij willen graag de website van UWV Perspectief onder uw aan-
dacht brengen. De site staat boordevol mooie ervaringsverhalen, 
praktische tips, leuke boeken, interessante filmpjes, openhartige 
blogs en nog veel meer over Werken en Leven met een ziekte of 
beperking. 

De website wil mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt-
heidsuitkering informeren, inspireren en motiveren. Er is veel ruimte 
voor interactie en eigen inbreng: lezers kunnen tips geven, oproe-
pen doen, reageren op polls en zelf blogs plaatsen. UWV biedt 
hiermee een platform waar mensen ervaringen kunnen delen. De 
site is een belangrijke aanvulling op het magazine Perspectief dat 
3x per jaar verschijnt.

Als u een mooi verhaal, persoonlijke blog, inspirerend onderwerp 
of ander goed idee heeft dat een plekje verdient op dit platform, 
dan kunt u zich aanmelden via een van de reactieformulieren op 
de website. Of u kunt een mail sturen naar uwvperspectief@vdbj.nl. 
Omdat de website een belangrijke functie heeft voor mensen met 
een beperking, hopen we dat uw organisatie aandacht besteedt aan 
dit platform. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op uwv.nl/perspectief. U vindt hier ook het zojuist verschenen 
magazine Perspectief in pdf-vorm. Of meld u aan voor de maan-
delijkse nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van nieuwe  
artikelen. 

Redactie UWV Perspectief, uwvperspectief@vdbj.nl

Het bevorderen van zelfmanagement 
(eigen regie) van mensen met een  
handicap is een belangrijk thema in 
de gehandicaptenzorg. Het belang is 
de afgelopen jaren groter geworden 
vanwege de transities die het huidige  
kabinet voorstaat, en waarin eigen regie 
van de burger een centrale plaats heeft.
  

slideshow 
Een veelbelovende kans om eigen regie te ondersteunen en bevor-
deren, is het gebruik van apps. Het gebruik van ICT en internet in 
de zorg nemen snel toe, maar in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking worden ICT en internet nog maar zeer beperkt 
worden ingezet en toegepast. En juist internet kan een brug kan 
slaan naar flexibele inzet van ICT, vooral ter ondersteuning van het 

zorgproces. Dat biedt kansen om zorg letterlijk op afstand te plaat-
sen, terwijl ondersteuning (dankzij ICT en internet) altijd nabij is.
Het bijgevoegde overzicht is opgesteld door Focus Cura en is de 
opbrengst van een vooronderzoek dat zij heeft uitgevoerd in een ge-
zamenlijke opdracht van Abrona, Cordaan, Dichterbij, Van Boeijen, 
J.P. van den Bent, Radar, Schreuderhuizen, Siza.
Momenteel onderzoekt de VGN de mogelijkheid om samen met 
cliëntenorganisaties het ontwikkelen en het gebruiken van apps te 
stimuleren. Een belangrijk middel daarbij is het reviewen van apps, 
omdat we daarmee inzichtelijk maken welke app in welke situatie 
goed dan wel niet goed bruikbaar is.

Handige link
Overzicht clientgerelateerde ICT toepassingen 30082013 VGN.pdf 

Han Huizinga 

Overzicht cliëntgerelateerde ICT-toepassingen 

https://perspectief.uwv.nl
mailto:uwvperspectief@vdbj.nl
mailto:uwvperspectief@vdbj.nl
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/zorg%20op%20afstand/Overzicht_clientgerelateerde_ICTtoepassingen_VGN.pdf
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Prikbord

www.noonansyndroom.nl

De presentatie van 

de zorgstandaard 

voor mensen met 

Noonan syndroom 

zal op 13 en 14 nov. 

2014 plaatsvinden

Tip 
Elk jaar organiseert de hart&vaatgroep 

vakanties voor kinderen van 7 t/m 14 jaar. 

Dit jaar is dat van 3 t/m 8 augustus. Er is 

alle benodigde medische ondersteuning.

Kinderen met het Noonan Syndroom  

hebben vaak een aangeboren hartafwijking  

Wellicht iets voor u kind? Er is nog plek.

http://www.hartenvaatgroep.nl/wat-we-doen/vakanties.html

27 september 2014 
Familiecontactdag

Voor in de 
agenda...

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

Wie heeft ......
er nog leuke/mooie/ont-

roerende foto's van zijn/

haar kind met Noonan, 

CFC, Costello of Leopard 

en wil die ter beschikking 

stellen voor publicatie?

http://www.noonansyndroom.nl
mailto:info@noonansyndroom.nl
http://www.hartenvaatgroep.nl/wat-we-doen/vakanties.html
http://www.hartenvaatgroep.nl/wat-we-doen/vakanties.html



