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Agenda punten:
28 september 2013
Familie-contactdag

6-8 November 2013 Veldhoven
Het congres van Ned. Vereniging van Kinderartsen
Noonan/CFC staat hier met een info stand.

Voorwoord
Het is al weer een tijdje geleden dat we ons 10 jarig jubileum vierden op de contactdag in Putten. Met een recordopkomst van 150
grote en kleine mensen was het een enorm gezellige en inspirerende
dag!
Voor de kinderen was er op deze dag een speciaal programma met
circus -, djembee en cupcake versier workshops. Ik heb veel plezier
gezien, en de cupcakes smaakten heerlijk! Foto’s zijn te vinden op
de website in het besloten gedeelte en een aantal in deze nieuwsbrief.
Conny (voorzitter) begon de dag met een inleiding genaamd
“Samen meer mogelijk maken!”, en blikte daarmee terug op de afgelopen 10 jaar, waarin veel gebeurd is. Aan het eind van haar
presentatie overhandigde zij een exemplaar van onze
jubileumuitgave met gelijknamige titel aan Ineke van den Burgt,
Kees Noordam en Ruud Boelens mensen die veel betekent hebben
voor de stichting. In de jubileum uitgave zijn 10 verhalen opgenomen van mensen die over hun ervaring met Noonan of CFC Syndroom hebben verteld. Alle aanwezigen op de contactdag hebben
een exemplaar gekregen. Was u er niet, dan treft u deze als het
goed is bij deze nieuwsbrief in de enveloppe.
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Veel mensen hebben ook exemplaren meegenomen om in de wachtkamers van behandelend artsen te leggen. Vanuit de stichting zal
verdere verspreiding de komende maanden nog plaatsvinden. We
hopen op deze manier steeds meer bekendheid aan het syndroom
en de stichting te geven!
Toen ik aan het eind van de dag met 1 van de sprekers nog even na
stond te praten zei hij: “Jullie doen IETS heel erg goed!” Voor mij
staat dat iets voor de sfeer: het respect, de openheid, de erkenning
en herkenning. En dat is een compliment aan alle donateurs die op
een dag als deze (en natuurlijk ook bij andere activiteiten) hun bijdrage leveren! Dit is de kracht die de stichting heeft doen bereiken
wat er de afgelopen 10 jaar gebeurd is!
Met de nieuwsbrief die nu voor u ligt willen we u een beeld geven
van wat er 6 april aan lezingen en workshops te doen was. Dan rest
mij verder nog om iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen te
bedanken voor zijn/haar inzet!
Veel leesplezier!
Namens het bestuur,
Renée Augustijn
(bestuurslid secretariaat)

Openingspraatje

Als voorzitter viel mij de eer te beurt de dag te mogen openen.
Als Thema hadden we gekozen voor onze slogan: “Samen meer
mogelijk maken!”, omdat iedere keer dat we iets ondernemen we
merken hoe waar deze slogan is, en hoe toepasselijk op velerlei
punten.
Na een korte schets hoe wij bij onze 11 jarige dochter tot de diagnose
kwamen waarbij het contact met Sylvia van der Hulst een belangrijke schakel is geweest, kwamen we op onze eerste contactdag.
Hoewel de onderwerpen van die dag nog niet eens zo van toepassing waren op onze situatie gaven de lezingen ons een goed beeld
van de verscheidenheid in kenmerken. Daarnaast waren er toen veel
kinderen bij en het gedrag: kletsend de wereld verkennen was bij
ons zo herkenbaar.

