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Indeling
• Noonan spectrum aandoeningen

• Waarom hebben wij energie nodig?

• Energiebehoefte (en dus voedingsbehoefte)

• Energie-opname

• Noonan spectrum aandoeningen en energiestofwisseling: wat is er 
bekend?

• Vragen en mogelijke oplossingen voor de toekomst?



Noonan (syndroom) spectrum 
aandoeningen

• Nieuwe term: doelgroepen van Stichting Noonan Syndroom

• In het Engels: Noonan Syndrome Spectrum Disorders (NSSD)

• Omvat de volgende aandoeningen:

• Noonan syndroom (NS)
• Noonan syndroom - multipele lentigines (NS-ML = Leopard)
• Noonan syndroom - loose anagen hair (NS-LAH)

• Noonan-Like Syndrome (CBL)
• Costello syndroom (CS)
• Cardio-Facio-Cutaan syndroom (CFC syndroom) 



Waarom is energie nodig?
Basale functies van het leven: 
• Ademhaling: zuurstofopname (O2) en koolstofdioxide (CO2) afgifte

• Bloedsomloop: transport
• Stofwisseling in cellen (omzetten van voedsel en O2 in energie en CO2) 
• → om de cellen in leven te houden



Waarom is energie nodig?

1. Basale functies van het leven: ademhaling, bloedsomloop en stofwisseling 
om de cellen in leven te houden en lichaam op temperatuur

2. Activiteiten: spierbewegingen nodig voor basale activiteiten (in rust) maar 
ook voor beweging (motoriek), zintuigelijke functies  en denken



Waarom is energie nodig?

1. Basale functies van het leven: ademhaling, bloedsomloop en stofwisseling 

om de cellen in leven te houden en lichaam op temperatuur

2. Activiteiten: spierbewegingen nodig voor basale activiteiten maar ook 

voor beweging (motoriek), zintuigelijke functies  en denken

3. Groei en (blijvende) ontwikkeling. Met name van belang bij kinderen, 

maar ook bij volwassenen omdat dagelijks cellen vervangen moeten 
worden



Groeisnelheid naar leeftijd



Hoe gaat dat met die energie?



Energiestofwisseling

op celniveau

Voedsel, 
en zuurstof

↓
Energie (=ATP) 
koolstofdioxide

water
en overige 

afvalstoffen

Voedsel: 
• Suikers (of koolhydraten / polysacharides)
• Eiwitten
• Vetten



Energiebehoefte

• Voeding geeft energie en andere essentiële voedingsonderdelen om 
energie mogelijk te maken

• Voedingsbehoeften
• Energie
• Water

• Eiwit
• Vet
• Koolhydraten



Voedingsbehoeften: energie

Bij zuigeling is de stofwisseling hoger door:

• Relatief groot lichaamsoppervlakte, hierdoor veel warmteverlies
• Dunne huid
• Snelle ademhaling 
• Groei
• Verdeling basaal energieverbruik  (zuigeling 50% door hersenen; 

volwassene meeste energie door lever)



Voedingsbehoeften: energie

• 1 gram vet levert 9 kcal 

• 1 gram eiwit levert 4 kcal 

• 1 gram koolhydraat 4 kcal  

• (1 gram alcohol levert 7 kcal) 



Energiebehoefte

Leeftijd / jaren kcal / kg

0 – 0.5 100 - 120

0.5 - 1 95 - 100

1 – 3 100

4 – 6 90

7 - 10 70

11 - 14 55

Volwassen man

Volwassen vrouw

2500 kcal (35 kcal/kg)

2000 kcal (30 kcal/kg)



Voedingsbehoefte: vocht

Leeftijd ml / kg Leeftijd ml / kg

3  dagen 00  - 100 2 jaar 115 - 125

10 dagen 125 - 150 4 jaar 100 - 110

3 maanden 140 - 160 6 jaar 90 - 100

6 maanden 130 - 155 10 jaar 70 - 85

9 maanden 125 - 145 14 jaar 50 - 60

1 jaar 120 - 135 18 jaar 35 - 50



Voedingsbehoefte: eiwit

• Tijdens groei:
• Grotere eiwitbehoefte door zeer snelle celopbouw



Voedingsbehoefte: eiwit

leeftijd gram eiwit/kg
1 - 2 maanden 2,25
9 -12 maanden 1,15
volwassenen 0,8

atleten 1,2-1,7



BMI bij kinderen?



