Ik ga jullie vertellen over het
Noonan syndroom en wat dat betekent
voor mij!
Noonan Syndroom
In 1963 is dit syndroom voor het eerst door
Jacqueline Noonan ontdekt. Ze hebben
daarom dit Syndroom naar haar vernoemd.
Ze ontdekte bij kinderen met een bepaalde
hartafwijking ook andere overeenkomsteen
zoals een karakteristiek gezicht en een
kleine lengte.
DNA-Onderzoek
Naar aanleiding van de bevindingen van
dokter Noonan, ging zij samen met andere
artsen DNA onderzoek doen. Zij gingen
bloed afnemen en de cellen hie uit halen
om naar de chromosonen te kijken.
DNA is anders
Alles, planten, dieren en mensen hebben
DNA. Na het bloed onderzoek waar ze het

DNA hebben onderzocht kwamen ze
erachter dat in veel gevallen het DNA er
ander uitzag bij deze mensen al bij mensen
zonder deze verschijnselen.
Noonan syndroom – andere kenmerken
Na dit onderzoek volgde nog veel meer
onderzoeken en daar uit ontdekte ze nog
andere kenmerken naast de hartafwijking,
kleine lengte en karakteristiek gezicht
zagen ze ook kenmerken zoals:
• Bloedstoornis
• Minder spierkracht
• Oog problemen zoals hangende
oogleden
• Huidafwijkingen
• Trechterborst
• Vertraagde ontwikkeling / leer
problemen
Later ontdekte ze nog veel meer. Als je het
Noonan syndroom hebt hoef je niet alles te
hebben van deze kenmerken. Ik heb ze ook

niet allemaal. Ik ga jullie nu vertellen wat
ze bij mij hebben gevonden van deze
kenmerken.
Ten eerste hebben ze bij mij DNA
onderzoek gedaan en gezien dat mijn DNA
dus ietsjes anders is dan bij de meeste van
jullie.
Pulmunaal stenose = vernauwing van de
longslagader bij de kleppen
Toen ik 3 maanden oud was ontdekte een
dokter dat ik een vernauwing heb van mijn
longslag ader bij 1 van de kleppen. Dit
betekend dat mijn hart iets harder moet
pompen. Omdat ik nog zo klein was durfde
zij mij nog niet te opereren en ik was erg
sterk dus hoefde het niet meteen. Maar
door dat ik groeide, groeide mijn hart ook
mee. Dit was bij mij heel goed want de
vernauwing werd niet slechter maar werd
steeds minder. Tot op heden hebben ze
mijn hart nog niet hoeven te opereren maar

ik word wel nu 1x in de twee jaar
onderzocht in het ziekenhuis om te kijken
hoe het gaat. Als baby was het 1keer in de
maand, dus jullie kunnen wel horen dat het
nu best goed met mij gaat en ik heb er ook
geen last van.
Bloedingstoornis
Meer dan de helft met het Noonan
syndroom hebben last van een
bloedingstoornis. Ik ook. Zoals jullie
misschien wel eens gezien hebben krijg ik
heel snel blauwe plekken. Ook als ik val en
een wondje heb, of als bijvoorbeeld een
kies getrokken word blijf ik veel langer
doorbloeden dan jullie. Van die blauwe
plekken heb ik geen last hoor maar als ik
wat langer doorbloed kan wel eens
vervelend zijn en soms gevaarlijk. Toen
mijn amandelen eruit waren gehaald bleef
ik doorbloeden en moest ik snel, met spoed
weer geopereerd worden. Mijn hele maag
zat vol met bloed en ze moesten de

wondjes van de operatie dichtbranden
zodat het bloeden zou stoppen. Ik moest
daarom met mijn moeder een nacht en een
dag extra in het ziekenhuis blijven terwijl
je normaal al na een paar uur weer naar
huis mag.
Kleine lengte
Zoals jullie al gezien hebben ben ik best
klein voor mijn leeftijd. Ik word in juli al
11 jaar. Bij het Noonan syndroom hebben
ze ontdekt dat wij wel al de nodige groe
hormonen hebben die je nodig hebt om
gewoon te groeien maar ons lichaam maakt
ook een extra stofje aan, een eiwit, die zich
om dat groei hormoon nesteld als een
dekentje en daardoor de groei tegenhoud.
Helaas komen wij nog niet in aanmerking
voor extra groeihormonen zodat ik wel
langer kan worden. De verzekering wil dat
niet vergoeden en dat zou betekenen dat
mijn vader en moeder elk jaar 25.000 euro
zouden moeten betalen om zelf deze groei

hormonen te betalen en zoals jullie
begrijpen dat is veel geld en dat heeft niet
iedereen op een bank rekening staan. Dit
betekend dat ze denken dat ik zo ongeveer
1 meter 70 ga worden. Al ik geen Noonan
syndroom had gehad was ik waarschijnlijk
1 meter 90 geworden.
Huidafwijkingen
Zolas jullie wel eens gezien hebben bij mij
heb ik wel eens wondjes rond mijn mond
en op mijn neus. Als ik soms een lage
weerstand heb, en bijvoorbeeld verkoude
ga worden of als er een griepje aan zit te
komen heb ik last van deze huidirritatie.
Heel vervelend voor mij en jullie vinden
het misschien niet leuk om er naar te kijken
maar ik kan er niets aan doen en het is niet
besmettelijk.
Hangende bovenoogleden, dat heet ptosis
en grote opvallende ogen

Soms vragen kinderen mij wat er met mijn
oog is. Mijn linker oog hangt en als ik moe
ben hangt hij nog veel meer. Hier kan ik
niets aan doen. Het spiertje in mijn ooglid
werkt niet goed. Toen ik klein was had ik
er nog veel meer last van maar het lijkt
beter te gaan nu ik groei. Sommige
kinderen met het Noonan syndroom
hebben er zoveel last van, soms aan beide
ogen, dat ze geopereerd moeten worden.
Bij mij gelukkig niet. Het is toch best apart
niet waar?
Lage spierspanning en uithoudingsvermogen
Toen ik klein was kon ik amper een stukje
lopen. Bijvoorbeeld van school naar de
gymzaal kon ik toen ik 5 jaar was niet
lopen. Dat lukte mij gewoon echt niet.
Mijn ouders deden mij toen op zwemles. Ik
ging zelf 3x in de week naar zwemles.
Hierdoor werden mijn spieren sterker en
sterker. Nu kan ik gelukkig best wel
afstanden lopen en ben een hele goede

zwemmer. Ik heb zelfs al 2 duik brevetten,
duiken met een fles op mijn rug, gehaald.
Ik zit nu al ruim 2 jaar op honkbal. Deze
sport is ideaal voor mij, want ik hoef niet
achter elkaar te hollen en hoef maar korte
momenten te vlammen. Ik zou het liefst zo
goed worden als de heren 1. Natuurlijk is
het ook een stoere sport. Komen jullie eens
een keertje kijken?
Vragen?
Nu mogen jullie niet in het boekje kijken
want ik ga jullie een vraag stellen. Als ik
iemand hem zie kijken dan krijgt de
winnaar geen prijs.
Kunnen jullie een paar kenmerken noemen
van het Noonan syndroom?
Hebben jullie nog vragen? Dan zal ik
proberen of ik die kan beantwoorden.
Anders kan ik het aan mijn moeder vragen
die weet er best veel van. Ook kunnen

jullie op de website
www.noonansyndroom.nl veel informatie
vinden.
Bedankt voor jullie luisteren en begrip!

