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Voorwoord 
De allerlaatste nieuwsbrief van dit jaar ligt weer voor uw neus. 
De herfst is in volle gang, de zomer alweer een hele tijd achter 
de rug en de winterperiode ligt voor ons. Hopelijk heeft 
iedereen een fijne zomer gehad. Het was een zomer met wat 
minder zorgen rondom het Corona virus. We konden weer meer 
dan we in de afgelopen 1,5 jaar mochten. Na lange tijd heeft 
zelfs de bestuursvergadering weer live plaatsgevonden in een 
vertrouwde omgeving. Erg fijn! Deze herfstperiode en komende 
winterperiode wordt weer wat spannender. Het aantal besmet-
ting en ziekenhuisopnames loopt helaas weer op. Gelukkig blijft 
het altijd mogelijk om van al het moois te genieten wat de herfst 
en de winter te bieden heeft. De prachtige bossen, kastanjes 
zoeken en wie weet weer met een slee over de dikke lagen 
sneeuw scheuren. Maar voor nu eerst deze nieuwsbrief.

In elke nieuwsbrief vind je een ervaringsverhaal terug, dit keer 
komt dit verhaal vanuit Ilse de Jong. Zij beschrijft haar ervarin-
gen met patiëntencontact via Facebook. Wat is hier prettig aan? 
En wat kan er uit dit patiëntecontact gehaald worden? Verder 
staan we uitgebreid stil bij de familiedag die heeft plaatsgevon-
den op 26 september van dit jaar in de Apenheul. En hoewel de 
online contactdag naar grote tevredenheid is verlopen, was het 
weer extra fijn elkaar na een lange tijd weer in het echt te 
mogen ontmoeten. Het werd een zonnige dag in een leuke 
omgeving! Er heeft een interessante, informatieve lezing 
plaatsgevonden. Waarbij er niet alleen informatie gezonden 
werd, maar ook veel ruimte was en genomen werd voor het 
meedenken en stellen van vragen. 

Verder was er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en 
te genieten van alles wat het park te bieden heeft. Via deze weg 
willen we iedereen hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. 
In deze nieuwsbrief staan we nog uitgebreid stil bij de deze 
mooie dag middels foto’s maar ook een verslag van Ties! Hij 
neemt jullie mee in zijn ervaringen rondom deze zonnige dag. 

Tevens heeft Anniek een artikel geschreven rondom zwanger-
schap en erfelijkheid in geval van het Noonan Syndroom. 
Verder staat er een artikel in deze nieuwsbrief rondom “Samen 
beslissen in de zorg voor zeldzaam”. Dit project, vanuit onder 
andere De Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiëtenorga-
nisatie (VSOP) is erop gericht om patiënten met een ernstige 
zeldzame aandoening meer keuzemogelijkheden te bieden 
rondom hun eigen zorgplan. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Er staan weer een hoop 
mooie artikelen in waarvan wij hopen dat ze u misschien op weg 
kunnen helpen of dat u er een stuk herkenning uit kunt halen. 
Wilt u zelf uw ervaring delen rondom het Noonan-, Costello-, of 
CFC syndroom, de Noonan Spectrum aandoeningen?  
Laat het ons dan weten via info@noonansyndroom.nl!  
We zien uw verhaal graag tegemoet in de volgende nieuwsbrief. 

Marjolein de Breejen



Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom verschijnt  
3 x per jaar. Na de contact- en de familiecontactdag wordt deze 
over de post verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven 
worden via de email verstuurd.

Donateurs betalen minimaal € 27,50 per kalenderjaar waarvoor 
ze de nieuwsbrieven, tussentijdse mails met informatie en 
uitnodigingen voor contact- en familiecontactdagen met 
aanzienlijke korting ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van 
de besloten facebookgroep. Bij het afgeven van toestemming 
voor (bij voorkeur) automatische incasso of jaarlijks in 
Januari betalen van de donatie krijgt u € 2,50 korting en blijft 
de bijdrage dus € 25,-. Aanmelden als donateur kan via de 
website: https://www.noonansyndroom.nl/donateurs 

Adreswijzigingen, verandering van emailadres en opzeggen van 
het donateurschap (graag ruim voor het einde van het jaar) geeft 
u door d.m.v. een mail naar secretariaat@noonansyndroom.nl. 
Ook voor vragen over uw donatie of aanmelding voor een 
bijeenkomst kunt u terecht bij secretariaat@noonansyndroom.nl  

U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur ook bellen 
naar: 033 247 1467

Redactie nieuwsbrief:
Conny van Leeuwen, Anniek Duursma en Marjolein den Breejen  
i.s.m. het bestuur. U kunt uw artikeltje, foto’s, gedicht, tekening, 
ed. sturen naar info@noonansyndroom.nl 
Het wordt geplaatst in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2022. Copy insturen 
voor 8 januari 2022
Het bestuur is gemachtigd een inzending te weigeren of in te 
korten. Hierover ontvangt u bericht. 

Vormgeving: 
Appel en Eelman te Leusden www.appeleneelman.nl 
Foto op de voorpagina: Fotografie Denise, 2021

Verdere informatie vindt u op
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom.nl 
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Even voorstellen

Ilse

Beste allemaal, mijn naam is Ilse de Jong. Met mijn vriend en twee 
kinderen (Laurens van 4 en Kirsten van 7) woon ik in Lekkerkerk, 
een dorp onder de rook van Rotterdam. In het dagelijks leven ben 
ik docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ik geef les op Het 
Thorbecke vo aan de bovenbouw havo en vwo. Verder vind ik het 
heerlijk om te puzzelen en te knutselen met de kinderen.  

In augustus 2017 hebben wij het nieuws gekregen dat zowel mijn 
vriend als mijn zoon het Noonan Syndroom hebben. Ik heb vooral 
de eerste maanden als zeer heftig ervaren omdat in die tijd ook 
mijn schoonvader overleed. 

