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Voorwoord 
Beste lezers, 
 
Allereerst willen wij jullie nu alvast heel veel plezier wensen met het lezen van ons profielwerkstuk. 
Wij zijn Kim Apenhorst en Laura Zagers en wij doen ons profielwerkstuk over het syndroom van 
Noonan. Wij kennen elkaar al sinds de eerste klas en konden vriendschappelijk altijd al goed met 
elkaar. Naast dat we vriendschappelijk goed met elkaar kunnen, kunnen wij ook goed samenwerken. 
Wij zijn beide heel perfectionistisch en we kunnen goed met elkaar overleggen. Ook hebben wij 
dezelfde interesses en wisten we eigenlijk gelijk al dat we ons profielwerkstuk bij biologie wouden 
doen. Vanaf het moment dat we bij biologie ingedeeld waren, gingen we nadenken over een 
onderwerp. Wat vinden we interessant en heeft ook nog eens genoeg diepgang? Eerst wouden we 
graag iets doen wat echt puur met de hersenen te maken had. Hierdoor kwamen we op het 
onderwerp gezichtsbedrog. Nadat we ons hier wat meer op georiënteerd hadden, kwamen we 
erachter dat dit onderwerp toch echt te oppervlakkig was. Dit was in overleg met mevrouw Boer, 
onze begeleider. Naast het onderwerp gezichtsbedrog hadden we eigenlijk geen ‘plan b’ . 
Uiteindelijk na lang nadenken, kwamen we bij verschillende syndromen terecht. Eigenlijk vonden we 
de meeste syndromen niet heel leuk om te onderzoeken, maar toen kwamen we terecht bij het 
syndroom van Noonan. Dit onderwerp kwam niet helemaal uit het niets. Kim heeft een broertje met 
dit syndroom. Het bijzondere aan dit syndroom is dat er zoveel verschillende kenmerken zijn en dat 
het bij de ene persoon veel meer tot uiting komt dan bij de ander. Wat ons ook heel erg 
interesseerde, was dat het bij Kims broertje uit het niks ontstaan was. Dit noemen wij de novo-
mutatie. Ook hier wouden wij graag meer over weten. We zijn erachter gekomen dat dit syndroom 
een van de meest voorkomende syndromen is in Nederland. Dit verbaasde ons, aangezien wij er nog 
nooit van gehoord hadden.  
 
Om tot ons uiteindelijke verslag te komen hebben we meerdere interviews afgenomen. Wij hebben 
hiervoor gekozen omdat er nog niet genoeg onderzoek gedaan is naar dit syndroom om alles van 
internet te kunnen halen. Ook zijn de interviews natuurlijk heel leerzaam en leuk. Eerst hebben we 
gekeken naar welke deelvragen we opgesteld hadden. Op basis daarvan hebben we gekeken naar 
welke specialisten of welke personen we zouden kunnen interviewen om tot een goed antwoord op 
de deelvragen te komen. Als eerste hebben wij Anneke de Vries geïnterviewd. We zijn met haar in 
contact gekomen door de stichting van het Noonan syndroom. Zij is moeder van 4 kinderen met dit 
syndroom. Ook haar man heeft dit. Zij kon ons dus goed helpen bij onze onderzoeksvraag. Als 
tweede hebben wij Erika Leenders geïnterviewd. Zij is een klinisch geneticus in opleiding die zich 
binnen haar opleiding gespecialiseerd heeft in het syndroom van Noonan. Ook het interview met 
haar heeft ons dus zeker bruikbare informatie gegeven, bijvoorbeeld over de novo-mutatie en de 
kinderwens. Als laatste hebben wij Dr. Roofthooft geïnterviewd. Hij is een kindercardioloog en hij 
kon ons dus goed helpen met een van de grootste kenmerken van het Noonan syndroom: de 
hartafwijkingen. Ook hebben we het erover gehad welke gevolgen deze hebben. We willen bij deze 
dus Anneke de Vries, Erika Leenders en Dr. Roofthooft dus heel erg bedanken voor de interviews en 
voor de tijd die ze voor ons vrijgemaakt hebben. De interviews hebben ons echt geholpen dus daar 
zijn we zeer dankbaar voor. Ook willen we mevrouw Boer bedanken, onze begeleider. Zij heeft ons 
goed kunnen helpen m.b.v. alle tips en feedback die ze aan ons gegeven heeft. Hierdoor waren we 
gelijk al goed op weg geholpen. Tot slot willen wij ook nog meneer Klunder bedanken voor het 
organiseren van de extra middagen om aan het profielwerkstuk te werken onder het genot van een 
kopje thee en een lekkere plak cake. 
 
