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Van het bestuur

Met een jubelend gevoel kijken we terug op de afgelopen contactdag!
Meer dan 60 gezinnen, dat zijn meer dan 225 personen, hebben het
Dolfinarium bevolkt op 28 september. Het weer werkte ook fantastisch
mee, met een frisse wind, maar ook een heerlijk zonnetje,
kwamen we de dag goed door!
De start met de lezing van Jacqueline Besseling werd door veel
ouders als inspirerend en herkenbaar ervaren. Ondertussen waren
veel kinderen met de dier en doe game bezig, zodat er voldoende
rust was om de lezing te kunnen volgen. Heel leuk om zoveel blauwe
petjes te zien rondlopen (en heel handig om de kinderen bij elkaar
te houden), bewaar je pet dus goed voor een volgende gelegenheid!
Ook van de gezinnen met CFC was een grote opkomst, zij hadden
een eigen zaal om overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.
Natuurlijk blijven er altijd puntjes waarvan je hoopt dat het een volgende contactdag nog wat soepeler kan lopen. Zo was de wachttijd
voor de lunch erg lang en was ook de koffie en thee bij CFC niet
zoals afgesproken geregeld. Dat zijn dingen waar we als groeiende organisatie, draaiend op vrijwilligers van blijven leren! Overheersend was toch de goede sfeer waarin mensen elkaar hebben
ontmoet en ervaringen uitwisselden. Verderop in de nieuwsbrief verslagen van verschillende donateurs, waarvoor onze hartelijke dank!
Vind u het ook leuk om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief,
laat het ons dan weten! Samen kunnen we de nieuwsbrief nog leuker
maken!

Noteer alvast de volgende contactdag in uw
agenda: Zaterdag 22 maart in Putten!
Ondertussen gaan alle ontwikkelingen gewoon door! Nadat we twee
jaar geleden begonnen zijn met ruimte te bieden aan CFC donateurs
hebben we inmiddels ook twee donateurs met LEOPARD (ook wel
Noonan Syndroom met lentigines) en hadden we al veel langer een
donateur met Costello Syndroom, maar wordt er ook op de deur geklopt door anderen met Costello. Beide syndromen zijn in lezingen al
wel eens genoemd vanwege de verwantschap, maar zijn nog zeldzamer. En dan schrijf ik hier alsof Noonan Syndroom zeldzaam is….
eigenlijk moeten we zeggen zeldzaam gediagnosticeerd (al gaat het
steeds beter!). Ook op dat vlak is van alles gaande!
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Onlangs zijn we benaderd door de heer Wiebe Braam. Hij schrijft
een leerboek voor AVG artsen (arts voor verstandelijk beperkten)
over de 20 belangrijkste syndromen en besteed daarin 8 pagina’s
aan het Noonan Syndroom. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van
alle recente artikelen op onze website en verfraait met een foto van
één van onze donateurs!
Begin november stonden we op de jaarlijkse conferentie voor
kinderartsen in Veldhoven met een stand en een brochure gericht op
artsen over Noonan, CFC, LEOPARD,en Costello. In deze brochure
hebben wij teksten van Wiebe Braam mogen gebruiken, maar ook
Ineke van de Burgt (Radboud) en Barbara Sibbels (Encore) hebben een bijdrage geleverd! En natuurlijk ook weer verschillende
donateurs die toestemming gaven om hun foto te gebruiken voor
dergelijke doeleinden! Verschillende donateurs hebben geholpen
met het bemannen van onze stand en het uitdelen van de brochures.
Wendy Haeck-Veth helpt ons met het vergroten van onze bekendheid, middels onder andere de website, twitter en facebook. Lees
meer over Wendy op pagina 5 in deze nieuwsbrief.
Verder blijven we ook druk bezig met de zorgstandaarden en de
patiënten versie. Anne Speijer heeft voor alle beroepsgroepen
mensen bereid gevonden die hun beroepsgroep mogen vertegenwoordigen in het goedkeuren van de zorgstandaard. Daarnaast
hadden we nog een subsidie aanvraag via de VSOP lopen om een
huisartsenbrochure te maken. Deze zal door Anne Speijer gemaakt
gaan worden volgens een stramien waarbinnen al meerdere patiëntenverenigingen dit hebben laten maken door de VSOP. Dit project
gaat ook lopen in 2014!
Judith van de Meerakker is naar een conferentie geweest in
Cardiff van de Noonan Syndrome Assosiation (werken samen
met CFC, Costello en LEOPARD). Een verslag hiervan is te lezen
in de volgende nieuwsbrief. Inmiddels is er ook e-mailcontact met
hun voorzitter Ian A. Legg om elkaar op de hoogte te houden van
activiteiten.
Kortom genoeg om weer een
goed gevulde nieuwsbrief
te verzorgen!
Veel leesplezier!
Renée Augustijn
(Secretaris)

Agenda 2014:
13 januari 2014
Janna en Judith gaan, namens de stichting, een ochtend in gesprek met
medische studenten van het VU over het belang van patientenorganisaties.

