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Introductie Syndroom van Noonan

• Autosomaal Dominante overerving 

• Incidentie tussen de 1:1.000 en 1:2.500 

• Diagnostische Criteria

• Zeer variërende fenotypes

• Defect in genen coderend voor RAS-MAPK route
• Meerdere genen oorzaak voor het 

Syndroom van Noonan

• PTPN11, SOS1, etc.





Noonan Syndroom en Voedingsproblematiek

Wat is er al bekend:

• ± 50% van Noonan Syndroom op basis van PTPN11 Mutatie

• Croonen et al, 2018: 

First-year growth in children with Noonan syndrome: Associated with feeding problems

• 52 Kinderen

• 29 Kinderen met voedingsproblemen (56%)
• Sprake van vertraagde groei

• Met name in het eerste levensjaar

• Voedingsproblemen leiden tot lager gewicht en kleinere lengte
• 290 gram lichter, 0.8 cm kleiner



Noonan Syndroom en Voedingsproblematiek

Wat is er al bekend:

• Shah et al. 1999
Feeding difficulties and foregut dysmotility in Noonan’s syndrome

• 16/25 kinderen, voedingsproblemen
• 4 Kinderen → Vertraagde maagontlediging
• 8 Kinderen →Maagzuur in de slokdarm

• Quaio et al. 2012
Autoimmune disease and multiple autoantibodies in 42 patients with RASopathies

• 42 kinderen met mutatie in het RAS-MAPK systeem
• 2 Patiënten met auto-immuun ziekten  



Onderzoeksvraag Studie

• Wat is de relatie tussen de onderliggende gen mutatie en de 

aanwezigheid van voedingsproblemen bij jonge kinderen met 
Noonan Syndroom? 

• Wat is de oorzaak van voedingsproblemen bij jonge kinderen met 
het Noonan syndroom?



Opzet Studie

• Retrospectieve studie

• Inclusiecriteria 

• Genetisch en klinisch bewezen Noonan Syndroom

• Gegevens bekend over eventuele voedingsproblemen vóór het zesde 

levensjaar

• 2 Hoofdgroepen

• Kinderen met voedingsproblemen ontstaan in het eerste levensjaar 

(“early onset) 

• Kinderen die op latere leeftijd voedingsproblemen hebben ontwikkeld 

(“late onset)



Opzet Studie

• 4 Leeftijdsgroepen

• 0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-4 jaar, 4-6 jaar

• Primaire uitkomst

• Aanwezigheid voedingsproblemen gescoord middels de ‘Functional

Oral Intake Scale’ 

• Secundaire uitkomsten

• Symptomen voedingsproblemen 

• Oorzaak voedingsproblemen



De‘Functional Oral Intake Scale’ 

• Volledige orale voeding zonder beperkingen

• Voedingsproblemen, geen sondevoeding
• Voeding bestaande uit een enkele consistentie

• Voeding bestaande uit meerdere consistenties
• Voeding zonder speciale voorbereiding, echter moeten 

specifieke voedingsstoffen worden vermeden

• Sondevoeding afhankelijk 
• Geen orale intake

• Sondevoeding + minimale orale voeding
• Sondevoeding + consistente orale voeding



Resultaten studie

Complete overview

• 108 patiënten geïncludeerd

• 43 mannelijk
• 65 vrouwelijk

• Verdeling gen mutaties

Verdeling Gen Mutaties
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Resultaten Studie Volledig Overzicht
• 108 patiënten geïncludeerd

• 43 mannelijk, 65 vrouwelijk 

Totaal PTPN11 SOS1 KRAS Anders* RAF1 BRAF SHOC2 HRAS CBL RIT1 SOS2 MAP2K2

Data 108 63 16 6 23 4 4 4 2 3 3 2 1

FOIS

Geen
voedings-
problemen

37 23 8 3 3 2 1 - - - - - -

Voedings-
problemen, 
geen

sondevoeding

31 17 6 0 8 2 1 2 0 1 1 0 1

Sondevoeding
afhankelijk

40 23 2 3 12 0 2 2 2 2 2 2 0



Resultaten Studie

Complete overview

• 108 patiënten 
• 71 patiënten met voedingsproblemen, 66%

• 40 met sondevoeding, 37%

• 63 patiënten met PTPN11 mutatie

• 40 met voedingsproblemen, 64%
• 23 met sondevoeding, 37%

• 23 patiënten met gen mutaties met lage prevalenties
• 20 met voedingsproblemen, 87%