Sinds kort heb ik me aangesloten bij de werkgroep voor de 
nieuwsbrief. De stichting heeft mij veel waardevolle informatie, 
hulp en fijne contacten gebracht. Ik wilde graag een bijdrage 
leveren aan deze belangrijke stichting, maar heb het ook druk met 
4 dagen werken en twee kinderen. Om die reden dacht ik 
misschien een bijdrage te kunnen leveren bij de nieuwsbrief en zo 
kwam dus mijn eerste artikel tot stand.

Ik hoop dat jullie de nieuwsbrief met veel plezier zullen blijven 
lezen en wellicht komen er nog meer stukjes van mij voorbij.

Groet, Ilse

www.noonansyndroom.nl
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Familiedag

Familiedag met lancering onderzoeksagenda

De kinderen waren ingedeeld in 3 verschillende groepen. Zij 
gingen met gidsen van de Apenheul de apen ontdekken van het 
park. De gidsen konden leuke feiten vertellen over de apen. De 
kinderen hebben hiervan ontzettend genoten. Ondertussen werd 
er een lezing gegeven door dr. Draaisma. Deze keer ging het 
over de onderzoeksagenda waar de afgelopen 2 jaar heel hard 
aan is gewerkt door de werkgroep Raspons en een aantal 
vrijwilligers die hebben meegedaan aan de contactdag en/ of 
dialoogbijeenkomst. Het begon allemaal ruim 2 jaar geleden met 
een vragenlijst die door veel van jullie is ingevuld. Zo werden de 
onderwerpen duidelijk, die voor jullie belangrijk zijn als patiënten 
en naasten van patiënten. Tijdens de contactdag werden deze 
onderwerpen meer uitgevraagd, wat is nou precies belangrijk en 
welke prioritering geven we hieraan. Best een moeilijke opgave, 
want welk probleem waar ertegenaan gelopen kan worden is nou 
belangrijker. Uiteindelijk is hieruit wel een lijst geformuleerd. 
Daarna zijn er verschillende zorgprofessionals gevraagd naar 
hun onderzoek behoeftes. In de dialoogbijeenkomst zijn de 
onderwerpen die voor patiënten en hun naasten belangrijk zijn 
naast de onderzoekbehoeftes van de zorgprofessionals gelegd. 
Hierover is door deze groepen gediscussieerd om vervolgens tot 
een onderzoeksagenda te komen, die gedragen wordt door 
zowel de patiënten, naasten van patiënten en zorgprofessionals. 
Maar hoe nu verder? Hoe zorgen we dat deze onderwerpen die 
op de onderzoeksagenda ook daadwerkelijk onderzocht gaan 
worden? Hier is veel geduld, maar zeker ook heel veel tijd en 
geld voor nodig. Om een onderzoek te kunnen starten naar een 
bepaald onderwerp moet er een aanvraag geschreven worden 
om ook subsidie te kunnen krijgen voor het onderzoek. Dan moet 
het onderzoek begeleid worden, de bevindingen moeten 
geïnterpreteerd worden om er conclusies aan te verbinden. 
Daarna moet dit allemaal worden opgeschreven in wetenschap-
pelijk artikelen zodat ze gepubliceerd kunnen worden. Een heel 
proces dus. Misschien vind jij het wel leuk om een bijdrage te 
leveren in dit proces. Bij PGO support kan er een cursus gevolgd 
worden; “participatie in wetenschappelijk onderzoek”. Mocht dit 
je interesse hebben gewekt en wil je hier graag meer over weten? 
Neem dan contact op via info@noonansyndroom.nl

Na de interessante lezing van dr. Draaisma stond er een heerlijke 
lunch klaar. De kinderen kwamen terug van een leuke en 
leerzame rondleiding door de Apenheul. Een lekkere lunch ging 
er daarom wel in! Ondertussen was er tijd om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen. Zelf heb ik terug gehoord dat iedereen dit 
wel weer heel erg fijn vond. Er hing een hele prettige sfeer en de 
kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin. 

Anniek Duursma

Eindelijk was het zover! Na bijna 2 jaar konden we eindelijk weer een fysieke lotgenotencontact 
bijeenkomst organiseren. Het was deze dag heel erg mooi weer, alsof het zo moest zijn. 
En wat hebben we met elkaar genoten van deze familiedag!

Samen meer mogelijk maken!Samen meer mogelijk maken!

Onderzoeksagenda 
voor de Noonan spectrum aandoeningen



Verslag familiedag
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Ties 
Hallo allemaal, 

Voor wie mijn vorige stukje niet gelezen heeft, ik ben Ties van 
Schijndel, ben 15 jaar en sinds mijn 3e gediagnosticeerd met het 
syndroom van Noonan.

Op zondag 26 september 2021 was de jaarlijkse Noonan 
familiecontactdag. Dit jaar in Apenheul. Ik kom uit Brabant dus de 
rit naar Apeldoorn was lang, maar het was het volledig waard. 

We werden opgewacht in ‘’de Sta@rt’’. Daar was de opening 
onder het genot van een muffin en wat te drinken. Rond een uurtje 
of half 11 kregen de kinderen in verschillende groepjes (ik zat in 
groepje 2) een rondleiding van een gids langs diverse apen en de 
volwassenen volgden een lezing. De rondleiding was erg 
leerzaam, ook over de decoratiestukken in Apenheul (onder 
andere een insectenmuur en houtconstructie) werd wat uitgelegd. 
Rond 12:15 hadden we een lunch met allerlei lekkere broodjes. 

Daarna hadden we vrije tijd in de dierentuin. We probeerden alle 
apen zoveel mogelijk te bewonderen en natuurlijk even op een 
telefoontje kijken hoe onze Max het verging tijdens de formule 1 
in Rusland. De mooiste aap vond ik de Orang-Oetang, wat een 
schitterende vacht en kop heeft dat beest zeg! Zover ik weet 
hebben we alle apen goed kunnen zien. 