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

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 1 september die minimaal 25 euro
bijdragen. Dit betekent dat wij verplicht zijn om een verhoging van
de donatie door te voeren van 5 euro per gezin vanaf januari 2014!
(Overigens doneerden al een heleboel mensen € 25,- of zelfs meer.)
Met ruim 180 mensen die zich hebben aangemeld als donateur zou
dat geen enkel probleem moeten zijn. Toch was het afgelopen
september weer kiele kiele en moesten er weer brieven uit met
herinneringen…. Veel werk dat voorkomen kan worden!

Help ons mee!

Loop naar uw computer, start de internetpagina van uw
bank op en plan die donatie van minimaal 25 euro voor
begin 2014 nu in!
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze penningmeester
Lennard Haeck volgend jaar geen tijd kwijt is aan het versturen van
betalingsherinneringen en wij als bestuur zeker kunnen zijn van uw
steun, ook in de begroting van onze activiteiten!

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)?
Een enkele keer gebeurt het dat mensen ons benaderen, die door
omstandigheden (schuldhulpverlening), niet bij machte zijn om deze
25 euro op te brengen. Wij willen er ook voor deze mensen blijven
zijn. Neemt u in dat geval contact op met onze contactpersoon
anneke@noonansyndroom.nl

Samen meer mogelijk maken!
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Afscheid van Marion Koppelman
Na de zomervakantie heeft Marion aangegeven zich terug te trekken
als bestuurslid. Drukte door nieuwe baan, gezin en de extra zorg en
aandacht die geregeld nodig zijn thuis zorgden ervoor dat zij niet
meer het gevoel had nog genoeg tijd en energie in de bestuursbezigheden te kunnen investeren.
Wij vinden dit uiteraard erg jammer, maar respecteren haar keuze
in deze! Marion heeft zich de afgelopen 8 jaar met tussenpozen
ingezet voor het bestuur. Aan haar hebben wij onder andere de
contacten met verschillende mensen/instanties rondom de voedingsproblematiek te danken!
Daarnaast heeft zij veel energie gestoken in de start van de zorgstandaarden, maar ook bij allerlei andere zaken en activiteiten die
de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden was zij een betrokken
bestuurslid! We nemen niet echt afscheid van Marion, want zij
draagt de stichting en activiteiten nog steeds een warm hart toe en
we zullen haar zeker blijven ontmoeten op contactdagen…. En ze
houdt een deurtje open voor tijden wanneer er weer meer tijd en
ruimte is!

Marion bedankt voor je inzet al die jaren!

Presentatie

Familiecontactdag 2013
Ik had beloofd iets te schrijven over de presentatie die gehouden
werd op de familiedag 2013.
De presentatie werd gegeven door Jacqueline Besseling, zij is therapeut psychomotoriek. Zij is niet gespecialiseerd in Noonan, ze werkt
met allerlei kinderen en heeft gewerkt met de dochter van één van
de bestuursleden, die Noonan heeft.
Jacqueline vertelde dat de motorische ontwikkeling invloed heeft op
allerlei dingen, zoals: emoties, welbevinden, sociale omgang. Dus
als de motorische ontwikkeling anders verloopt zal dat ook invloed
hebben hoe stress ervaren wordt en hoe je daarmee omgaat.
Je kan op 3 manieren reageren op een waarneming. Dit is ook
afhankelijk van je eerdere ervaringen:
• Groen: alles is veilig, je reageert ontspannen.
• Oranje: vermoeden van gevaar, je lichaam bereidt zich voor op
een stressreactie, je bent alert. Beetje stress.
• Rood: gevaar, vechten/vluchten/stil houden, je kunt niet meer
logisch nadenken. Veel stress.