Verder wensen wij u veel leesplezier en hopen wij dat we u als lezer goed duidelijk kunnen maken 
wat het syndroom van Noonan inhoudt. 
 
Groetjes, Kim Apenhorst en Laura Zagers. 
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Inleiding  
Het Noonan Syndroom(NS) is een zeldzame aandoening, die relatief onbekend is, waarbij er een fout 
in het DNA zit. Het syndroom is vernoemd naar de Amerikaanse kindercardioloog Jacqueline 
Noonan, zij beschreef in 1963 als eerste de combinatie van alle symptomen. NS komt voor bij één op 
de 1.000-2.500 (levend) geborenen, in gelijke mate verdeeld over jongens en meisjes. Dat betekent 
dat er per jaar 180 kinderen met NS in Nederland bij komen. 
 
NS kenmerkt zich door zowel uiterlijke kenmerken als door 
lichamelijke, cognitieve, psychologische en psychosociale 
kenmerken. Er is een grote variatie in ernst en aard van de 
aanwezige kenmerken. Het is dus niet zo dat alle uiterlijke, noch 
fysieke kenmerken aanwezig moeten zijn voor vaststelling van de 
diagnose. In tabel 1 staat een kort overzicht van de belangrijkste 
en meest voorkomende kenmerken.  
 
 
Het Noonan syndroom is een erfelijke aandoening die dominant 
overerft. Dit betekent dat een ouder met NS een kans heeft van 50 
procent om de aandoening aan het kind door te geven (uitgaande van het feit dat de andere ouder 
geen NS heeft). Het Noonan syndroom hoeft echter niet geërfd te worden, je kunt het ook krijgen 
zonder dat één van je ouders het syndroom heeft. Het syndroom kan ontstaan door een spontane 
verandering in het DNA. Dit wordt de novo-mutatie genoemd. 
 
Genen en DNA spelen bij het ontstaan van NS een grote rol. Een gen is een stukje DNA dat de 
genetische code voor een erfelijke eigenschap bevat, die (mede)bepaalt hoe een organisme eruit 
ziet. Bij een erfelijke aandoening zoals NS, functioneren één of meerdere genen niet goed. In het 
afgelopen decennium zijn 10 genen ontdekt die NS kunnen veroorzaken; PTPN11, SOS1, KRAS, NRAS, 
RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL. Via mutatieonderzoek in de NS-genen kan inmiddels bij ongeveer 
75 procent van de patiënten met klinische kenmerken van NS een genafwijking gevonden worden 
(zorgstandaard noonan). 
 
Voor artsen is het door de vele kenmerken en variatie in fenotype (waarneembare kenmerken van 
iemand) lastig om het verband te leggen tussen de kenmerken en het syndroom. Het syndroom 
wordt daarom soms pas op latere leeftijd vast gesteld. In tabel 2 staan voorbeelden van  
verschillende aanleidingen in verschillende stadia die kunnen wijzen op NS. Als de diagnose eenmaal 
gesteld is, zijn veel kenmerken vaak daarmee te verbinden. 
 

Stadium aanleiding 
Bij zwangeren polyhydramnion (overmatige hoeveelheid 

vruchtwater in het vruchtvlies) 
Bij foetus afwijkende nekplooimeting,  

vochthoudend lichaam, 
hartafwijkingen, 
ontwikkelingsproblemen  van de organen,  

Bij neonaten, zuigelingen en kinderen Voedings- en eetproblemen 
Vaak spugen 

Bij kinderen en volwassenen Snel vermoeid 
Verhoogde bloedsneiging 

Tabel 3 aanleidingen in verschillende stadia (zorgstandaard Noonan syndroom., 2014) 

 

Tabel 2 Tabel 1 (Kenmerken van het Noonan 
syndroom, z.d.; VSOP & Stichting 
noonan syndroom, 2015) 
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Hieruit volgt de volgende onderzoeksvraag: 
Wat betekent het in het dagelijks leven voor iemand om het syndroom van Noonan te hebben? 
 