De Europese richtlijn (2010) komt er en wordt tevens in het Nederlands vertaald. Onze Medische adviesraad heeft in dit geheel een
flinke rol gespeeld! Nu zijn we via de VSOP bezig met de zorgstandaard en staat de gebruikersversie op de rol. Daarnaast zijn we
sinds dit jaar actief via de sociale media, is de informatietafel geheel
geupdate en opgefrist.
Dit mede dankzij een aantal actieve vrijwilligers die we deze weg
nogmaals hartelijk willen bedanken.
Dus “Samen meer mogelijk maken!” is op veel fronten toepasselijk!
Op de website vindt u de powerpoint presentatie van het welkomstpraatje.
Conny van Leeuwen,
(bestuurslid voorzitter)
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Donateurs noemden later in evaluatieformulieren de dag wel eens:
een feest van herkenning en erkenning. De stichting kampte echter
met handen tekort voor alles wat ze wilde doen. We boden ons aan
voor een klein klusje, er kwam een groter klusje bij en na een tijdje
zat Renee ineens in het bestuur. De energie, het enthousiasme en de
gedrevenheid enthousiasmeerde ons om ons steentje bij te dragen. Ik
eerst op de achtergrond met allerlei hand en span diensten, Renee in
het bestuur als secretaris. We hadden de slogan :samen meer mogelijk
maken” nog niet gekozen maar hij werd al wel in praktijk gebracht.
Evenn stukje geschiedenis:
Dr. Ineke van der Burgt en Dr. Bartho Otten namen in 2002 het
initiatief om mensen bij elkaar te roepen die te maken hadden met
het Noonan Syndroom. De novembergroep kwam bij elkaar. Een
paar feiten:
• 2003 wordt de stichting opgericht en hebben we 52 potentiele
donateurs, dit is inmiddels uitgegroeid naar ruim160!.
• Ineke blijft adviserend lid en vormt later samen met Kees Noordam
de eerste medische adviesraad. Later sluiten Regina Bökenkamp,
en Ellen Wingbermuhle zich aan.
• In 2012 sluit een groepje ouders van CFC patiënten zich aan
wat resulteert in twee nieuwe leden van de medische adviesraad:
Guus Lachmeijer en Thijs van der Vaart
• De stichting zet zich onder andere in voor meer bekendheid met
het Syndroom. Er worden veel folders verspreid en in 2010 lieten
we een nieuwe folder maken die dankzij alle foto’s nog steeds veel
herkenning oproept.
• Halverwege 2005 ontvangen we onze eerste subsidie van Fonds
PGO. Dit schept veel meer mogelijkheden: nieuwe folder, website,
professionalisering en ondersteuning van het bestuur .

Ondertussen zijn er veel meer genmutaties bekend die een deel van
het syndroom veroorzaken.
De klinische diagnose, voorgesteld door Ineke, wordt wereldwijd
erkend! Er wordt onderzoek gedaan naar de groei en het gebruik
van groeihormoon. Er worden verschillende onderzoeken gedaan
op het gebied van gedrag en leren. De onderlinge samenhang tussen genmutatie, groei, gedrag ed. wordt steeds meer meegenomen
in de onderzoeken.
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10 jaar Stichting, 10 jaar contactpersoon
door Conny van Leeuwen, bestuurslid Voorzitter

Sylvia van der Hulst, de meeste van de donateurs kennen haar. Via
de telefoon, via de mail, op contactdagen achter de infotafel, op
familiedagen bijna altijd aanwezig en op zoek naar nieuwe mensen
die ze met raad en daad terzijde stond
Met hart en ziel heeft ze gebouwd aan de Stichting en de belangen
vertegenwoordigd van (ouders van) kinderen en volwassenen met
Noonan Syndroom. Onze lopende medische encyclopedie noemen
we haar wel eens. Wat weet Sylvia veel, en wat weet ze veel te
achterhalen. Ooit heeft ze een cursus gedaan voor patiëntenorganisaties hoe je wijs wordt op internet: nou dat hebben we geweten!
Sylvia leverde op elke vraag een schat aan informatie. Internet heeft
geen geheimen voor haar.

Deze dag zou ook Sylvia na 10 jaar actief als contactpersoon en
gedeeltelijk ook als bestuurslid, afscheid nemen van haar functies
binnen de stichting. Familie omstandigheden zorgden er helaas
voor dat zij er deze dag niet bij kon zijn. Een grote kaart met heel
veel goede wensen van aanwezige donateurs hebben we de dagen
daarna met bloemen en cadeaubon laten bezorgen. Dus vanaf hier
ook nog maar een keer. Syl bedankt voor alle jaren met enorme inzet, je bent van onschatbare waarde geweest voor de stichting! We
zullen je nog zeker zien op een andere contactdag en wensen je
heel veel sterkte.
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Dankzij een donateur
hebben we 750 euro
uit het ING Goede
Doelenfonds voor
medewerkers
gekregen!
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Workshop

- door Kees Noordam

Groeihormoonbehandeling bij Noonan kinderen
door Harriet Schoon en Kees Noordam

Dertien ouders bezochten de workshop van Kees Noordam (endocrinoloog) over groeihormoonbehandeling bij kinderen met
Noonan Syndroom. Alle ouders hadden zelf een kind met Noonan
Syndroom, niemand van hen had zelf ervaring met groeihormoonbehandeling.
Al snel kwamen er allerlei vragen naar boven zoals:
“Wanneer is het verstandig om met groeihormoonbehandeling te
starten en wanneer te eindigen?”
“Wat zijn de criteria voor vergoeding?”
“Indien de hormoonbehandeling niet wordt vergoed, is er dan
geen voordeel?”
“Welke voordelen levert groeihormoonbehandeling nog meer op,
behalve groei?”