4

Als je chronische stress hebt, wordt het groene gebied steeds kleiner
en reageer je sneller als in oranje of rood. Dus bij medische problemen, negatieve ervaringen ed, terwijl leuke gebeurtenissen,
aandacht en steun het groene gebied vergroot.
Een zenuwstelsel dat gewend is aan het ervaren en loslaten van
spanning is gezonder en veerkrachtiger dan wanneer er continu
spanning is. Het is dus goed om de veerkracht te vergroten. Dit kan
je doen door:
• Verschil tussen spanning en ontspanning te laten ervaren.
• Aanleren van een rustige ademhaling
• Bewegen-> laat de energie stromen en geeft ontspanning.
• Verbeelding en fantasie-> verhalen verzinnen en toneelspel
naspelen.
• Externe hulpbron-> vertrouwd persoon die aandacht en troost
geeft.
Het is ook belangrijk om energie die bij oranje en rood vrijkomt
te ontladen. Dit kan door bijvoorbeeld te bibberen, te huilen of te
stampen.

Even voorstellen:

Vrijwilliger website / communicatie
Ik ben Wendy Haeck-Veth, 38 jaar, getrouwd met Lennard en moeder van twee kinderen, Nikki van 6 en Tijl van 1. Onze dochter
Nikki heeft het Noonan Syndroom en daarom was het voor mij een
makkelijke beslissing om iets voor de stichting te doen. Ik ben als
vrijwilliger begonnen in 2009 toen Nikki 2 jaar oud was. De eerste
twee jaar van Nikki’s leven waren behoorlijk intens door ziekenhuisopnames en sondevoeding, maar daarna werd het wat rustiger
en had ik meer tijd om iets voor de stichting te doen. De toenmalige website was verouderd en lastig te beheren. Door mijn werk
als communicatiemanager rolde ik vanzelf in een project voor een
nieuwe website, zodat het voor de stichting eenvoudiger zou worden om de informatie over het Noonan Syndroom te delen met haar
donateurs en andere betrokkenen.
Sindsdien onderhoud ik de Noonan website in goed overleg met het
bestuur. Het afgelopen jaar heb ik na een korte cursus ook de social
media voor de stichting opgepakt. Sinds het voorjaar zijn we als
stichting actief op Facebook en Twitter, met de verwachting zo nog
meer mensen te bereiken. Mensen met of betrokken bij het Noonan
Syndroom en inmiddels ook aanverwante syndromen, maar ook
(huis)artsen en hulpverleners. Juist online zoeken we naar nieuwe
donateurs. Donateurs zijn hard nodig om het goede werk voort te
zetten. Het verzamelen en delen van kennis en meer wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de medische adviesraad, is direct afhankelijk

van het aantal donateurs van de stichting.
Mijn inzet voor de stichting is afhankelijk van wat er op dat moment
speelt, bij hen, maar ook privé. Het zijn geen vaste uren en daardoor is het uitstekend te combineren met mijn gezin. Ik vind het fijn
dat ik hierdoor kan samenwerken met de bestuursleden die zich,
geheel vrijwillig, met ziel en zaligheid inzetten voor mensen zoals
Nikki. Met haar gaat het gelukkig goed nu. Ze is een vrolijke blonde
meid van 6 jaar, die met veel plezier naar de basisschool gaat. ‘Ik
ben een beetje kort voor mijn leeftijd’ zegt ze tegenwoordig wijs als
mensen twijfelend reageren op haar leeftijd. Ze is erg dapper en we
zijn enorm trots op haar!
Als laatste wil ik nog een oproep doen voor het forum. Deel
je vragen, ervaringen of twijfels op ons forum. Het is afgeschermd
dus alleen toegankelijk voor donateurs. Des te meer mensen hun
ervaringen delen, die van zichzelf of van hun kinderen, des te
waardevoller het forum. Ik ben er zelf
ook actief, dus hopelijk tot gauw!
Hartelijke groet,
Wendy Haeck-Veth

Jacqueline doet samen met ons wat ademhalingsoefeningen en
een balspel. Een grote bal wordt door de zaal van de één naar
de ander gegooid. Wat onwennig doen een aantal mensen mee.
Ook doen we Emotial Freedom Technique(EFT) Tikken op bepaalde
plaatsen op het gezicht en handen/vingers. Jacqueline laat ook
wat boekjes zien waar ze inspiratie voor haar therapie uithaalt.
Voor mezelf begrijp ik nu beter dat mijn dochter met Noonan vaker
heftiger reageert dan andere kinderen. Zal me eens beraden
hoe ik haar kan laten ontladen. De positieve ervaringen zullen
vandaag vast goedkomen, nu ze weer haar vriendinnen en
lotgenootjes heeft gevonden om samen Dolfinarium door te
struinen.
Groeten,
Sandra van Os

Samen meer mogelijk maken!
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Impressies