De dag ging zoals alle leuke dagen veel te snel. Uiteindelijk 
moesten we weer een uur terug naar huis rijden, maar wat was 
het een leuke dag. Ik heb helaas niemand van mijn eigen leeftijd 
ontmoet maar misschien komt dat nog. 

Tabee, Ties

www.noonansyndroom.nl
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Familiedag foto's
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Familiedag foto's
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Verslag familiedag

Uit de reacties die wij ontvingen na de familiedag willen we het volgende met u delen:

Reacties familiedag

Het was voor ons de eerste keer  
dat we bij een familiedag.  

Een fijne ervaring, heerlijk om zoveel 
"herkenbare" gezichten te zien.

Toen onze dochter de diagnose kreeg 
waren er 6 mutaties bekend, inmiddels 
al 19. Hopelijk maakt onderzoek juist 
ook meer duidelijk over de zeldzamere 

varianten. Vooral de ontwikkelingen 
richting medicatie klinkt heel hoopvol.

De familiedag voldeed aan de verwachtingen. De deelnemers 
gaven aan dat het voldoende gelukt was om lotgenotencontact 
met elkaar te hebben. Wel bleek de opstelling van de tafels wat 
moeilijk voor nieuwe mensen. Ze nodigden uit om per gezin bij 
elkaar te gaan zitten of staan, dat was jammer. Daar kunnen we 
een volgende keer zeker op letten. We proberen altijd in contact 
te komen met deelnemers die voor het eerst op een bijeenkomst 
komen, dat is niet helemaal gelukt. Er kwam een aanbod van een 
deelnemer om hier een rol in te gaan spelen. Super!

Er kwamen wat leuke en zinvolle suggesties hoe het programma 
nog verbeterd zou kunnen worden, daar gaan we zeker mee aan 
de slag. 

Ook kregen we suggesties voor onderwerpen op de contactdag 
op 26 maart 2022. Ook daarvan zullen we kijken wat we kunnen 
realiseren.

De lezing werd positief gewaardeerd, prettige spreker, heldere 
uitleg, hoewel er ook een paar kanttekeningen werden geplaatst. 
Iemand gaf aan dat het best moeilijk was om te begrijpen als je 
niet helemaal in het proces betrokken was geweest. Ook gaf 
iemand aan een (medisch) informatieve lezing gemist te hebben. 

We kijken terug op een gezellige, fijne 
en nuttige dag. Onze dochter vond 

het nog wel spannend, contact maken 
is lastig, maar we hopen haar op een 

volgende gelegenheid weer een stapje 
verder te helpen.



9www.noonansyndroom.nl

Mijn beste vriendin op afstand

Op 15 april 2017 wordt een wolk van een zoon geboren. Laurens 
weegt 3230 gram en is 50 cm. Een verademing na zijn zus die 
met 2320 gram en 43 cm als piepklein meisje op de wereld 
kwam. Er blijkt al snel een groot verschil. Waar Kirsten zichzelf 
goed warm hield, prima at en super snel groeide, viel Laurens 
altijd maar in slaap. Borstvoeding liep prima, maar hij viel 
gewoon in slaap na drie slokken. Overstappen naar borstvoeding 
met de fles ging wel iets beter, maar Laurens kwam geen gram 
aan. Lactatiekundige erbij die goede tips had, maar echt veel 
beter werd het niet. We modderden wat aan, stapten over naar 
flesvoeding en een beetje borst, want door het worstelen liep de 
borstvoeding ook snel terug. Na twee maanden bleek Laurens 
een hartruisje te hebben en zo kwamen we in de ziekenhuis molen 
terecht. Dat ruisje zal wel de reden zijn dat hij niet groeit dacht de 
huisarts. Met lood in onze schoenen reisden we af naar Leiden. 
De klep van zijn longslagader had een afwijkende vorm, maar dit 
kon niet de reden zijn van zijn groei. Verder zoeken dus, 
bloedprikken, allerlei echo’s vrij snel een gesprek met een klinisch 
geneticus. 

Op 18 augustus, de dag na het overlijden van mijn schoonvader, 
vertelt de klinisch geneticus het vermoeden voor Noonan 
Syndroom. Nog enkele testen later blijkt dat inderdaad het geval. 
Ook mijn vriend blijkt het Noonan Syndroom te hebben. Ik snap 
er geen zak van. Wat heeft mijn kind nu precies? Googlen maakt 
mij alleen maar verdrietig, dat weet ik wel, maar ik ben gewoon 
op zoek naar antwoorden. Ik besluit me aan te sluiten bij de 
stichting, wat is er nu belangrijker dan onderzoek naar de 
aandoening van je eigen kind, en tevens hoop ik daar mijn 
antwoorden te gaan vinden. In mijn zoektocht kom ik terecht bij 
de facebook groep “Stichting Noonan Syndroom – Lotgenoten-
contact”. Daar vind ik mijn antwoorden. Allemaal mensen in 
hetzelfde schuitje, sommige met een bak aan ervaring, sommige 
komen net kijken, net als ik. Naar iedereen wordt geluisterd. 
Mensen begrijpen simpelweg wat er wordt bedoeld, dat is fijn en 
geeft wat houvast. Soms wil je ook even horen dat je niet alleen 
bent, dat er nog veel meer zijn die met dezelfde dingen worstelen. 
Zo nu en dan komt daar dan ook nog een oplossing uit die je kunt 
gebruiken. Zo niet, dan is het allemaal net iets beter te dragen, 
want we zijn niet alleen.