Wanneer is er sprake van een groeihormoontekort?
Kees begon de workshop met algemene informatie over een groeihormoontekort.
Normaal gesproken maakt de hypofyse het groeihormoon aan. Er
is sprake van een groeihormoontekort wanneer de hypofyse onvoldoende groeihormoon aanmaakt voor het goed functioneren van de
organen. Een groeihormoontekort is zeldzaam.
Een gevolg van een groeihormoontekort kan zijn dat kinderen achterlopen in groei. Ze worden steeds kleiner t.o.v. de leeftijdsgroep
(een afbuigende groei) of worden daarbij dikker. Als er sprake is
van afbuigende groei en dikker worden wijst dit op groeihormoontekort of een te langzaam werkende schildklier.
In de jaren ’70 was groeihormoon alleen beschikbaar vanuit overleden mensen. Vanaf 1985 is het natuurlijke groeihormoon vervangen door synthetisch groeihormoon. Hierdoor was groeihormoon in
ruime mate beschikbaar.
Een afname in groei hoeft dus niet altijd te wijzen op een groeihormoontekort. Als er sprake is van een achterblijvende groei, kleiner
dan -2 SDS, volgt er onderzoek. De kinderarts bekijkt eerst of er een
probleem in erfelijke aanleg is. Soms zijn de ouders klein van stuk of
doen de kinderen er langer over om te groeien. Als er ook nog sprake is van afbuigen dan is er vaak een ziekte aan de hand. Diverse
onderzoeken zijn nodig om een groeihormoontekort vast te stellen.

Wanneer beginnen met groeihormoonbehandeling?
Bij een ernstig groeihormoontekort start de behandeling soms al in
het eerste jaar . In de meeste gevallen kan pas op de leeftijd van 4
jaar beoordeeld worden of het zinvol is om met een groeihormoonbehandeling te starten. De lengte van de ouders is het meest van
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invloed op de lengte van het kind. Het is vooraf niet te voorspellen
welk resultaat een groeihormoonbehandeling gaat opleveren. Een
groeihormoonbehandeling kan dus duren vanaf 4 jaar tot het einde
van de groei. Bij een jongen is het eindpunt 17 jaar, bij een meisje
14 jaar. De emotionele lijn stijgt niet mee met de lengtegroei. Het is
mogelijk om eerder te stoppen met de groeihormoonbehandeling.

Wat levert groeihormoonbehandeling op voor kinderen
met Noonan Syndroom?
In het algemeen groeien kinderen met Noonan Syndroom langer
door, tot 21 jaar. Ze hebben een latere puberteit dan andere kinderen. Nederlandse jongens met Noonan Syndroom worden gemiddeld 1,70m zonder groeihormoon, Nederlandse meisjes met
Noonan Syndroon worden 1,53m. Net zoals de gehele Nederlandse
bevolking wordt ook iedere Noonan Syndroom generatie steeds
groter.
Zowel in Nederland als Zweden is er een onderzoek gedaan bij
Noonan Syndroom kinderen. De meesten van hen zijn minder gevoelig voor het groeihormoon. Bij het Nederlandse onderzoek betrof
het 35 kinderen van 8 jaar. Ze maakten wel groeihormoon aan,
alleen minder. Het merendeel had een PTPN11 gen verandering en
de behandeling leverde 11 cm winst op. Het effect was groter op
jongens dan meisjes. Het onderzoek in Zweden liet een extra groei
zien van 14 cm bij een hormoonbehandeling. Ten opzichte van het
Nederlandse onderzoek begonnen de kinderen op jongere leeftijd
met de groeihormoonbehandeling en was de dosering hoger.

"Naast de groei in lengte is
er voor kinderen met Noonan
Syndroom nog een ander
voordeel, ze worden motorisch
sterker."
Bijwerkingen
Ook zijn er enkele bijwerkingen van groeihormonen. Tijdens het
begin van de behandeling kun je vocht vasthouden. De hartspier
wordt niet dikker. Ook zou er een hogere kans op kanker zijn bij
een hogere dosering. Hierin is wel enige nuance op zijn plaats. Het
is namelijk lastig te onderzoeken omdat er te weinig historie is. Pas
vanaf 1985 zijn er grote aantallen bekend. In Europa wordt er momenteel studie naar gegaan. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat groeihormoonbehandeling de kans op kanker doet toenemen. Naast de bijwerkingen is de behandeling behoorlijk belastend.