Familiecontactdag 2013
Twee moeders aan het woord:
Dier en doe game
Na de ontvangst met koffie en appeltaart, kregen de ouders een
lezing en gingen wij met een groep van 24 tieners op pad met een
medewerkster van het Dolfinarium.
Samen speelden we in 4 groepen het spel: “Dier en doe game”
Iedere groep kon, in een emmer, visjes verdienen met een goed
antwoord op de vragen, zoals bijvoorbeeld:
Weegt een babydolfijn meer of minder dan 6 pakken suiker?
Is een dolfijn een vis of een zoogdier?
Hoe ademt een dolfijn? Hoe slaapt een dolfijn en hoe lang?
Wat zijn de namen van de visjes die als voedsel dienen voor de
dolfijnen?
Deze mochten we ook nog vasthouden.
Het was bijna gelijkspel. Maar één groepje had net één visje meer.
Daarna gingen we naar een grappige voorstelling bij het Zotte Zeeleeuwentheater. De kinderen genoten zichtbaar.
Toen werd het tijd om de ouders weer op te zoeken, om samen naar
de dolfijnenshow Aqua Bella te gaan.
Ellen en Elles
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Een CFC ouder aan het woord:
Een eerste Kennismaking
Het was voor ons gezin de eerste keer ‘live’ kennismaken met de
Stichting in het algemeen en concreet met andere kinderen met het
CFC-syndroom en hun families... Best een spannende dag dus!
Want wat zeg je tegen mensen die je verder (nog) niet kent, maar
je kind met een zeer zeldzaam syndroom de gemeenschappelijke
basis is. Je wilt niet meteen een hele medische geschiedenis blootleggen en doen alsof je alles van elkaar begrijpt....ieder kind is tenslotte uniek! Het was duidelijk dat de mensen die reeds wat langer
bekend waren met de stichting elkaar al beter kenden. Kinderen met
CFC waren er in de leeftijden 3 t/m 21 jaar en gezinnen kwamen
uit alle windstreken van het land.
Van tevoren heb je natuurlijk een bepaald beeld van de kennismaking in je hoofd. Toch is het een gekke gewaarwording, op die
dag zeven kinderen met een gigantische mooie krullenbos (CFChandelsmerk) bij elkaar te zien! Dat schept toch direct een bijzondere band. De nieuwsgierigheid overwint al gauw de eerste aarzeling.
Het was heel prettig om, onder het genot van een kop koffie en een
lekker stuk appeltaart, ervaringen met andere ouders uit te wisselen
over onder meer diagnose (‘BREFS, KRASSEN en de MEKS’), artsenbezoeken, KDC/school, rolstoel, voedingsproblematiek en dromen
en mogelijkheden voor de toekomst. Je voelt hoe elke ouder liefdevol
het pad rondom acceptatie en verdere ontwikkeling bewandelt, een
pad dat soms omgeven is door allerlei obstakels en onzekerheden.
Voor we het wisten was het al tijd voor de Dolfijnenshow... Helaas
was dat voor Jasper iets teveel van het goede, want het wachten, de
drukte en geluids-/lichteffecten zorgden ervoor dat hij erg onrustig
werd. Halverwege de show heb ik met hem de zaal verlaten (dochterlief heeft wel genoten!), nadat ik zag dat een andere vader het
ook tijd vond voor een rondje buiten wandelen. Dan heb je aan één
blik eigenlijk genoeg.
Ook daarna was het erg fijn dat er een aparte ruimte was gereserveerd voor CFC-gezinnen. En ik was blij dat ik een tas met speelgoed had meegenomen. Dat ging gretig van kind tot kind, en mooi
om te zien hoe Jasper met zijn rolstoel op zijn manier even ging
‘babbelen’ aan een andere tafel. Kortom, het was ondanks enige
chaos omtrent de lunch een waardevolle ontmoeting!!