Ongeveer in januari 2018 vindt ook Bianca haar weg naar de 
pagina. Ze stelt zich voor en ik voel een klik. Onze jongste 
kinderen zijn even oud en wat zij beschrijft is precies hoe ik me 
voel en hoe Laurens zich ontwikkelt. We leggen contact via 
messenger en later delen we telefoonnummers. We delen alles. 
Van ziekenhuis bezoeken tot wonderlijke momenten. Zij weet wat 
ik voel, zij weet hoe het is om een hele dag in een ziekenhuis door 
te brengen. Hoe het is om dag in dag uit minimaal 7x per nacht je 
bed uit te moeten. Zij vraagt niet hoe ik het volhoud, want ze weet 
het. Ze vraagt niet hoe het was in het ziekenhuis om alleen maar 

“het ging goed” te horen. Bij haar kan ik vertellen over de details, 
want zij weet hoe moeilijk het is als de uitslag goed is, maar je 
toch net even iets anders had gehoopt. Soms sturen we elkaar een 
bericht die begint met “even hoor” en dan spuien we gewoon. En 
de ander reageert, hè gatver. Dan kunnen we door. Geen 
oplossingen, geen ongevraagde adviezen, gewoon een luiste-
rend oor die weet hoe het is.

Helaas woont Bianca bovenin Friesland en ik onder de rook van 
Rotterdam. We ontmoeten elkaar een keer als wij een weekend 
weg zijn in Friesland (we blijken dan nog geen 10 km bij elkaar 
vandaan te zitten). Een feest van herkenning. De vaders van onze 
kinderen hadden broers kunnen zijn, ze lijken zoveel op elkaar 
dat is gewoon bizar. En alles voelt zo goed, alsof we elkaar 
gisteren nog zagen. 

Lieve Bianca ik ben zo blij dat we elkaar hebben leren kennen. Ik 
hoop dat we nog veel met elkaar kunnen delen, elkaar op weg 
kunnen helpen en heel veel knuffels kunnen geven op afstand 
maar zeker ook fysiek. Je bent gewoon mijn allerbeste vriendin 
op afstand!

Ilse de Jong

Ervaringsverhaal
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Beoordeling expertisecentra

In mei jongstleden hebben een flink aantal donateurs meegedaan 
aan de enquête over hun ervaringen met onze expertisecentra:

Radboudumc in Nijmegen: Expertisecentrum voor Aangeboren 
ontwikkelingsstoornissen, voor alle Noonan Spectrum Aandoe-
ningen (behalve Costello- en CFC syndroom).

ErasmusMC in Rotterdam: Expertisecentrum voor Erfelijke 
Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen waaronder specifiek 
Costello- en CFC syndroom

Dat was heel fijn, want daarmee konden wij onze ervaringen als 
bestuur in de samenwerking via de Medische Adviesraad (MA) 
onderbouwen en aanscherpen.Deze gegevens werden gebruikt 
om te beoordelen of het terecht is dat beide centra zich een 
landelijk expertisecentra mogen noemen. 

Wij hebben hierover vragenlijsten ingevuld. Deze zijn naar een 
beoordelingscommissie gegaan. De beoordelingscommissie heeft 
beide centra positief beoordeeld en dus gaan zij de komende  
5 jaar verder als expertisecentra. 

Expertisecentra

Zorgverzekering

Bij deze feliciteren 
wij beide expertisecentra met 

hun positieve beoordeling! 

Stop met uitkleden aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars moeten ophouden met het sluipenderwijs 
uitkleden van de aanvullende verzekering in de zorg. Dat is de 
strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de 
koepel van zorgverzekeraars, ZN. De brief wordt gesteund door 
Ieder(in).

Dekking aanvullende verzekering steeds minder
In de brief schrijft de federatie dat er elk jaar weer signalen 
binnenkomen van mensen die ooit een aanvullende verzekering 
sloten en die er nu achter komen dat de dekking in de loop der 
jaren steeds minder is geworden. “Op het moment dat ze 
aanspraak moeten maken, ontvangen ze veel minder vergoeding 
voor bijvoorbeeld fysiotherapie dan aanvankelijk gedacht. Terwijl 
ze destijds juist vanwege die ruimere dekking hebben gekozen 
voor de uitgebreide aanvullende verzekering.”

Uitkleden vergoeding lidmaatschap  
patiënten- en cliëntenorganisaties
Een tweede voorbeeld van het langzaam uitkleden van de 
aanvullende verzekering is de vergoeding van het lidmaatschap 
van patiënten- en cliëntenorganisaties.

Uit de brief: “Bij deze vergoeding gaat het in de praktijk om een 
bescheiden bedrag. Maar deze dekking is juist van grote 
betekenis voor onze organisaties en hun leden. (…) De afgelopen 
jaren zien wij een duidelijke afname van polissen met een 
vergoeding voor lidmaatschap.”

Bron Patientenfederatie Nederland, 30 juni 2021
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Uitnodiging

Beste Ouders,

Op 11 januari 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur organiseren we een onlinefocusgroep voor 
ouders met een kind met het Noonan syndroom, die de reguliere basisschool bezoekt.

Regelmatig horen we signalen van ouders dat het soms lastig is om gehoor te krijgen op school voor een 
gerichte aanpak van hun kind. Dit geldt zowel op onderwijskundig als op sociaal-emotioneel gebied.

Ook krijgen we via ouders soms vragen van scholen; wat kunnen we verwachten, waar moeten we 
rekening mee houden. De ene ouder krijgt gemakkelijk contact met school en heeft positieve ervarin-
gen, de andere ouder moet veel moeite doen om de medewerking van de school te krijgen. 

Hier willen we mee aan de slag. 
Tijdens het focusgesprek willen we ervaringen inventariseren, die u heeft met uw kind op de basisschool.

• Heeft uw kind voor bepaalde zaken een aangepaste aanpak nodig?
• Hoe bent u hierover in gesprek gekomen met de basisschool en wat is het resultaat? 
• Wat was de rol van school hierin, verliep dit soepel, nam de school initiatief of verliep dit minder soepel? 
• Was u het eens met de aanpak die de school voorstelde? Kortom heeft uw kind, volgens u de aanpak, de 

hulp of ondersteuning gekregen die het nodig heeft? 
• Wat heeft u hierin zelf gedaan? Wat waren succesfactoren en wat niet? Wat heeft u nodig om dit tot een 

succes te maken? Hoe zou de stichting Noonan Syndroom hierin kunnen ondersteunen? 