Bij deze vraag is de volgende hypothese opgesteld: 
Er wordt verondersteld dat het Noonan syndroom het dagelijks leven op vele vlakken beïnvloedt, 
vanwege de vele fysieke en mentale beperkingen waarvan sprake kan zijn bij dit syndroom. 
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is deze opgesplitst in de volgende 
deelvragen: 

1. Wat gebeurt er in je DNA als dit syndroom ontstaat? 
2. Hoe kan een Novo-mutatie ontstaan? 
3. Wat zijn de gevolgen voor de mensen om de patiënt heen? 
4. Wat voor invloed heet het syndroom van Noonan op de werking van het hart? 
5. Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op fysieke inspanning? 
6. Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op je hersenen? 

6.1 Intelligentie 
6.2 Sociale vaardigheden 
6.3 School/opleiding 
6.4 Werk 

7. Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op de groei? 
8. Wat is de invloed van het syndroom op een kinderwens? 
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Materiaal en methode 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen en de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek en interviews.  
Voor literatuuronderzoek zijn voornamelijk de sites van PubMed, Medscape en NCIB gebruikt. NCIB 
is deel van de Amerikaanse National Library of Medicine die zelf een onderdeel vormt van de 
National Institutes of Health. Medscape is een online hulpmiddel voor dokters en medisch 
personeel.  
 
Voor extra informatie zijn interviews afgenomen met 3 experts. De eerste geïnterviewde is Anneke 
de Vries, contactpersoon van stichting noonan syndroom en moeder van 4 kinderen met NS. De 
tweede geïnterviewde is Dr. Roofthooft, kindercardioloog die ook veel te maken krijgt met het 
syndroom. Als laatste geïnterviewde is Erika Leenders, arts in opleiding tot klinisch geneticus en deel 
van de medische adviesraad bij stichting noonan syndroom. In bijlage 1, 2 en 3 staan de uitgewerkte 
interviews. 
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Resultaten 

§1 Wat gebeurt er in je DNA als het noonan syndroom ontstaat? 
1.1 Hoe ontstaat het noonan syndroom? 

Om erachter te komen wat er in je DNA gebeurt, is het belangrijk om te weten hoe het Noonan 
Syndroom ontstaat. NS wordt veroorzaakt door een afwijking in genen die coderen voor eiwitten in 
de RAS pathway (ras mitogen activated protein kinase pathway, ook wel RasMAPK). Wat deze RAS 
pathway precies inhoudt wordt verderop uitgelegd. In 50% van de gevallen is er sprake van een 
afwijking in het PTPN11-gen (Tartaglia et al., 2001), de meeste afwijkingen in het PTPN11-gen 
bevinden zich op exon 3, 8 en 13(Athota et al., 2020).  Daarnaast kunnen afwijkingen in een van de 
volgende genen ook NS veroorzaken: SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL 
(zorgstandaard noonan, z.d) Deze afwijking kun je geërfd hebben van je vader of moeder, maar deze 
kan ook plotseling ontstaan. Dit noemen we de novo-mutatie.  
 

1.2 RAS pathway 
De hierboven genoemde genen maken onderdeel uit van de Ras-mitogen activated protein kinase 
(Ras- MAPK) pathway. Deze pathway is een keten van eiwitten in de cel die een signaal van een 
receptor op het oppervlak van de cel doorgeeft aan het DNA in de kern van de cel. Hierdoor worden 
verschillende genen geactiveerd die betrokken zijn bij de regulatie van o.a de celgroei, differentie en 
migratie. De activatie van de Ras-MAPK pathway gebeurt in verschillende stappen.  
 
Om te begrijpen wat er gebeurt bij miscommunicatie in de RAS pathway, is het belangrijk om te 
weten hoe cellen met elkaar communiceren. Dat is een ingewikkeld proces; het begint bij één cel die 
een signaal stuurt die specifieke informatie overdraagt aan andere cellen. Deze cellen hebben 
ontvangers op zich en kunnen beslissen om de signalen en de informatie die ze bij zich dragen te 
accepteren. Als het geaccepteerd wordt, gaat de informatie de cel binnen en wordt deze 
doorgegeven van het ene eiwit aan het volgende eiwit. Als de informatie is aangekomen bij het 
laatste eiwit wordt er een reactie opgeroepen. Die reactie kan voor de cel een opdracht zijn om zich 
te kopiëren en te vermenigvuldigen, groter te worden, de functie te veranderen of om zichzelf af te 
laten sterven (RASopathieën, 2018). Deze communicatie is heel belangrijk en speelt een grote rol bij 
de ontwikkeling van baby’s en het functioneren van ons lichaam.  
 