Een Noonan jongere aan het woord:
Een onwijs leuke dag!
De ochtend van 28 september begon de familiecontactdag 2013.
Bij de ingang van het Dolfinarium kregen de leden van de stichting
Noonan Syndroom een envelop waar een sticker met je naam en
woonplaats op stond, dat was voor de kinderen. En een gekleurd
armbandje voor groot en klein.
Toen moesten we ons verzamelen in een gebouw waar appeltaart
en een drankje was. Na het hapje en drankje gingen de kinderen
mee met begeleiders om een Quiz te doen. Daarna gingen we naar
een zeehonden show, het was heel grappig de zeehonden deden
allemaal trucjes.
Na de zeehondenshow gingen we naar de dolfijnenshow; het was
schitterend, het was een hele mooie show. Toen mochten we onze
eigen gang gaan (ook heel leuk!).
Er was veel te doen zoals : roggen aaien, over de stenen lopen die in
het water lagen, in de speeltuinen, er was ook een strandje en je kon
met een lift naar beneden en als je beneden was kon je de dolfijnen
onder water zien zwemmen; er waren ook kleine baby dolfijnen.
Je kon naar walrussen, zeehonden, roggen, zeeleeuwen kijken en
natuurlijk spectaculaire shows bekijken. En als je een leuke herinnering wou van het dolfinarium, kon je in de winkeltjes een leuk
souvenirtje kopen. Het was een onwijs leuke dag en ik kijk al weer
uit naar de volgende ontmoeting!

Mariska Streppel
Dagmar Stoffer

Samen meer mogelijk maken!
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Een Costello ouder aan het woord

Floor, een bijzonder meiske!
Altijd moeilijk om 'even' iets te vertellen over Costello... en waarschijnlijk nog veel moeilijker om 'even' over mijn bijzondere dochter
Floor te vertellen...
Als je over haar begint te vertellen, word je vanzelf meegesleurd in
een golf van enthousiasme....
En dan ook nog een foto daarbij zoeken.... zoveel mooie foto's van
een bijzonder meiske met het Costello Syndroom....
Maar er waren ook andere tijden....
Het begin was zwaar.... erg zwaar!
Maar de tekst die op haar geboorte-kaartje stond .... was/is/blijft...
en wordt steeds meer voelbaar...

...Heel soms.... valt er een
engeltje op aarde...
Bij ons gebeurde dat 5 jaar geleden!
Floor werd geboren na een zeer vlotte bevalling! ...vrijwel meteen
waren er twijfels: platte neusbrug en 'lange' tong.... Floor kon helaas
ook niet goed aan de borst drinken, waarschijnlijk vanwege haar
mondmotoriek werd in 1e instantie gezegd, maar ik zag ook dat
het haar uitputte.... Een lactatie-deskundige werd ingeschakeld....
Wat moest zij mij nu komen vertellen, na ruim 4 jaar borstvoeding
bij mijn voorgaande kinderen...??? Cup-feeding, Finger-feeding...
maar helaas was zij aan het eind van de kraamweek niet voldoende
gegroeid en werd naar het ziekenhuis gestuurd. De arts die ons zag
herkende meteen het Noonan-Syndroom, hoewel hij dit niet aan mij
vertelde....
Er werd een afspraak gemaakt bij het klinisch genetisch centrum
(UMC Nijmegen).
Zij waren meteen héél duidelijk: Absoluut Noonan! Afgaande op
de uiterlijke kenmerken dus; uiteenstaande ogen, platte neusbrug
& laag geplaatste oren... Nee... nog geen hart-ruis te horen, dus
nog afwachten of ze ook die hart-afwijking zal hebben. Afspraak
Cardio werd gemaakt en tevens genetisch onderzoek ingezet... "Wat
zijn de gevolgen voor de toekomst", was mijn 1e vraag, omdat ik
al een kind met beperkingen had... Afgezien van het voedingsprobleem, en evt. hart-afwijking... "Geen!" kregen we toen te horen.....
Bij de cardioloog bleek Floor een ernstige pulmonaal-stenose te
hebben, waar ze uiteindelijk met 8 weken voor is gedotterd. Dit is
gelukkig zo goed uitgevallen, dat het na die ene keer nog steeds
goed gaat! Inmiddels zat Floor aan sondevoeding. Ik kolfde zo'n 4
maanden en spoot handmatig de borstvoeding met kleine beetjes in
via een neus-sonde, die zij vervolgens weer onmiddellijk uitspuugde....verschonen, weer opnieuw beginnen... houdt moed; duurt
slecht 1-1,5 jaar werd ons verteld.... Komt goed!
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In die tijd heb ik veel gemaild met de Noonan Stichting en 3 ouders
van Noonan kinderen. Daardoor kreeg ik niet alleen heel veel informatie over iets wat ook voor mij totaal onbekend was, maar vooral
ook veel begrip en steun! Mijn prangende vraag; Hoe overleef ik
dit, werd nooit direct beantwoord... omdat ik nu weet dat ook zij
allemaal die zware start hebben meegemaakt. Maar je overleeft,
je gaat door, het is je kind, je hebt geen keus.... en je kunt het, ook
al is het zwaar!
In april had ik een gesprek met Dr. Ineke van der Burgt over de
uitslag van het genetisch onderzoek.... Deze uitslag kwam ook bij
Dr. van der Burgt geheel onverwacht.... Bij Floor werd een mutatie
in het HRAS-gen aangetoond; Wat betekent dat Floor geen Noonan,
maar het Costello-Syndroom heeft. Vele malen zeldzamer dan
Noonan.... en vele malen ernstiger!!!
In het begin lijken deze kinderen veel op elkaar, later wordt dit minder omdat Costello's iets grovere gelaatstrekken krijgen. De groei en
ontwikkeling is langzaam er blijft een flinke achterstand.
Beperking van de geestelijke ontwikkeling. (wat bij Noonan dus niet
zo hoeft te zijn). Niet goed kunnen slikken en voedingsproblemen
(wat bij Noonan ook wel voorkomt, maar in veel minder ernstige
mate; Costello's krijgen 4 jr sondevoeding of langer, of soms wel
levenslang...??? Sommigen gaan eten, maar blijven altijd voedingsproblemen houden... hoewel er ook zijn... die gewoon alles kunnen
eten!)
De hartafwijking was inmiddels bekend. Verder hebben Costello's
een verhoogde kans op tumoren, waarvoor Floor elk half jaar een
screenings-echo krijgt van blaas en nieren. Gelukkig had Floor wat
dit betreft de gunstige variant (G12S mutatie) en is de kans 'slechts'
10-15% verhoogd (wat dus ook nog 57% kan zijn bij de G12A
mutatie!). Eigenlijk zijn er gewoon erg veel overeenkomsten met het
Noonan-Syndroom.