Voor ouders van een kind met  
Noonan syndroom op de  
reguliere basisschool

Deze vragen en alles wat u over dit onderwerp nog meer kwijt wilt willen we inventariseren tijdens deze avond. Bij deze online bijeenkomst 
kunnen er maximaal 12 ouders meedoen.

Aan het einde van bijeenkomst willen we met u bespreken of het zinvol zou zijn dit gesprek op de contactdag voort te zetten en meer ouders 
de gelegenheid te geven hieraan mee te doen. Wellicht zijn er die avond één of meerdere ouders die willen helpen een workshop te 
organiseren op de contactdag van 26 maart 2022. 

De avond wordt begeleid door een ervaren gesprekleider: Sigrid Hendriks van de VSOP. Zij heeft ook gesprekken begeleid op de vorige 
contactdag en bij de dialoogbijeenkomst. 

Doet u mee? 
Meldt u aan via www.noonansyndroom.nl/focusgroeponderwijs 

Let op: De eerste 12 aanmeldingen kunnen meedoen!

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Het bestuur 
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Overzicht en oproep wetenschappelijk 
onderzoek binnen Vincent van Gogh 
Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent 
van Gogh voor geestelijke gezondheid in Venray wordt al vele jaren 
onderzoek gedaan naar de neuropsychologie (het wetenschapsge-
bied dat de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag bestudeert) 
bij het noonansyndroom. Uit dit onderzoek is onder andere naar 
voren gekomen dat volwassenen met het noonansyndroom – op 
groepsniveau – meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken. 
Ook vonden we dat volwassenen met het noonansyndroom meer 
spanning ervaren in contact met anderen, meer introvert van aard 
zijn, moeite hebben om hun gevoelens te verwoorden en gevoeliger 
zijn om angst- en depressieve klachten te ontwikkelen. In de 
wetenschappelijke literatuur en de klinische praktijk komt naar voren 
dat kinderen en jeugdigen met het noonansyndroom ook vaker 
problemen hebben in het sociaal functioneren, de aandacht en de 
remming van het gedrag. 

Zoals beschreven staat in de gezamenlijke onderzoeksagenda 
vinden patiënten met het noonansyndroom, hun naasten en onder-
zoekers/zorgprofessionals die werkzaam zijn op dit gebied, het 
belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de informatiever-
werking (ook wel cognitie genoemd) en het sociaal-emotioneel 
functioneren bij het noonansyndroom.  
Binnen Vincent van Gogh lopen er momenteel verschillende 
wetenschappelijke studies met als doel om het cognitieve en 
sociaal-emotionele profiel van mensen met het noonansyndroom 
vollediger in kaart te brengen en behandelmogelijkheden te 
optimaliseren. Door deel te nemen aan deze onderzoeken (of u nu 

wel of niet het noonansyndroom hebt) kunt u ons helpen om de kennis 
en behandelmogelijkheden op dit gebied voor mensen met het 
noonansyndroom te vergroten! Een overzicht van de verschil- 
lende studies en wat er binnen het onderzoek van u wordt verwacht, 
vindt u in deze nieuwsbrief en op de internetpagina van de Stichting 
Noonan Syndroom (https://www.noonansyndroom.nl/). Op de 
internetpagina vindt u ook de betreffende informatiebrieven van elk 
onderzoek voor meer informatie. 

Studie over informatieverwerking: 
Perspectiefname bij volwassenen met het 
noonansyndroom 

Recent onderzoek laat zien dat de perspectiefname (het 
vermogen om je te verplaatsen in anderen) bij mensen met 
sociaal-cognitieve problemen vaak niet optimaal ontwikkeld is. 
Dit kan gevolgen hebben voor de omgang met andere mensen in 
het dagelijks leven. Aangezien er nog niet zoveel bekend is over 
de perspectiefname bij mensen met het noonansyndroom, willen 
we dit graag beter in kaart brengen. Het onderzoek duurt 
ongeveer een uur en bestaat uit vier neuropsychologische taken 
en zes vragenlijsten. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar 
volwassenen (≥ 18 jaar) met of zonder het noonansyndroom, die 
de Nederlandse taal voldoende beheersen, minimaal het 
basisonderwijs in Nederland hebben afgerond en geen 
intellectuele beperking hebben. Het onderzoek kan op een 
locatie van het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie 
(Nijmegen of Venray) of bij u thuis plaatsvinden. Let op, als u in 
2017 aan een onderzoek van Jennifer Kramer over sociale 
cognitie hebt deelgenomen of vanaf 2019 voor een 
neuropsychologisch onderzoek bij het Topklinisch Centrum voor 
Neuropsychiatrie bent geweest, kunt u niet deelnemen aan het 
onderzoek. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u 
contact opnemen met Jennifer Kramer, MSc. (jkramer@vvgi.nl). 

Studie over informatieverwerking: 
Sociale cognitie en executieve functies bij kinderen 
en jeugdigen met het noonansyndroom

Kinderen en jeugdigen met het noonansyndroom hebben in het 
dagelijks leven vaker problemen in het sociaal functioneren, met 
concentreren en het afremmen van hun gedrag. Wij willen graag 
meer onderzoek doen naar de denkfuncties bij kinderen en 
jeugdigen met het noonansyndroom, die aan dit gedrag ten 
grondslag kunnen liggen. We zijn dan met name geïnteresseerd 
in de sociale cognitie (het herkennen van emoties en je verplaat-
sen in anderen) en de executieve functies (nodig voor het plannen 
en sturen van je gedrag). Ook zijn we benieuwd naar de 
samenhang tussen executieve functies en sociale cognitie. 
Onderzoekers gaan er namelijk vanuit dat adequate executieve 
functies de basis vormen voor goede sociaal-cognitieve vaardig-
heden. Om dit te kunnen onderzoeken zijn wij op zoek naar 
kinderen en jeugdigen van 8 tot en met 16 jaar met of zonder het 
noonansyndroom, die de Nederlandse taal voldoende beheersen 
en in Nederland het basisonderwijs volgen of hebben afgerond. 
Het is voor dit onderzoek belangrijk dat de kinderen en jeugdigen 
geen verstandelijke beperking hebben en bereid en in staat zijn 
om een aantal neuropsychologische taken uit te voeren en enkele 
vragenlijsten zelf in te vullen. Ook vragen we een ouder/
verzorger om enkele vragenlijsten over het kind of de jeugdige in 