Los van de groeihormoonbehandeling wordt verondersteld dat
iemand met Noonan Syndroom tijdens zijn leven 2,5 x meer kans
heeft om kanker te krijgen dan mensen zonder Noonan Syndroom.
Om deze reden zijn de europese autoriteiten zeer terughoudend
geweest en hebben besloten dat groeihormoonbehandeling bij
kinderen met Noonan Syndroom en kleine lengte vooralsnog niet
geïndiceerd is.

Kleine lengte bij kinderen met Noonan Syndroom is geen indicatie
voor groeihormoonbehandeling. Behandeling met groeihormoon
is slechts mogelijk indien de kinderen met Noonan Syndroom een
lengte van minder dan -2,5 SD hebben en een groeihormoontekort
aangetoond is.
Van kinderen met Noonan Syndroom komt zodoende ongeveer 5%
in aanmerking voor vergoeding.

Wanneer wordt groeihormoonbehandeling vergoed?
Algemeen uitgangspunt is dat groeihormoonbehandeling vanaf
4 jaar kan worden gestart.
Vergoeding geldt voor de volgende indicaties:
• Kinderen met een groeihormoontekort
• Kleine kinderen met een lengte van minder dan -2 SDS bij de
geboorte zonder inhaalgroei
• kinderen met Turner Syndroom
• kinderen met Prader Willi Syndroom
• kinderen met een zeer slecht werkende nier en hierdoor kleine
lengte

"Kleine lengte bij kinderen
met Noonan Syndroom is
geen indicatie voor
groeihormoonbehandeling."

Samen meer mogelijk maken!
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Workshop

- door Barbara Sibbles en Thijs van der Vaart

CFC Expertisecentrum
door Thea Hoedjes bestuurslid en contactpersoon CFC Syndroom

Toen ik de eerste keer met de Medische Adviesraad en het bestuur
samen vergaderde werd mij gevraagd wat ik graag wilde bereiken
voor het CFC Syndroom. Ik zei toen dat ik heel graag wilde dat er
voor CFC een speciale poli zou komen waar alle kennis met betrekking tot CFC Syndroom samen zou komen. Ook wilde ik graag
dat ouders niet meer in een bad van onzekerheid en onwetendheid
zouden vallen na de diagnose CFC. Arts onderzoeker Thijs van der
Vaart en Dr. Guus Lachmeijer hebben dit heel serieus opgepakt en
zijn druk bezig gegaan om te kijken naar de mogelijkheden.
Nu ongeveer een jaar later is het dan zover en wordt de poli
voor het CFC Syndroom werkelijkheid. Deze zal in eerste instantie
opgezet worden voor CFC en vervolgens zal ook Costello hierbij
betrokken worden. Er is een groep artsen die dit wil gaan trekken.
Het doel van deze poli is om de zorg voor het kind te stroomlijnen en
om tegelijkertijd gegevens te verzamelen over kinderen met het CFC
Syndroom. Tijdens de jaarlijkse contoles (Bij het CFC en Costello Syndroom Expertisecentrum komen kinderen met CFC 1 x per jaar op
jaar controle) kijken dezelfde kinderarts, kinderneuroloog en eventuele andere specialisten naar het kind met CFC. Om het centrum te
laten slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk kinderen met

Workshop

CFC Syndroom worden aangemeld. Dit centrum valt onder de vlag
van ENCORE in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het
centrum word gecoördineerd door Dr. B. J. Sibbles, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen (email: encore@erasmusmc.nl).
Aanmelden via dit expertiseteam kan via www.erasmusmc.nl/encore
Er werd enorm enthousiast gereageerd door de aanwezige ouders
en de vragen die er nog waren na de presentatie over de poli werden uitgebreid beantwoord. Ook de andere ouders gaven aan dat
het heel fijn zou zijn als er een plek zou zijn waar men meer over
dit syndroom weet dan de ouders zelf en dat hopelijk in de toekomst
voor de ouders die de diagnose te horen krijgen er geen zoektocht
meer nodig is naar informatie. Er is grote behoefte aan lotgenoten
contact. Samen praten over je kind en waar je tegen aanloopt, en
het aan één woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen wordt
als erg fijn ervaren. We hopen dat met deze ontwikkelingen CFC
Syndroom steeds bekender gaat worden en de kennis steeds groter
gaat worden. Vanaf deze plek wil ik Thijs en Guus enorm bedanken
voor hun hulp en inzet bij het mede mogelijk maken van deze
ontwikkelingen.