Als ik moet uitleggen wat het Costello-Syndroom betekent:
noem ik....
•
•
•
•
•
•

Voedings-probleem
Hartafwijking
Klein blijvend
Verhoogde kans op tumoren (o.a. neuroblastoom)
Verstandelijke beperking
Ontwikkelingsachterstand

Verder is er natuurlijk ook de lage spierspanning, verhoogde kans
op scoliose, tethered cord, Chiari I malformation, verkorte Achilles
spieren, Epilepsie, Slaapproblemen, Reflux (Wat Floor helaas ook in
ernstige mate had!), Nystagmus (heeft Floor ook) en slecht zien .... !
Ik sprak laatst een arts die zelf een dochter met het NoonanSyndroom had: heb haar foto gezien... ik zie iets omdat ik het weet,
voor een ander zal het vaak iets 'vaags' zijn, zij zat op de Pabo en
het ging goed met haar! Ik denk dat dat het verschil met Costello
meteen duidelijk maakt: Floor zal altijd naar speciaal onderwijs
moeten, altijd onder begeleiding moeten staan.....

Mooi & zeer belangrijk
Vroeger werd het Costello-Syndroom het AMICABLE Syndroom
genoemd: Amicable personality, Mental retardation, Impaired
swallowing, Cardiomyopathy, Aortic defects, Bulk, Large lips &
lobules, Ectodermal defects).
Waarom dit zo belangrijk is? Omdat ook dit een typisch kenmerk is
van Costello's: altijd opgewekt, altijd vriendelijk, genietend van het
leven, veel lachen, zeer innemend.... m.a.w.: Je MOET gewoon van
ze gaan houden! Gaat vanzelf, is niet te stoppen!
...Als een logopediste zegt dat ze altijd uitkijkt naar die dinsdag
als Floor komt, als een vrijwilligster Floor omschrijft als een klein
roodharig engeltje waar ze veel lol mee heeft gehad, als heel het
dorp zwaait en groet als Floor langs komt, als zelfs de artsen vrolijk
worden als dit meiske binnen wandelt....en als ik op een triestige
dag dat alles ff tegen zit, gewoon ff een dikke vette knuffel krijg
van dit bijzondere engeltje... Tja....Dan gaat gewoon de zon weer
schijnen!!!
Inmiddels heb ik contact met andere ouders van Costello-kinderen in
Frankrijk, Engeland, Portugal, Amerika.... maar ook met 3 ouders
in Nederland, en dat voelt geweldig. Vele dingen zijn herkenbaar,
maar ook heel veel aandoeningen zijn divers; wat ons bindt is het
begrip en vooral de liefde voor deze bijzondere kinderen!