Mw. Jennifer Kramer,  
MSc., onderzoeker/psycholoog

Mw. dr. Renée Roelofs, 
senior-onderzoeker/

gezondheidzorgpsycholoog

Mw. dr. Ellen Wingbermühle, 
senior-onderzoeker/
klinisch neuropsycholoog

Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, Vincent van Gogh 
(www.cvneuropsychiatrie.nl/)
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te vullen. Het onderzoek duurt ongeveer drie uur (inclusief 
pauzes) en kan op een locatie van het Topklinisch Centrum voor 
Neuropsychiatrie (Nijmegen of Venray) of bij u thuis plaatsvin-
den. Let op, als uw kind al aan het Braingame Brian onderzoek 
heeft deelgenomen of vanaf 2019 voor een neuropsychologisch 
onderzoek bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie is 
geweest, kan uw kind niet deelnemen aan het onderzoek. Voor 
meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met 
Jennifer Kramer, MSc. (jkramer@vvgi.nl).  

Behandelstudie: 
De effectiviteit van de executieve functietraining 
Braingame Brian bij kinderen en jeugdigen  
met het noonansyndroom 
Middels dit onderzoek willen wij bekijken of de training Brainga-
me Brian kan helpen om de executieve functies en de sociale 
cognitie bij kinderen en jeugdigen met het noonansyndroom te 
versterken. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar kinderen/
jongeren met het noonansyndroom tussen 8 en 16 jaar zonder 
een verstandelijke beperking, die de Nederlandse taal voldoende 
beheersen en in Nederland het basisonderwijs volgen of hebben 
afgerond. Het onderzoek bestaat uit de executieve functietraining 
Braingame Brian (computertraining bestaande uit 25 sessies), die 
thuis onder begeleiding op afstand wordt uitgevoerd, en uit drie 
meetmomenten. Op deze meetmomenten vragen wij het kind of 
de jeugdige om enkele neuropsychologische taken uit te voeren 
en een ouder/verzorger om vragenlijsten over het gedrag van het 
kind of de jeugdige in te vullen. Het eerste meetmoment duurt 
ongeveer drie uur, het tweede en derde meetmoment ongeveer 2 
uur (inclusief pauzes). De meetmomenten kunnen op een locatie 
van het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie (Nijmegen of 
Venray) of bij u thuis plaatsvinden. Voor meer informatie over het 
onderzoek kunt u contact opnemen met Jennifer Kramer, MSc. 
(jkramer@vvgi.nl).  

Behandelstudie: 
Sociaal-Emotionele training voor volwassenen met 
het Noonan Syndroom (SENS)
Uit onderzoek blijkt dat volwassenen met het noonansyndroom 
vaker sociaal-cognitieve problemen hebben dan mensen zónder 
het syndroom, met name in het herkennen en verwoorden van hun 
eigen emoties. Naar aanleiding van deze bevindingen is de 
Sociaal-Emotionele Training voor volwassenen met het Noonan 
Syndroom (SENS) binnen het Topklinisch Centrum voor Neuro-
psychiatrie ontwikkeld. Deze groepstraining wordt nu sinds 2016 
gegeven en richt zich op (jong)volwassenen met het noonansyn-
droom, die last hebben van sociaal-emotionele klachten en op 

zoek zijn naar handvatten om hier beter mee om te gaan. Bij 
sociaal-emotionele klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan 
moeite met het herkennen van eigen emoties, het lastig vinden om 
over eigen gevoelens te praten of moeite hebben met het 
verplaatsen in andermans gevoelens en gedachten. In verband 
met de COVID-19 pandemie wordt SENS momenteel digitaal 
aangeboden. De training wordt gegeven aan kleine groepen van 
circa vijf personen. SENS bestaat uit 10 groepssessies van 
ongeveer twee uur en 9 tussentijdse individuele beeldbelcontac-
ten. Omdat er nog geen vergelijkbare trainingen bestaan voor 
mensen met het noonansyndroom wordt de effectiviteit van de 
training voortdurend onderzocht middels wetenschappelijk 
onderzoek. Mocht u interesse hebben in SENS of zich voor een 
volgende groep willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met dr. Renée Roelofs (rroelofs@vvgi.nl). 

Studie over informatieverwerking: 
Overeenkomsten en verschillen in het cognitieve 
profiel van mensen met het noonansyndroom
Cognitieve problemen komen vaak voor bij mensen met het 
noonansyndroom. Op de kinderleeftijd kunnen deze problemen 
zich in vrijwel alle cognitieve domeinen voordoen (bijv. in de 
aandacht, het plannen, onthouden en sociale denken). Bij 
volwassenen zien we vooral problemen in het tempo van 
informatieverwerking en de sociale cognitie. Deze bevindingen 
zijn gebaseerd op studies waarin het grootste gedeelte van de 
mensen een mutatie in het PTPN11-gen had. Dit is logisch, omdat 
deze genmutatie bij ongeveer 50% van de mensen met het 
noonansyndroom de oorzaak is voor de genetische aandoening. 
Doordat de genetische diagnostiek en het wetenschappelijk 
onderzoek naar de genetische basis van het noonansyndroom 
steeds verder is ontwikkeld, zijn er inmiddels ongeveer 15 
verschillende genen gevonden die kunnen leiden tot het noonan-
syndroom. Er zijn echter nog nauwelijks studies waarin de 
overeenkomsten en verschillen op het gebied van de informatie-
verwerking zijn onderzocht tussen de specifieke genetische 
mutaties. Inmiddels hebben wij in Venray meer dan 100 mensen 
met het noonansyndroom klinisch neuropsychologisch onderzocht 
(en zien wij ieder jaar weer nieuwe mensen). Door de gegevens 
die we nu hebben van groepen mensen met verschillende 
genetische mutaties met elkaar te vergelijken hopen we meer zicht 
te krijgen op de specifieke cognitieve profielen, zodat we in de 
toekomst nog meer gerichte (behandel)adviezen kunnen geven. 
Aangezien dit onderzoek gebruik maakt van reeds bestaande 
data, kunt u zich hiervoor niet aanmelden. Mocht u vragen 
hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met  
dr. Ellen Wingbermühle (pwingbermuhle@vvgi.nl).