- door Ellen Wingbermühle, Ineke van der Burght en Renee Roelofs

Noonan Syndroom: wat werkt?
door Ellen Wingbermühle, Ineke van der Burght (klinisch geneticus) en Renee Roelofs

De opkomst bij deze gespreksgroep was erg groot. We besloten
om de groep op te delen in twee kleinere groepen, zodat iedereen
voldoende gelegenheid zou krijgen om vragen en opmerkingen in
te brengen.
Gedurende het gesprek dat Ellen en Renée begeleidden, kwamen er
verschillende onderwerpen aan bod met betrekking tot de informatieverwerking. We bespraken waar mensen met het syndroom van
Noonan -of juist hun ouders, of partners samen met hen- tegenaan
lopen. Verschillende mensen herkenden of benoemden bijvoorbeeld
moeite met plannen in het dagelijks leven en er werden tips uitgewisseld over het voorkómen of ondervangen daarvan. Ook bespraken we hoe bevindingen uit neuropsychologisch onderzoek kunnen
helpen om ervaren problemen te begrijpen en verklaren en hoe het
wel of niet krijgen van de juiste ondersteuning en het vinden van de
geschikte school (regulier of juist speciaal onderwijs?) kan afhangen
van gestelde diagnoses.
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In de groep die Ineke, ondersteund door Anne Speijer, begeleidde,
werden verschillende aspecten van het leven met Noonan Syndroom
besproken. Als eerste werden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot cardiologische controles en ingrepen op latere leeftijd.
Daarna werd stil gestaan bij de overgang van VMBO naar MBO
onderwijs. Meerdere personen ondervonden en ondervinden hierbij
te weinig steun. Dit is een mogelijk “ moeilijkere “ periode in het
leven met Noonan Syndroom dan verwacht. Ervaringen van vast
lopen, onder de maat presteert en ook stoppen met de opleiding
werden met elkaar gedeeld. Het delen van ervaren problemen bij de
opleidingen en het aktief vragen van ondersteuning (eventueel door
de ouders) werden genoemd als mogelijke akties hierbij.

Workshop

- door Ellen Wingbermühle, Ineke van der Burght en Renee Roelofs

Leren en studeren: wat gaat er anders?
door Ellen Wingbermühle, Ineke van der Burght (klinisch geneticus) en Renee Roelofs

Een groepje van zeven jongeren, in leeftijd en schooltraject variërend (van groep 7 tot de tweede klas van het voortgezet onderwijs),
deed mee aan de gespreksgroep over het leren en studeren met het
syndroom van Noonan. De toon van het gesprek was speels en ongedwongen en terwijl de koekjestrommel rond ging en er regelmatig
grapjes werden gemaakt, vertelden de jongeren over hun hobby’s,
vrienden en vriendinnen, energieniveau en hun (soms veel te drukke)
klasgenoten.
Het merendeel van de jongeren gaf aan dat zij op school wel eens
gepest zijn. Sommigen nog steeds, anderen inmiddels gelukkig niet
meer. Ze gaven elkaar adviezen om hiermee om te gaan, zoals:

Workshop en lezing

uitspreken wat je ervan vindt dat anderen je pesten, vragen waarom
ze je pesten en uitleggen hoe dat voor jou voelt, je ouders en/of een
leerkracht deelgenoot maken. Ook werd het idee geopperd om een
spreekbeurt te houden over het syndroom van Noonan. Op deze
manier kun je aan je klasgenoten uitleggen waarom je er misschien
anders uitziet, anders leert of reageert en kun je vragen van je
klasgenoten beantwoorden. Een heel goed idee!
Ter inspiratie staan er op de site van de stichting Noonan Syndroom
verschillende spreekbeurten over het syndroom van Noonan en tevens tips hoe je zelf een spreekbeurt kunt houden. De moeite waard
dus om een kijkje te nemen!

- door Andre Rietman GZ- psycholoog/kinder en jeugd-neuropsycholoog

Gedragsproblemen bij kinderen
door Renee Augustijn (bestuurslid secretariaat)

Andre Rietman verzorgde deze dag zowel een lezing als een workshop die beide druk bezocht werden. Dat geeft wel aan dat het
thema blijft spelen onder de donateurs en dat veel van onze kinderen
toch anders reageren dan andere kinderen. Daar ging de lezing
dan ook uitgebreid op in. Wat is normaal, wat is lastig? Voor wie
lastig? Vaak wordt “ander” gedrag dat naar buiten toe gericht is
als lastig beschouwd, maar moeten we ons niet net zoveel zorgen
maken om gedrag dat naar binnen gericht is….? Welke stickers
plakken we waarop en wat betekent dat? En als je dan die sticker
hebt… Praktijk in Nederland is dat je vaak wel een sticker nodig
hebt om hulp te kunnen krijgen (of het geld dat daarvoor nodig is
zoals een rugzak voor extra hulp op school).