Hoe gaat het nu met Floor?
Floor doet het SUPER!!! Ze loopt inmiddels, heeft inmiddels een
Mic-Key button en krijgt haar voeding via de pomp, praat (begonnen met gebaren), weet precies wat ze wil, begrijpt vrijwel alles,
zit 4 dagen op een Orthopedagogisch Kinderdagverblijf waar
ze het geweldig naar haar zin heeft, eet inmiddels kleine beetjes,
and last but not least: Laat overal waar zij komt de zon schijnen!
...Heel soms.... valt er een engeltje op aarde.....
Bij ons gebeurde dat 5 jaar geleden!
Astrid van Grunsven
Trotse moeder van Floor; een zeer bijzonder meiske wat toevallig
Costello heeft!

Bovendien hebben wij inmiddels contact gehad met dr. Y. Elgersma
van ENCORE, Erasmus MC. Hij doet al enige jaren onderzoek naar
Costello, en wil ons verenigen en onze kinderen nader onderzoeken! Hartstikke spannend.... bij hem zijn al 6 meldingen binnen
gekomen!

Samen meer mogelijk maken!
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Wat moet een patiënt met Wmo?
Minder AWBZ, meer gemeente

Als patiënt krijgt u de komende jaren veel met uw gemeente te maken. Niet alleen omdat gemeenten straks verantwoordelijk worden
voor een deel van de langdurige zorg. Maar ook omdat er een
verschuiving plaats vindt: minder nadruk op zorg en meer aandacht
voor welzijn.
Hebt u door uw aandoening moeite om mee te doen in de samenleving? Ondervindt u problemen met zelfstandig wonen of uw huishouden voeren? Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
De Wmo heeft tot doel dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen
in de samenleving. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Eind april 2013 presenteerde staatssecretaris Van
Rijn (VWS) zijn plannen voor de langdurige zorg. Hij wil dat de
zorg betaalbaar blijft. En dat mensen meer mogelijkheden krijgen
om de regie over hun eigen leven te voeren, ook als ze chronisch
ziek zijn en ondersteuning nodig hebben.

‘De mens achter de kwaal
moet zichtbaar worden’
Om dat te bereiken moet de zorg hervormd worden. In de plannen
van de staatssecretaris krijgen gemeenten een veel belangrijker rol.
Mensen die, bijvoorbeeld als patiënt, beperkt kunnen participeren,
kunnen bij de gemeente terecht voor advies, informatie en ondersteuning. Maar de staatssecretaris wil dat u eerst zelf of met de
mensen om u heen (familie, vrienden, buren) een oplossing probeert
te vinden voor uw behoefte aan ondersteuning. Dit heet het benutten
van de eigen kracht. Alleen als dat niet lukt, kunt u een beroep doen
op de gemeente.

Keukentafelgesprek
Het Wmo-loket geeft informatie en advies en denkt mee over wat u
kunt doen in uw situatie. Via het Wmo-loket maakt u een afspraak
met een Wmo-consulent. Met deze consulent bespreekt u wat uw
situatie is en wat uw behoefte aan ondersteuning is. En wat u of anderen hier aan kunnen doen. Dit gesprek – het keukentafelgesprek
– wordt gehouden in een rustige en veilige omgeving, bijvoorbeeld
bij u thuis.
Het keukentafelgesprek is bedoeld om uit te vinden waar iemand
echt tegen aan loopt. Door dóór te vragen naar wat iemand zelf
wil - op alle levensterreinen - wordt de totale mens achter de kwaal
zichtbaar. Het is verstandig om u voor u met de Wmo-consulent in
gesprek gaat, goed voor te bereiden. Vragen die in het gesprek aan
de orde komen zijn bijvoorbeeld: Waar hebt u moeite mee? Wat
zijn de dingen die u nodig heeft? En hoe zou dit opgelost kunnen
worden? Wat zou u willen? Meedoen in de samenleving, zelfstandig
reizen, vrijwilligerswerk, een hobby uitoefenen waar u niet meer
aan toekomt, hulp in de huishouding? Een goede voorbereiding
helpt bij het gesprek.
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Geen ziektebeelden
Voor medische vragen moet u bij uw huisarts of specialist zijn. Voor
meedoen in de samenleving en voor zelfstandig blijven wonen, gaat
u naar de Wmo-consulent. De Wmo-consulent is niet geïnteresseerd
in uw ziektegeschiedenis. U bent meer dan uw ziekte. De consulent
kijkt vooral naar de gevolgen van uw aandoening: Wat betekent
deze in uw leven? Waar hebt u last van als u mee wilt doen in de
samenleving? Tegen welke belemmeringen loopt u aan? Wat betekent het voor uw naasten (mantelzorgers)? Niet het ziektebeeld is
leidend, maar de beperkingen die uw ziekte met zich mee brengt
en de oplossingen die de beperkingen kunnen verminderen. Geen
enkel persoon is hetzelfde, dus u kijkt samen met de consulent wat in
uw situatie een passende oplossing is.
De Wmo-consulent gaat samen met u op zoek naar de vraag achter
de vraag. Een voorbeeld: een man met een aandoening voelt zich
meer en meer geïsoleerd. Hij vraagt bij het Wmo-loket een scootmobiel omdat hij maar een beperkte energie heeft. Wat hij eigenlijk
wil zeggen is: ik heb behoefte aan meer contact. Is een scootmobiel
dan de meest geschikte oplossing? Misschien is een regelmatig bezoek van een vrijwilliger of het lid worden van een hobbyclub wel
beter.

