


Coeliakie en Noonan syndroom

• MDL-arts: coeliakie komt veel voor bij mensen met Noonan syndroom

• Subjectieve ervaringen van (betrokken) kinderartsen:

• -Nijmegen (Kees Noordam, Jos Draaisma): herkennen we niet (bij kinderen)
• -Rotterdam (Sibbles): herken ik niet (bij kinderen)



Coeliakie?



Coeliakie: wat is er aan de hand?

• Auto-immuun gemedieerde (het lichaam valt zichzelf 
aan) darmaandoening veroorzaakt door een 
afwijkende afweerrespons tegen eiwitten in gluten.

• Drietal oorzakelijke componenten:
• Gluten
• Genetische aanleg (HLA DQ.2 & HLA DQ.8)
• Omgevingsfactoren





Genetische aanleg

• > 98% zijn drager van HLA-DQ2 of HLA-DQ8 op bepaalde afweercellen
• 90-95% van CD hebben HLA-DQ2
• 5% van CD hebben HLA-DQ8

• In Nederland  heeft circa 30% van de bevolking HLA-DQ2 of HLA-DQ8

• Echter: coeliakie komt voor bij 1:200 personen (0,5%)



Omgevingsfactoren

• Inname gluten

• Afbraak van gluten (tot uiteindelijk glutamine) in darmen

• Tijdstip van start gluten op zuigelingenleeftijd? (lijkt geen rol te 
hebben)



























Presentatie coeliakie?

• 1/3 van patiënten krijgen diagnose op kinderleeftijd

• 2/3 van patiënten krijgen diagnose op volwassen leeftijd



Klachten volwassenen

• chronische diarree
• Verstopping, afwijkend ontlastingpatroon
• depressiviteit 
• opgeblazen gevoel
• Vvrmoeidheid
• buikpijn
• misselijkheid 
• gewichtsverlies
• winderigheid
• botontkalking, bloedarmoede, vitamine D, B12 of ijzertekort
• onvruchtbaarheid 
• neurologische afwijkingen  



Hoe komt de MDL-arts nu aan dit verhaal?

• ????????????

• Sommige google-artikelen suggereren dit, gebaseerd op casuïstiek en 
1 studie







Noonan syndrome Awareness Association

• Whilst more research is needed regarding the incidence of Coeliac Disease 
(CD) in Noonan Syndrome (NS) preliminary studies have estimated the rate 
of occurrence at approximately 10%. This is 10 times higher than in the 
general population. This is an alarming statistic as many people with 
Noonan Syndrome may have had their ‘classic’ symptoms attributed to NS 
such as fatigue, gastrointestinal symptoms and failure to thrive but they are 
actually from undiagnosed CD!

• Until a final conclusion of the real incidence of autoimmunity in Rasopathy 
is drawn, the physicians should be alerted to the possibility of this 
association and the need for a fast diagnosis, proper referral to a specialist 
and ultimately, adequate treatment (Quaio CR 2012). 



Quaio et al. Am J Med Genet  2012

• 42 patiënten: 37 NS, 3 NS-like, 2 CFC

• Auto-immuun antibodies : 52% van patiënten
• Bij 4 patiënten antistoffen aanwezig passende bij coeliakie (10%) 

• Auto-immuun ziekte: 6/42 = 14% van de patiënten
• 54 jaar: reuma
• 32 jaar: SLE
• 8 jaar: Hashimoto thryreoïditis en coeliakie (1/42 patiënten = 2%)
• 8 jaar: antiphopholipiden syndroom (trombose)
• 19 jaar: Auto-immuun hepatitis
• 21 jaar: Hashimoto thyreoiditis



Relatie Hashimoto thyreoiditis en coeliakie



Conclusie

• Momenteel geen aanwijzingen dat coeliakie zodanig vaak voorkomt 
bij patiënten met Noonan syndroom, dat screening hierop 
noodzakelijk is

• Mogelijk wel zinvol om te screening als ook gescreend wordt op auto-
immuun thyreoiditis (maar dan in kader van onderzoek)
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