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Overzicht van dit praatje 

§  Wat zijn RASopathiën? 

§  Onderzoek in het laboratorium 

§  Onderzoek in het ziekenhuis 

§ Medicijnen voor CFC of Noonan syndroom? 



Noonan 

Neurofibromatose 
Type 1 

CFC-syndroom 

Costello  
syndroom 

RASOPATHIËN 

Ook nog: 
Legius 
LEOPARD 



NF1 / Noonansyndroom 

Uiterlijk van het Noonan-syndroom,  
maar een mutatie in het gen voor NF1 

 
(Tartaglia 2011) 



Neurofibromatose type 1 

§  1 op 3000 

§  Café-au-lait vlekken 

§  Neurofibromen 

§  Meest voorkomende complicatie op de kinderleeftijd: 
Leer- en gedragsproblemen 



School prestaties van Nederlandse kinderen met NF1 

Kleuterschool (4 jaar) 

1 jaar extra 
(40%) 

Basisschool (6/7 jaar) 

Geen specifieke 
hulp (15%) 

Speciaal 
Basis 

Onderwijs 
(40%) 

Remedial 
teaching (45%) 



Andere onderdelen van het cognitieve profiel van NF1 

§  Visueel-ruimtelijk inzicht = minder 

§  ADHD en concentratieproblemen (+/- 40%) 

§  Internalizerende gedragsproblemen 

§  Sombere gevoelens, laag zelfvertrouwen, depressieve klachten 

§  Problemen met fijne en grove motoriek 



Genen & Eiwitten 

Hersenoverdracht 

Neuropsychologie 

School prestaties 

Kwaliteit van Leven 

Muizen gedrag 

Neurowetenschappen 

Sophia Kinderziekenhuis 



De NF1-muis 

§  Verhoogde activiteit van RAS 

§  Overdracht tussen hersencellen is minder goed 

§  Muizen leren minder goed 



Het water doolhof 

NF1-muizen hebben ook leerproblemen 



Wat is simvastatine? 

§  Een van de meest gebruikte medicijnen in Nederland 

§  Vooral gebruikt om cholesterol te verlagen 

§  Heel weinig bijwerkingen 

§  Kan ook RAS-Activiteit remmen! 



Statines genezen de gedragsproblemen in NF1-muizen! 

ü  Normaliseert RAS-activiteit 

ü  Hersenplasticiteit normaal 

ü  Leerproblemen voorbij 



Onderzoek met statines bij kinderen met NF1 

§  Simvastatine of een neppil (2006-2007) 
§  61 Kinderen met NF1 van 8 tot 16 jaar 

§  3 maanden behandeld: wel veilig, nog geen effect op 
neuropsychologische taken 

 

Nu een nieuw onderzoek: 

§  Simvastatine of een neppil (2010-2013) 
§  84 kinderen met NF1 van 8 tot 16 jaar 

§  Uitkomst: schoolprestaties, IQ, kwaliteit van leven 
§  12 maanden behandeling: uitslag begin volgend jaar 

 



Conclusies 

§  NF1 en Noonan zijn verschillende syndromen, maar lijken wel op elkaar 
wat oorzaak betreft 

§  Bij NF1 komen ongeveer dezelfde leer- en gedragsproblemen voor als 
bij Noonan syndroom 

§  Statines zijn veelbelovende medicijnen tegen leer- en 
gedragsproblemen bij NF1 

§  Worden al getest bij kinderen met NF1 



Wat betekent dit voor CFC en Noonan? 

§  In het ENCORE-laboratorium hebben we ook muizen met Noonan, 
CFC-syndroom of Costello syndroom 

§  In Amerika wordt gewerkt met muizen met andere mutaties die Noonan 
syndroom veroorzaken 

§  Eerst moet bij muizen worden onderzocht of statines, of andere 
medicijnen helpen 



Maar ook: 

§  Nog beter in kaart brengen wat de belangrijkste problemen zijn bij 
Noonan syndroom en CFC 

§  Kinderen met Noonan en CFC en onderzoekers bij elkaar brengen 

Discussiepunt voor vanmiddag: 
§  Oprichten van Expertisecentrum voor Rasopathiën? 
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Expertise 
centrum 

Integrale Zorg 
Paramedici 

Medisch specialisten 
Genetici  

Expertteams 
Regionale  

ziekenhuizen 

Basaal Onderzoek 
Mechanismen 

Nieuwe therapieën 

Kennisoverdracht 
Professionals,  

scholen, ouders 

Patiëntenverenigingen 

Financiering 
Wetenschappelijk  

onderzoek 
Ketenzorg 

Patiënt 
Quality of Life ↑ 

Prognose ↑ 

Klinisch Onderzoek 
Observationeel 
(databases) 
Klinische trials 



Voorbeeld: Multidisciplinaire polikliniek voor NF1 

§  1 x per jaar controle bij kinderarts, kinderneuroloog en oogarts op 
dezelfde middag 

§  Kinderarts coördineert zo nodig zorg van andere specialisten 

§  Neuropsycholoog houdt de ontwikkeling van kinderen in de gaten 
§  Nieuwste inzichten worden direct toegepast in de zorg 

§  Wetenschappelijk onderzoek is mogelijk 

Voor Tubereuze Sclerose Complex en Angelman 
syndroom volgen wij een soortgelijke aanpak 
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Kennisoverdracht… 