• 12 met sondevoeding, 52%



Resultaten Studie

Early onset voedingsproblemen

• 52 patiënten geen voedingsproblemen

• 56 patiënten met voedingsproblemen

• 23 zonder sondevoeding

• 33 met sondevoeding

• Beloop voedingsproblemen vanaf 

het eerste levensjaar:
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Resultaten Studie

Early onset voedingsproblemen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Age 0-1 Age 1-2 Age 2-4 Age 4-6

PTPN11

Geen Voedingsproblemen

Voedingsproblemen zonder sonde
voeding

Voedingsproblemen met sonde voeding

SOS1

Geen Voedingsproblemen.

Voedingsproblemen zonder sonde
voeding.

Voedingsproblemen met sonde voeding.



Resultaten Studie

Symptomen bij early onset voedingsproblemen 

• 42 patiënten met beschreven symptomen 

• 15 zonder sondevoeding, 27 met sondevoeding
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Resultaten Studie

Oorzaken bij early onset voedingsproblemen 

• 10 kinderen met beschreven aantoonbare oorzaak

• 6 kinderen ten gevolge van een hartafwijking

• 3 kinderen door andere specifieke aandoening 

• 1 Hydrops Foetalis, 1 voedselallergie, en 1 door een 
anatomische variatie

• 1 kind door dysfagie (disfunctioneren slikken)



Resultaten Studie

Late onset voedingsproblemen

• 97 patiënten
• 15 Patiënten

• Leeftijdscategorie 4-6 jaar
• Opvallend
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Resultaten Studie

Late onset voedingsproblemen

• 15 Patiënten met symptomen
• 7 zonder sondevoeding, 8 met sondevoeding
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Resultaten Studie

Oorzaken late onset voedingsproblemen 

15 kinderen met aantoonbare oorzaak

• Co-morbiditeit
• Malabsorptie

• Vertraagde maagontlediging

• JMML 

• Dubin Johnson

• Koemelkallergie

• 3MCC deficiëntie
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Resultaten Studie

Early versus late onset voedingsproblemen 

• Voedingsproblemen komen het vaakst voor in het eerste levensjaar 

(P<0.0001) 

• Geen verschil in percentage kinderen dat sondevoeding afhankelijk is 

• Voedingsproblemen op jonge leeftijd vaak op basis van /  in combinatie 

met overmatig braken

• Hartaandoening vaker oorzaak op jongere leeftijd dan bij oudere kinderen 

(p = 0.00087)

• Voedingsproblemen op oudere leeftijd vaak ten gevolge van een andere 

aandoening
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Samenvatting Studieresultaten
• Voedingsproblemen aanwezig bij circa 50% van de kinderen met Noonan Syndroom in het eerste levensjaar, 

hogere prevalentie bij zeldzamere gen mutaties

• Als voedingsproblemen aanwezig zijn bij meer dan 50% reden voor sondevoeding

• Voedingsproblemen komen het vaakst voor in het eerste levensjaar, en frequentie neemt fors af na het 

eerste levensjaar.

• In het eerste levensjaar overmatig braken frequent aanwezig, bij voedingsproblemen ontstaan na het 

eerste jaar meer slikklachten op de voorgrond

• Voedingsproblemen in het eerste jaar vaak ten gevolge van hartafwijkingen

• Voedingsproblemen ontstaan na het eerste levensjaar vaak ten gevolge van een andere aandoening

• Hartafwijkingen vaak als oorzaak voor voedingsproblemen, enkele maal vertraagde maagontlediging, geen 

auto-immuun ziekten als oorzaak voor voedingsproblemen