Bij RASopathieën (een genetische conditie die is 
veroorzaakt door veranderingen in genen die 
coderen voor eiwitten in de RAS pathway) zoals NS, 
gaat er iets fout bij een van de stappen. Een bepaald 
eiwit werkt niet goed, waardoor een signaal niet 
goed word verzonden of ontvangen. De cel reageert 
dan niet op de goede manier en dit kan problemen 
veroorzaken bij o.a. de ontwikkeling van het hart, 
groeien en leren. 
 

 
 
 
 
1.3 Het PTPN11-gen specifiek 

Het PTPTN11-gen(proteïne tyrosine fosfatase gen) is het bekendste gen dat NS veroorzaakt. Het 
PTPN1- gen codeert voor een eiwit dat behoort tot de familie van de eiwittyrosinefosfatase (PTP’s). 

 Figuur 1 Ras MAPK signalpathway (P.A.M. 
Wingbermühle, 2012) 
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PTP's zijn signaalmoleculen die verschillende cellulaire processen reguleren, zoals celgroei, 
differentiatie, mitotische cyclus en oncogene transformatie. 
Het PTPN11-gen ligt bij de mensen op chromosoom 12, op de lange arm op positie 24.13. Het gen 
codeert voor het cytoplasmatische eiwit tyrosinefosfatase-SHP-2. SHP-2 speelt een belangrijke rol bij 
cellulaire processen maar ook bij verschillende embryologische ontwikkelingsprocessen zoals de 
ontwikkeling van het hart.  
Bij het noonan syndroom zijn de mutaties van het PTPN11-gen verspreid over het coderende gebied 
van het gen. De meest voorkomende mutatie op dit gen is een A-naar-G overgang bij nucleotide 922 
(Van der Burgt, 2007). Ondanks de brede verspreiding lijken de meeste mutaties te resulteren in 
hyper geactiveerde of ongereguleerde vormen van het gemuteerde eiwit. Hierbij krijgt de cel valse 
signalen om een reactie uit te voeren. Als gevolg daarvan worden bepaalde cel processen verstoord, 
verlopen bepaalde cel processen niet of verlopen ze op een verkeerde manier. 
 

1.4 Verschillende genen en verschillende kenmerken 
De mutaties op verschillende loci kunnen leiden grote variatie in fenotypen. Zo is er de hypothese 
dat er bijvoorbeeld verschillen zijn in de beïnvloeding van het IQ door mutaties in de verschillende 
genen. Ook zijn er studies die wijzen op een verschil in bijvoorbeeld lengte of IQ bij verschillende 
genafwijkingen. Met uitzondering van het PTPN11-gen zijn de groepen van personen met mutaties 
in de andere genen (SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL) op dit moment echter 
niet groot genoeg om hier uitspraken over te kunnen doen met betrekking tot specifieke kenmerken 
per specifieke mutatie. Wel worden er momenteel studies gedaan naar deze verschillen, het 
ontstaan ervan en de grote variatie in fenotypen die gevonden wordt bij dit syndroom. 
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§2 Hoe kan een Novo-mutatie ontstaan? 
Het Noonan syndroom is erfelijk. Het syndroom heeft een autosomaal dominante overerving, wat 
betekent dat een ouder met NS een kans heeft van 50 % om de aandoening aan ieder kind dat hij/zij 
krijgt door te geven (uitgaande van het feit dat de andere ouder geen NS heeft).  