Wetenschappelijk onderzoek
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Verslag

Samen beslissen (VSOP)

Het project ‘Samen beslissen in de zorg voor zeldzaam’ is een 
project vanuit De Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiën-
tenorganisatie (VSOP) in samenwerking met erkende expertise-
centra, bepaalde patiëntenorganisaties en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). De financiering wordt gerealiseerd vanuit 
Zorginstituut Nederland. Doel van dit project is om keuzemoge-
lijkheden te realiseren voor patiënten met zeldzame aandoeningen. 
Dit betreft keuzemogelijkheden op zowel de inhoud als de plek 
waar bepaalde zorg plaatsvindt. 

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan betere zorg voor 
ongeveer één miljoen Nederlanders die kampen met één van de 
7.000 (ernstige) zeldzame aandoeningen. Het bieden van deze 
keuzemogelijkheden wordt gerealiseerd door het opzetten én 
transparant maken van zorgnetwerken. Tevens worden indivi-
duele keuzemogelijkheden gerealiseerd binnen het behandel en 
zorgtraject. Dit gebeurt door algemene producten te ontwikkelen 
die vervolgens toepasbaar zijn op specifieke zorgnetwerken, 
aandoeningen en behandelingen. Tot aan het moment waarop dit 
project gestart werd, was samen beslissen nog niet of te weinig 
aan de orde bij zeldzame aandoeningen. 

Om samen beslissen voor de patiënt mogelijk te maken, moet aan 
bepaalde randvoorwaarden zijn voldaan. Zo moet er voldoende 
informatie zijn over de behandelmogelijkheden en de voor- en 
nadelen van deze behandelmogelijkheden. Daarnaast is het 
belangrijk dat er een arts tegenover de patiënt zit die daadwer-
kelijk openstaat voor een het samen beslissen. Uit onderzoek van 
de Nierpatiënten Vereniging Nederland (2016) bleek dat 63% 
van de patiënten niet meerdere opties kreeg voorgelegd en niet 
betrokken werd bij de besluitvorming rondom de zorg. 

In 2016 zijn er 10 pilots gestart met een looptijd van twee jaar. 
Tijdens de pilot werken expertisecentra en patiëntenorganisaties 
binnen een (zeldzaam) ziektebeeld nauw samen aan het 
opbouwen van een netwerk en individueel zorgplan dat ‘Samen 
Beslissen in de zorg voor zeldzaam’ naar een hoger plan moet til-
len. Deze zorgplannen moeten daarbij zowel uitgaan van het 
patiënt- als het medisch perspectief. Voor de verschillende 
zeldzame aandoeningen worden expertisenetwerken, een 
roadmap en een zorgplan ontwikkelt. Waarbij ook gekeken 
wordt naar een juiste manier waarop dit project ingevoerd kan 
worden.  

De eerste resultaten zijn bekend. Deze laten zien dat de deelne-
mers rondom de pilots de methode van het opstellen van een 
roadmap als passend en nuttig zien. Belangrijk kenmerk van deze 
roadmap is de ontwikkeling van een gedeelde visie op de 
organisatie van de zorg op landelijk niveau. De patiëntenorgani-
saties benadrukken hierin het belang van samenwerking met de 
aangewezen expertisecentra. Betrokkenheid vanuit deze 
expertisecentra is nodig om duidelijkheid te scheppen tussen 
ziekenhuizen en transparantie te realiseren voor patiënten. Een 
duidelijk expertisenetwerk en de roadmap bevordert samenwer-
king en kennisdeling tussen medische centra en de patiënten-
organisatie. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van zorg voor zeldzame ziekten. 

In april 2020 heeft er een patiëntenmonitor rondom samen 
beslissen plaatsgevonden vanuit Patiëntfederatie Nederland. 
Hieraan hebben 7.450 patiënt meegedaan. Van deze deelnemers 
gaven 3.447 (iets minder dan 50%) mensen aan in de afgelopen 
paar jaar een situatie te hebben meegemaakt waarin er een 
keuze moest worden gemaakt rondom het behandeltraject. Net 
iets meer dan de helft van de deelnemers kreeg verschillende 
mogelijkheden voorgelegd (51%). In algemene zin gaat het 
gesprek vaak over de keuze tussen verschillende vormen van 
zorg of over het wel of niet starten met een bepaalde vorm van 
zorg. 13% heeft niet gesproken over hun voorkeuren en persoon-
lijke situatie en welke zorg en/of behandeling daar het beste bij 
past. 23% heeft daar gedeeltelijk over gesproken. Twee op de 
drie deelnemers vond het niet lastig een beslissing te nemen over 
de medische behandeling, zorg of ondersteuning (65%). 79% 
van de mensen werd betrokken bij de uiteindelijke beslissing over 
de zorg, 18% niet. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de patiënten 
graag betrokken was geweest bij de uiteindelijke beslissing over 
de zorg. Deze patiëntenmonitor maakt wederom duidelijk dat het 
erg belangrijk is om Samen Beslissen in de zorg beter uit te 
dragen en activiteiten te organiseren die dit mogelijk maken. 