‘Denken in oplossingen
in plaats van voorzieningen’
Iedereen is anders
Ieder mens is anders. Iedereen verkeert in andere omstandigheden
en heeft persoonlijke behoeften en doelen. Net als de ene aandoening verschilt van de andere, en er niet één medicijn een
oplossing is voor alle kwalen, zijn ook de Wmo-oplossingen, oplossingen op maat. In het gesprek zal de Wmo-consulent daarom
vragen wat u nodig hebt aan ondersteuning om mee te kunnen doen
in de samenleving en om uw huishouding te doen. Wat hebt u nodig
om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen? En wie
zou daar eventueel bij kunnen helpen?
De Wmo-consulent bespreekt met u:
• Waar loopt u tegen aan? Wat wilt u wat nu niet lukt of lastig gaat?
• Wat kan ik zelf?
• Waar kan familie, mantelzorgers mij bij helpen?
• Wat kan de omgeving, de buurt, een vrijwilliger voor mij doen?
• Zijn er voorzieningen in de wijk of stad die soelaas bieden?
• Heb ik professionele hulp of een individuele voorziening nodig,
zoals hulp in het huishouden of een vervoersvoorziening?
• Wat heeft mijn mantelzorger nodig om te kunnen blijven helpen?

Doe het niet alleen
Wilt u het gesprek niet alleen voeren, dan kunt u altijd iemand meenemen. Ook de voorbereiding hoeft u niet te doen. Een familielid of een goede kennis kan u helpen. En uw patiëntenvereniging

kan mogelijk ook een rol spelen. Als u zelf
geen oplossing weet, is dit geen probleem.
U kunt dit tijdens het keukentafelgesprek
samen met de Wmo-consulent bespreken.
Petra van der Horst
(Programmamanager
Aandacht voor iedereen)

Verder lezen
Programma Aandacht voor iedereen is
opgezet om leden van Wmo-raden en
belangenbehartigers te informeren over
de decentralisatie van de AWBZ-begeleid
en hen te adviseren over hun rol daarbij.
Daarnaast monitort het programma de
gevolgen van deze veranderingen voor
cliënten en mantelzorgers.
Programma Aandacht voor iedereen heeft
een handige brochure gemaakt die u helpt
om een beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Bij ieder onderwerp staan ook
vragen om na te denken over mogelijke
oplossingen.
• Handreiking Wmo-loket (pdf)
http://www.programmavcp.nl/component/option,com_docman/Itemid,172/
gid,573/task,doc_download
• Handreiking Wmo-loket (Word)
http://www.programmavcp.nl/component/option,com_docman/Itemid,172/
gid,574/task,doc_download

Samen meer mogelijk maken! 11
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Duidelijke uitleg over alle
wijzigingen in de WMO
die er gaan komen.
http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2565
is de link van CG raad voor de actuele
stand van zaken.
Wat betreft de veranderingen in de zorg
en de bekostiging daarvan, geeft ook Per
Saldo goede uitleg ook.
Zie site www.persaldo.nl

Op Facebook is al verme
ld dat er
een artikel in Medisch Co
ntact is
verschenen over het bel
ang van
zorgstandaarden voor
zeldzame
aandoeningen.
In het artikel onderschrijv
en
VSOP-medewerkers Ildi
kó Vajda
en Marèl Segers het bel
ang van de
ontwikkeling van zorgst
andaarden
voor zeldzame aandoen
ingen.

De online versie is te lez
en via
de website van de VSOP
:
http://goo.gl/h0SHnO
of via
www.zorgstandaarden.n
et

Ook op de site van de rijksoverheid.nl
komen steeds nieuwe
berichten over veranderingen.

Wij wensen iedereen
een heel mooi 2014 toe!
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www.noonansyndroom.nl

