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Voorkomen bij kinderen met NS, CFC en CS 

Noonan syndroom: 25-50 % 

 

CFC syndroom:  50-75 % 

 

CS syndroom:  50-75 % 

 

Belangrijk:  

Voedingsproblemen worden vrijwel altijd beter! 

Dus: aandacht voor ontwikkeling smaak en mondmotoriek  

Begeleiding door logopediste 



Ieder kind is anders …. 



Voedingsproblemen: wat is het belang? 

Ondervoeding 

 ↓ deelname aan schoolactiviteiten 

 ↓ kwaliteit van leven van het kind en hele familie 

 ↓ ontwikkeling 

 ↓ lengtegroei 

 ↑ infecties 

 ↓ wondgenezing, doorbloeding, genezing van decubitis wonden 

 ↑ ziekenhuisopnames en doktersbezoek 

 

 

 



Groeicurve 

 Gebied van normale groei: lengte, 

gewicht en schedelomtrek 

 

 Gemiddelde groei ( 0 sd ) 

 

 Grenzen van normale groei (± 2 sd ) 

 

 ‘Eigen curve van het kind’ 

 Geslacht 

 Ouderlengte 

 Populatie/afkomst 

 

 



Groeicurve Noonan syndroom 

Novo Nordisk 2007 – Zorgstandaard Noonan Syndroom 



Lengtegroei en BMI bij Noonan syndroom 

Malaquias 2012 



Lengte / BMI en genmutatie 

RAF 1 en SHOC 2: kleinste lengte 

 

KRAS en SHOC 2: laagste BMI 

        (laagste gewicht) 

 

 

Veronderstelling: heeft de genmutatie  

effect op stofwisseling en energiegebruik? 

 

Hormonen insuline en leptine hebben  

relatie met RAS/MAPK pathway 





Voedingsproblemen 

 Zwak zuigen 

 Geen interesse 

 Slikstoornis met verslikken, coördinatiestoornis 

 Overgevoeligheid mondgebied: tactiel, consistentie, smaken 

 Verminderde conditie bij andere gezondheidsproblemen  

 (bijvoorbeeld hartafwijking, slappe luchtpijp) 

 

 Spugen 

 Reflux     

 Vertraagde maagontlediging / onrijp patroon 

 Obstipatie 

 Bolle buik met veel lucht 

 

 Malrotatie (afwijkende ligging darm) 



Drinken = zuigen + slikken + ademen = moeilijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tot 3 maanden: reflexmatig slikken 

 Vanaf 6 maanden: willekeurig drinken en eten 

 Progressie in zuigreeksen:  

 2-3 → 10-20/reeks → continue zuigen → 3-4 maanden: afhappen van lepel 



Pedagogische adviezen 

Kindermann Prak Ped 2010 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VJRnbt7aVqG6gM&tbnid=vFMQc2CzaPGlYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.logopedie.nl%2Fbestanden%2Fnvlf%2Fdocumentatiecentrum%2Fpublicaties%2Fhandouts%2Fnvlf_congres_2011%2Fde_fol_van_de_logopedie_bij_eetproblemen_bij_kinderen_divers_remijn.pdf&ei=maRWUvSZNcTKtQaMyYCQBQ&bvm=bv.53899372,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNFLDE1U3tXJXWaRsMg-f7xgVS_Stw&ust=1381496325192914


Gastroesophageale reflux 

Klachten: 

 Spugen 

 Pijn, huilen 

 Overstrekken 

 Zuur ruiken 

 Slechte groei 

 

 

 



Behandeling 1 

1. ‘Indikken’ met Nutriton ( 0.5 – 1 % ) of johannesbroodpitmeel (Enfamil AR) 

2. Overwegen hypoallergene voeding 

3. Medicamenteus: 

 -  Maagzuurremmer: omeprazol (( Losec ®), esomeprazol   

 (Nexium ®) 

 -  Prokineticum: domperidon ( Motilium ®), erytromycine 

 



Behandeling 2 

4. Maagsonde: frequente of continue voeding via maagsonde 

5. Sonde in dunne darm: continue sondevoeding 

6. Nissenfundoplicatie 

 

Denk aan onderliggende reden zoals voedingsallergie, obstipatie 



Sondevoeding 

Maagsonde 

CS 

Voordelen: 

 Garanderen van voeding 

 Bespaart tijd, strijd, ongemak 

 Voeding kan langzaam en/of 

continue gegeven worden 

(gebruik voedingspomp 

 Gewone voeding ook mogelijk 



Nadelen van voeden via een sonde 

 Per ongelijk verwijderen van sonde  

 Verstoppen van sonde 

 Neusobstructie, irritatie oesophagus/neus 

 Verminderde ontwikkeling primaire mondfuncties ( slikken, zuigen, 

kauwen ) 

 Verminderde ontwikkeling smaak 

 Aspiratie (‘verslikken’) 

 Verdwijnen hongergevoel 

 Relatie negatieve stimuli en voeding ipv positieve gevoelens tov eten 

 Sociale belasting ( ‘anders zijn’ ) 

 Cosmetische aspecten 

 

 

 

 



PEG sonde 

CFC 



PEG sonde 

Voordelen 

 

 Mondgebied vrij van negatieve 

     prikkels 

 Vaak: 

  ↓ reflux 

      (maar soms meer) 

 ↓ spugen 

 ↓ aspiraties 

 ↓ luchtweginfecties 

 Minder per ongeluk verwijderen 

 Grotere diameter, dus minder verstoppen 

 Cosmetisch effect 

 



PEG sonde 

Nadelen 

 

 Aanleggen van PEG 

     (meestal kijkoperatie) 

 Problemen insteekopening: 

     irritatie, ontsteking, lekken 

 Cosmetisch effect 

 Verzorging 

 Kan per ongeluk worden uitgetrokken 

 



Button 

 bv Mic-Key® 

 wordt geplaatst na verwijdering PEG sonde  

 kan door ouders worden ingebracht 

 maagzijde: ballon gevuld met 5-8 ml water 

 catheter aansluiten voor voeding; mooi  

 kan 6-12 weken blijven zitten (kwetsbaar) 

 kan door ouders worden uitgehaald/verwisseld  

 kan per ongeluk worden uitgetrokken!  

 Pas na 1 jaar PEG mogelijk 

 

 

 

 



Maagsonde of PEG zijn geen behandeling van gastroesophageale reflux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of voeden via duodumsonde (sonde in dunne darm) 



Blended diet 

‘Fijn gemalen eten’ 

Vanaf leeftijd 1 jaar 

 

 Voordelen 

• Volwaardige voeding, maar opletten op dieet (bv bij allergie, darmziekte) 

• Wordt soms beter verdragen dan sondevoeding: mogelijk minder spugen 

en diarree 

 Nadelen 

 via maagsonde of PEG 

• Dikker dus kan sonde verstoppen of trager via pomp 

• Bewerkelijk: klaarmaken en bewaren 

• Voldoende vocht en calorieën garanderen – moeilijker inschatten of 

voldoende 

• Obstipatie 

 

 

 

 

 

 



Blended diet 

Overleg met je behandelteam en dietist! 

 

 www.feedingtubeawareness.org 

 www.echtetendoordesonde.nl/ 

 Facebookgroep: Blended Diet Recepten & Tips 

 

Klaarmaken met blender 

http://www.feedingtubeawareness.org/
http://www.echtetendoordesonde.nl/