Meer lezen over dit project? Dit kan via www.vsop.nl 
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1 miljoen waarderingen op ZorgkaartNederland: 
mijlpaal voor kwaliteitsverbetering in de zorg

Op ZorgkaartNederland.nl is op 5 juli jl. de miljoenste patiënt-
ervaring geplaatst; een mijlpaal voor zorgaanbieders die werk 
maken van kwaliteit. Op deze keuzewebsite zien mensen 
ervaringen van anderen over de behandeling door hun arts, 
therapeut of thuiszorgmedewerker. Zo’n waardering helpt hen  
bij hun keuze voor een zorgaanbieder.

Maar ook aanbieders profiteren ervan door de feedback die ze 
voor hun zorg krijgen. Aanbieders zoals Stichting Eykenburg in 
Den Haag, die deze week de miljoenste waardering mocht 
ontvangen. Bestuurder Alex Reede: “Ik vind het erg mooi dat de 
miljoenste waardering hier valt. Een onafhankelijk oordeel is altijd 
belangrijk. Het geeft ons de mogelijkheid om verbeteringen door 
te voeren. De feestelijke taart gaat naar de zorgmedewerkers.  
Die verzetten het echte werk hier.” 

BN’ers leven mee
Enkele bekende patiënten tonen zich betrokken bij het nieuws 
rondom de miljoenste waardering. Tv-presentatrice Anita Witzier 
en Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden kampen 
bijvoorbeeld zelf met respectievelijk reuma en de gevolgen van 
kanker. In een video-boodschap feliciteren zij en enkele anderen 
daarom iedereen met de mogelijkheid om de 1 miljoen waarde-
ringen op ZorgkaartNederland te gebruiken. Olympisch 
kampioen volleybal Bas van de Goor benoemt ook de meerwaar-
de voor zorgverleners: “Het is goed dat mensen feedback geven 
waardoor de zorg alleen maar beter wordt. Ik weet zeker dat 
veel zorgverleners dankbaar zijn voor deze feedback.”

Bron: patientenfederatie Nederland 

Zorgkaart Nederland
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Prikbordberichten

Nieuwe naam
Noonan syndroom, CFC syndroom en Costellosyndroom, LEOPARD ofwel  
Noonan syndroom met lentigines, en alle andere variaties worden voortaan:
NOONAN SYNDROOM SPECTRUM AANDOENINGEN genoemd. 

Dit is een Europese naam die alle varianten van het Noonan syndroom beschrijft. 
De laatste jaren worden er steeds meer varianten ontdekt. Er zijn nu al 19  
betrokken genen beschreven! Omdat er veel overlap is tussen de verschillende 
varianten is voor deze naam gekozen. 

30 november VU medische studenten in gesprek met patiëntenorganisaties. 

15 januari Bestuursvergadering in Utrecht

23 februari Internationale Noonan syndroomdag

28 februari Zeldzame ziektedag en Nationale conferentie Zelfdzame aandoeningen

26 maart Contactdag in Putten of online

9 april Bestuursvergadering (online)

Juni 2022 (ovb): Stand op Congres Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK)

25 juni Bestuursvergadering in Utrecht online

24 september Familiecontactdag

6 oktober Student Meets Patients (SMP) Radboud. 
Medische studenten in gesprek met patiëntenorganisaties.

29 oktober Bestuursvergadering in Utrecht of online

23 november VU medische studenten in gesprek met patiëntenorganisaties

Gezocht:
De onderzoeksagenda is klaar. Nu zoeken we 

mogelijkheden om hiermee bekendheid te krijgen. 

In het blad van de onderwijsbond staat altijd een 

column over een docent waardoor iemand door 

geïnspireerd is geweest. 

Nu zijn wij op zoek naar een leerkracht die iemand 

met Noonan syndroom heeft geïnspireerd. Had je 

zo'n leerkracht op de basisschool of op het voort-

gezet onderwijs en wil je hierover geïnterviewd 

worden?  
LAAT HET ONS WETEN! 

Wat zou het leuk zijn als er een artikel over iemand 

met Noonan Syndroom in dit veel gelezen blad 

zou komen. Mogelijk worden leerkrachten met een 

leerling met Noonan Syndroom in de klas hier weer 

nieuwsgierig door. 

Je reactie kan naar info@noonansyndroom.nl. 

Fotoshoot voor de 

nieuwe website
Onze modellen deden het heel goed 

tijdens de fotoshoot op de familiedag 

afgelopen september. Ineens stonden ze 

allemaal in het middelpunt van de  

belangstelling! Wij bedanken Sjef,  

Linda, Max, Nikki, Megan, Annette en 

Ivory nogmaals van harte voor hun  

medewerking. De foto’s zullen te zien  

zijn op de nieuwe website van de stichting 

(onder voorbehoud gepland voorjaar ’22). 

Fotocredit: Fotografie Denise

Klinisch genetica
Eind oktober heeft u een mail van ons gehad over een (Spaanse)conferentie  voor artsen waaraan u kon deelnemen. Op die conferentie is onder meer  ingegaan op de conclusies van de verkennende studie over anesthesierisico's  en andere klinische complicaties waaraan de families van uw vereniging zo  vriendelijk waren om deel te nemen door een enquête in te vullen. Deze  conferentie komt ook beschikbaar via You tube. Het voordeel daarvan is dat u hem dan in het Nederlands kan volgen. We houden u op de hoogte. Bent u benieuwd wat u kunt verwachten van een klinisch genetica? Kijk op onze website: https://www.noonansyndroom.nl/informatie/oorzaak-diagnose-noonan

Winnaar  
van de rebus
De rebus uit de vorige  

nieuwsbrief is gewonnen door  
Laurens van den Brink. 

Gefeliciteerd Laurens,  
het aardigheidje word 

je toegestuurd. 

2021

2022