Veel vragen en niet altijd eenvoudige antwoorden. Daarnaast werd
kort ook nog het een en ander verteld over gedrag, prikkelverwerking, stickers als ADHD en ASS. Tijdens de lezing was er al genoeg
stof om over te praten, ‘s middags in de workshop ging dat verder
met persoonlijke verhalen en vragen. Niet makkelijk om daar een
goede samenvatting over te schrijven. Wel een onderwerp dat
velen van ons blijft bezig houden en waarvan het fijn is om andere
ervaringen te horen. Ook tips die men elkaar kon geven over hoe
anderen met bijvoorbeeld pesten waren omgegaan…
Niet een neuropsycholoog die de oplossingen heeft, maar wel
iemand die meedenkt over oorzaak en gevolg, en je zelf ook
stimuleert hierover na te denken. Pasklare oplossingen…….
De sheets van de presentatie zijn terug te vinden op de website.

Samen meer mogelijk maken!
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Fotoverslag

Contactdag Putten
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Op 6 april was het weer zover, de jaarlijkse contactdag in Putten.
Een extra heugelijke dag dit keer, vanwege het 10-jarig jubileum
van de stichting en een opkomst van maar liefs 150 man!
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Workshop

- door Ina Gils

Jobcoaching
door Ina Gils, loopbaanbegeleider bij Rozijwerk, zie ook www.rozijwerk.nl

Jongeren met een wajonguitkering kunnen door het UWV bij een
begeleidingsorganisatie aangemeld worden. Zij krijgen dan een
vaste loopbaanbegeleider die samen met hen zoekt naar een passende werkplek. Is die plek gevonden, en gaat het om minstens 12
werkuren per week, dan wordt er eerst een proefplaatsing geregeld;
een paar maanden werken met behoud van uitkering om na te gaan
of het om geschikt werk gaat.
De loopbaanbegeleider is dan “jobcoach” geworden. Hij kan namens de jongere een “Aanvraag jobcoach” opstellen en naar het
UWV sturen. In deze aanvraag staat een coachingsplan met een
aantal doelen opgesteld. De aanvraag wordt altijd ook met de werkgever doorgenomen. Tijdens de proefplaatsing komt de jobcoach
geregeld op het werk om te volgen hoe het gaat. Een jobcoach werkt
meestal mee en kan zo een bijdrage leveren aan het aanleren van
vaardigheden en de juiste werkhouding.
Als het werk bij de jongere blijkt te passen, of als het werk en
de werkplek zo kunnen worden veranderd dat het werk passend
wordt, volgt er een contractgesprek om de proef om te zetten in een
betaald dienstverband van minimaal 6 maanden. Hierbij komen
onderwerpen als het wel of niet aanvragen van loondispensatie voor
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de werkgever ter sprake. Meestal is het zo dat de wajonguitkering
een aanvulling biedt op het gedispenseerde loon. De jobcoach kan
gedurende 3 jaar begeleiding op het werk blijven bieden. Na 3 jaar
moet de werkgever zijn rol kunnen overnemen.
Als je geen wajonguitkering hebt, maar wel een “structureel functionele beperking” (ook wel SFB-status genoemd) dan is het ook
mogelijk om jobcoaching aan te vragen bij het UWV. Zie hiervoor:
www.uwv.nl. Het UWV kan een overzicht geven van alle erkende
begeleidingsorganisaties. Vaak is het mogelijk om een vrijblijvend,
informatief gesprek bij zo’n organisatie aan te vragen. Ouders, verzorgenden of begeleiders zijn hierbij welkom.
Tijdens de workshop kwam naar voren dat jongeren met Noonan
het praktijkgedeelte van een opleiding moeilijk kunnen vinden. Dit
omdat het dan meer aankomt op het plannen en organiseren van je
werk en het houden van het overzicht. Vanuit de opleiding kan dan
vaak niet voldoende begeleiding geboden worden. Het kan daarom
de moeite waard zijn om te onderzoeken of er met het aanvragen
van een “rugzakje” geld beschikbaar kan komen voor extra begeleiding.