Energieopname

• Intake

• Opname
• Verbruik
• Verlies

• Alternatieve indeling
• Medisch

• Eetvaardigheden

• Voedingsstoffen 

• Psychosociaal



Intake: eetstoornissen

• Intake: eetstoornissen

• Onvermogen (“Niet kunnen”)
• Geen noodzaak (“Niet hoeven”)
• Weigering (“Niet willen”)

• Fobie (“Niet durven”)



Eetstoornissen : “Niet kunnen”

• Anatomische en functionele afwijkingen van mond- en keel:
• Schisis
• Pierre Robin
• Neurologische aandoeningen
• Te zwak (hypotoon)
• Rijpingsachterstand (niet geleerd)

• Verminderd inspanningsvermogen: 
Aandoeningen van hart en longen, stofwisselingsziekten



Eetstoornissen: “Niet hoeven”

• Beperkte behoefte voor: Groei  

Lichamelijke activiteit

• Sondevoeding: Voor- en nadelen…



Eetstoornissen: “Niet willen”

• Aversie

• Extreme koppigheid

• ‘Picky eater’ / kieskeurigheid



Eetstoornissen: “niet durven”

Door traumatische ervaringen

• Na verbranding

• Na (langdurige) intubatie

• Na letsel door andere oorzaken

• Door spugen en andere nare 
ervaringen in het KNO gebied 
(ontstekingen)



Opname: Reflux(ziekte) en maagmotiliteit



Opname: Coeliake



Verhoogd verbruik

• Bij (ernstige) hartziekte

• Bij infecties (bijv. middenoorinfecties)

• Bij ziek zijn in het algemeen

• Bij chronische ziekte

• Verhoogd basaal energieverbruik  



Verhoogd verlies

• Bij diarree

• Bij veel vochtverlies (urine, veel plassen)

• Verlies via huid (ernstige huidafwijking)

• Via lymfevocht



Intakeproblemen bij NS-aandoeningen

• Ongeveer 60% van jonge kinderen voedingsproblemen

• Ongeveer 30% van jonge kinderen (tijdelijk) sondevoeding

• Meestal verbetering vóór 2e levensjaar

• Bij volwassenen is de frequentie en ernst van intakeproblemen onduidelijk:
• Sporadische perioden van misselijkheid zijn gerapporteerd
• Sporadisch wordt beschreven dat er een gastrostomie en sondevoeding

nodig is



Opnameproblemen bij NS-aandoeningen

• Gastro-oesofageale reflux ziekte komen zeer vaak voor (tot 50% van de 
kinderen bij bepaalde genen)

• 60% van 162 patienten tussen 18-68 jaar gaven aan klachten van gastro-
oesofageale reflux te hebben.

• Dit kon ook op latere leeftijd beginnen

• Ernstige maagmotiliteit stoornissen komen frequent voor

• Coeliakie is beschreven. Het is nog onduidelijk hoe vaak



Verhoogd verbruik bij NS-aandoeningen

• Ernstige hartafwijkingen, waarvoor operatie nodig zijn komen voor

• Frequent bovenste luchtweginfecties met name op jonge leeftijd

• Er is sprake van een hogere basale energiebehoefte

• Vermoeidheid?

• Pijnklachten?



Noonan spectrum aandoeningen
Hogere basale energiebehoefte

• Veel kinderen en volwassenen hebben een opvallend lage BMI, met name 
bij bepaalde genen (met name opvallend bij SHOC2)

• Bewezen hogere basale energiebehoefte bij Costello syndrrom en Noonan
syndroom loose anagen hair (120-200%, ook afhankelijk van leeftijd)

• Dit gaat met name ten koste van spierweefsel
• Net als bij mensen zonder NS na vasten



Verhoogd verlies bij NS

• Via lymfevocht



Mogelijke vragen en mogelijke 
oplossingen voor de toekomst?

• Wat zijn de precieze oorzaken van de voedingsproblemen bij Noonan

spectrum aandoeningen?
• Wat is de rol van gastro-oesofageale reflux ziekte daarbij?
• Wat is de rol van de hypotonie, de motorische achterstand en 

spraak/taalontwikkeling hierbij?
• Wat is de directe invloed van de Ras/MAPK pathway bij de 

voedingsproblemen? Verloopt dit ook via de serotonine pathway? 

• Wat is de rol van mond-motorische functies, kenmerken van het dieet en 
psychosociale problematiek? 

• Welke diagnostiek dient wanneer ingezet te worden?

• Wat betekent dit voor het aanleggen van bv een gastrostomie? Op welke 
leeftijd? Wel / niet wachten?



Mogelijke vragen en mogelijke 
oplossingen voor de toekomst?

• Hoe kan de relatieve lage BMI verklaard worden?
• Waarom lijkt de energievraag verhoogd?
• Is de energievraag inderdaad verhoogd?

• Wat is de rol van de Ras/MAPK pathway hierin?
• Indien deze er is, is dit op hormonaal niveau (hormonen die de eetlust 

remmen, insulinewerking veranderen), door verhoogde stofwisseling / 

snelheid pathway of toch iets anders? 
• Spelen mitochondriën hierin een rol?



Mogelijke oplossingen

• Specifieke sondevoeding geven
• Meer sondevoeding geven

• Bepaalde medicatie voor gastro-oesofageale reflux ziekte of invloed van 
Ras/MAPK pathway geven (bijv. ondansetron)

• Snel inzetten van professioneel eetteam, zowel voor diagnostiek en 

therapie van eetstoornissen (ARFID?)
• Medicatie om Ras/MAPK pathway rechtstreeks te beïnvloeden of 

medicatie om endocrien systeem (bijv. groeihormoon) of metabool 

systeem te beïnvloeden



Vragen en discussie