Workshop

- door Anne Speijer

Noonan Syndroom op latere leeftijd
door Anne Speijer, VSOP

De hele dag was er ruimschoots aandacht voor de pasgeborenen,
kinderen en jeugd. In deze gespreksgroep wilden we juist ook eens
de focus leggen op hoe het is om met Noonan Syndroom te leven als
je volwassen bent. Dat lijkt weinig aandacht te krijgen in de zorg.
“klopt dat ook?”, en “Is dit terecht?” waren enkele van de vragen
waar de deelnemers op reageerden. De centrale vraag die daarop
volgde was: “Komen er op volwassen leeftijd nog nieuwe dingen bij
of verandert er weinig meer?”
Met z’n zevenen hadden we ruim tijd en aandacht om dit goed te
bespreken. Leuk was dat er deelnemers waren in de verschillende
levensfasen. Ouders met een dochter die bijna de volwassen leeftijd
bereikt heeft, een jong volwassene en iemand van middelbare leeftijd
die al geruime tijd ervaring heeft met hoe het is om als volwassene
met Noonan Syndroom volop aan het leven mee te doen.
Ook waren de partners van enkele deelnemers meegekomen
en konden zij aangeven of er voor hen nog vragen waren over
het dagelijks leven met hun partner met Noonan Syndroom. Zo
gaf een echtgenote aan het nog steeds moeilijk te vinden welke
gedragskenmerken nu wel bij het Noonan Syndroom horen en
welke niet. Een andere partner liet weten zijn vriendin met Noonan
af en toe een behoorlijk koppig beestje te vinden, maar onmiddellijk
voegde hij hieraan toe dat het misschien wel juist daarom is dat hij
zoveel om haar geeft. Zolang je in je volwassen leven maar mensen

om je heen hebt die jouw karaktereigenschappen aanvullen, kom je
al een heel eind. Op werk of tijdens je dagbesteding is dat vaak een
collega of leidinggevende die je ondersteunt bij het aanbrengen van
structuur. Thuis kan een stabiel en rustig persoon aan je zijde een
hele steun zijn om het beste uit jezelf te kunnen halen.
Het lijkt er daarmee op dat in het latere leven met Noonan de
(psycho)sociale en maatschappelijke aspecten een grotere rol spelen
zijn dan de zorg. Veel nieuws op medisch gebied komt er immers
(als je geluk hebt) niet meer bij volgens de aanwezigen. En ook
de roerige periode van school en het zoeken naar een beroep of
dagbesteding ligt dan achter je.
“En nog suggesties voor de zorg-(standaard)?” luidde een van de
laatste vragen. De zorgstandaard is zeker heel gewenst! En de
publieksversie daarvan ook! Om niet steeds aan je zorgverlener,
werkgever of school te hoeven uitleggen wat het syndroom inhoudt
en wat je nodig hebt. En dat in kleinere steden en dorpen de kennis
straks ook beschikbaar komt.
O ja…en het zou ook wel prettig zijn als zorgverleners je iets minder
lastig zullen vallen met protocollen, het zetten van handtekeningen
en andere bureaucratische zaken. Dat je je als patiënt of naaste
gewoon kan concentreren op je welzijn en samenwerken aan goede
zorg zonder al deze rompslomp.

Op de website staan verschillende links van de presentaties die besproken
zijn op de contactdag.
Zie: http://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/verslag-contactdag-2013
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Workshop

- door Ellen Croonen

Motorisch functioneren met Noonan Syndroom
door Ellen Croonen, kinderarts in opleiding, UMC St Radboud ziekenhuis te Nijmegen

Op de Noonan Syndroom contactdag, 6 april jongstleden, hebben
wij vanuit de kindergeneeskunde, kinderfysiotherapie en klinische
genetica van het UMC St Radboud te Nijmegen interviews afgenomen bij personen met het Noonan Syndroom als ook naasten
van personen met het Noonan Syndroom met als aandachtspunt
‘motoriek’. Wij willen u reeds kort op de hoogte brengen van de
bevindingen uit deze interviews:
Veelgenoemde klachten zijn verminderde spierkracht, pijn in de benen, vermoeidheidsklachten, gewrichtsklachten, hypermobiliteit en
onhandigheid. In mindere mate wordt stijfheid als gekend probleem
genoemd. De pijn in de benen wordt wisselend geduid als spierpijn
en/of groeipijn. De spierpijn treedt veelal op na korte afstanden/
inspanning en aan het einde van de dag. Nachtelijke onrust/huilen
wordt als groeipijn geduid. Ook vermoeidheid treedt al snel op bij
inspanning maar ook gedurende de loop van een dag.

Daarnaast lijkt het hebben van een hartafwijking een rol te spelen
in de mate van deze vermoeidheid, aangezien enkele patiënten na
een hartoperatie een duidelijk beter uithoudingsvermogen hebben.
Het inbouwen van pauzes wordt als nodig en effectief ervaren. Dit
is met name van belang aangezien men snel over de grenzen gaat
waarbij men aangeeft dat personen met het Noonan Syndroom qua
karakter doorzetters zijn. Het merendeel is van mening dat zowel
de spierkracht, de pijnen en de vermoeidheidsklachten verbeteren
door inspanning/oefening. Met zwemmen is de ervaring gedeeld
positief. Bij minder activiteit gaan de behaalde resultaten ook weer
achteruit.
Leren in het algemeen duurt langer, zoals veters strikken of fietsen.
Men leert in kleinere stappen, maar is na het leren de vaardigheid
ook sneller kwijt indien deze niet meer wordt uitgevoerd. Gepaste
fysiotherapeutische begeleiding wordt hierbij als positief ervaren.
Wat ook duidelijk naar voren komt is dat Noonan personen onhandig,
klunzig zijn en zich houterig voort bewegen. Ze hebben overwegend
een matig evenwicht en slechte rompbalans. Aanpassingen om de
zithouding te ondersteunen of een elektrische fiets worden gebruikt.
Ook de fijne motoriek wordt als slecht geduid, zich uitend in onder
andere schrijfproblemen. Ondersteuning kan worden geboden in
computers op school. Het plannen/organiseren van activiteiten is
een gekend probleem. Ten slotte wordt een toegenomen huidgevoeligheid dan wel een doof gevoel en, met name bij de volwassen
Noonan personen, tintelingen in ledematen als bekend probleem
gedeeld.
Er bestaan veel zorgen over het onbekende vooruitzicht qua lichamelijke problematiek, de matige tot geen begeleiding op voortgezeten beroepsonderwijs en in het vinden van een gepaste baan. Ook
heeft men het idee dat de gezondheidszorg (onder andere arts en
fysiotherapeut) ‘geen idee’ heeft wat het Noonan Syndroom is waar
de behoefte bestaat aan meer expertise.
De bovengenoemde bevindingen van de interviews zullen wij gaan
verwerken in een artikel. Te zijner tijd zal deze op de website van de
Noonan stichting worden geplaatst. Tevens zijn we druk bezig met
het opstarten van een onderzoek waarbij de motoriek van kinderen
met het Noonan Syndroom ik kaart zal worden gebracht. Er zal
worden gekeken hoe de kinderen functioneren op de verschillende
motorische domeinen en waar aanvullende ondersteuning geboden
dient te worden. Als de financiering hiervan rond is kunnen enkele
van u een uitnodiging tot deelname aan dit onderzoek verwachten.
Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd!
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DNA-onderzoek:
willen we alles wat kan?
door Anneke de Vries en Paul van den Hengel

Op 24 mei 2013 hebben Anneke en ik een congres bijgewoond met
bovengenoemde titel, georganiseerd door het Erfocentrum en het
Centre for Society and the Life Sciences (CSG).
In de afgelopen jaren is de kennis over erfelijkheid enorm toegenomen. Twintig jaar geleden kenden we van slechts enkele ziekten de
genetische oorzaak die in ons DNA is opgeslagen. Op dit moment
weten we al van vele duizenden genen welke rol zij spelen bij ziekte
én gezondheid.

"Voorkomt dit ziekten en
voor welke keuzes stellen
de uitslagen ons?"
Er zijn nu al veel mogelijkheden voor herkenning en behandeling
van ziekten en door nieuwe technieken en ontdekkingen zullen die
mogelijkheden ongetwijfeld verder toenemen. Sommige wetenschappers verwachten dat in de toekomst ieders DNA wordt getest,
zodat je kunt voorspellen welke ziekten en aandoeningen iemand
op latere leeftijd mogelijk zal ontwikkelen.

De vraag is: “wat kunnen we nu allemaal uit genetisch onderzoek
halen en moeten we dit wel willen? Voorkomt dit ziekten en voor
welke keuzes stellen de uitslagen ons?
Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze privacy en kunnen professionals ons hierbij adequate begeleiding bieden?”
Al deze vragen kwamen aan bod in een 3 plenaire lezingen en in
een dertiental workshops.
Daarbij kwamen meteen allerlei voor ons onverwachte zaken om de
hoek kijken. Doordat nog niet van alle genen duidelijk is welke rol
zij spelen bij het ontstaan van aandoeningen c.q. syndromen, en dit
in de toekomst waarschijnlijk wel duidelijk zal worden, is het zo dat
de voorspelling die op dit moment gedaan kan worden over 5 jaar
mogelijk achterhaald is.
Verder is het maar de vraag of het verstandig is uitslagen van DNA
onderzoek “online” te ontvangen zoals momenteel veel commerciële
organisaties dit plegen te doen. Natuurlijk speelt de ethiek omtrent
DNA-onderzoek in de discussies een grote rol.
Kortom, veel informatie, veel discussie en veel twijfels …………
In de link kunt u de presentaties van de diverse workshops nalezen.
http://www.noonansyndroom.nl/activiteiten/congres-dna-onderzoek
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