 
Figuur 2      Figuur 3 

Het noonan syndroom hoeft echter niet geërfd te worden, het syndroom kan ook ontstaan door een 
novo-mutatie. In al onze lichaamscellen zit ons DNA, ons erfelijk materiaal. In eicellen en zaadcellen 
zit de helft van je erfelijk materiaal, een eicel en een zaadcel vormen dus samen je DNA. Als deze 
twee samensmelten, ontstaat er een nieuw kind. In dit proces ontstaan er eigenlijk altijd wel foutjes 
in de DNA-code. Dit is niet heel erg, want deze ontstaan meestal op plekken die er eigenlijk niet zo 
toe doen, of waar er in ieder geval geen duidelijk effect te verwachten is. Dat soort foutjes ontstaan 
dus eigenlijk per toeval op verschillende plekken. Je kunt hiermee de pech hebben dat het foutje net 
op het gen of op een erfelijke factor valt wat leidt tot het syndroom van Noonan. Bij een novo-
mutatie is er wel een associatie met de leeftijd van de vader. Hoe ouder de leeftijd van de vader is 
tijdens de bevruchting, hoe meer kans er is op een novo-mutatie en dus het syndroom van Noonan. 
Blijkbaar speelt de leeftijd dus wel een rol op de zaadcel, waardoor er dus sneller foutjes kunnen 
ontstaan. 
 

De tabel hiernaast komt uit een studie van 
Augustine Kong. In deze studie werden er vijf 
trio’s onderzocht. Een trio bestaat uit een 
moeder, een vader en een kind. Bij alle vijf de 
trio’s waarin ook een kind van de proband (De 
persoon die als uitgangpunt wordt gebruikt) 
werd gesequenced (Vaststellen van de 
nucleotidevolgorde), wordt de ouder van 
oorsprong van elke novo mutatie die werd 
genoemd, bepaald als volgt:  Als het vaderlijke haplotype van de proband wordt overgedragen op 
zijn/haar kind, en het kind draagt ook de mutatie, dan wordt de mutatie beschouwd als vaderlijk van 
oorsprong. Als het kind de vaderlijke haplotype heeft, maar de ouder heeft de mutatie niet, dan is 
het afgeleid dat de mutatie zich op het maternale (moederlijke) chromosoom van de proband 
bevindt. Op basis van de bestaande kennis over de mutatiemechanismen in sperma- en eicellen, 
ondersteunen de resultaten het idee dat de toename van mutaties met de ouderlijke leeftijd zich 
meestal, misschien wel helemaal, vertoont op het vaderlijk geërfde chromosoom. (Kong et al., 
2012).  
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§3 Wat zijn de gevolgen voor de mensen om de patiënt heen? 
Het Noonan syndroom is vaak moeilijk te herkennen. Er zijn zoveel verschillende kenmerken in 
verschillende mate, dat het verband tussen alle kenmerken moeilijk te herkennen is. Dit is ook de 
reden dat het syndroom in veel gevallen pas op latere leeftijd ontdekt wordt. Op het moment dat 
het syndroom vastgesteld is, vallen veel dingen op zijn plaats. Vanaf dat moment zijn er 
verschillende behandelingen voor de kenmerken. Hierdoor is het mogelijk voor de patiënten om een 
makkelijker en kwalitatief beter leven te kunnen leiden. 
 
Wanneer het syndroom nog niet is vastgesteld, kan dit tot veel verwarring leiden. Dit komt doordat 
er meerdere dingen niet helemaal functioneren zoals het hoort. Dit kan erg frustrerend werken. Ook 
voor de omgeving van de patiënt is dit moeilijk om mee om te gaan. De mensen met het syndroom 
kunnen soms moeilijk te begrijpen zijn, omdat zij dingen soms op een andere manier op kunnen 
vatten. In een interview met Anneke de Vries vertelde zij hoe zij het ervaart om te leven met het 
syndroom van Noonan in haar omgeving. Zij heeft een man en drie kinderen met het syndroom. Zij 
vertelde het volgende:  
 
“heeft het ook een invloed op U en uw man? 

A; Ja! Mijn man hoorde toen die 37/38 was dat hij het noonan syndroom had, en er vielen een 
heleboel dingen op zijn plaats. Het pesten van vroeger, het langzaam opnemen van informatie. Het 
is niet zo dat ze vreselijk iets mankeren, maar het duurt gewoon langer voordat ze informatie 
verwerken 

Maar het heeft gevolgen voor het hele gezin ja. Je moet je leren verplaatsen in het tempo van een 
ander. Het is niet zo dat je moet verwachten dat hij sneller word, nee jij moet terug naar zijn tempo 
en dat is soms heel moeilijk.  

Je merkt wel dat je er wat meer geduld bij nodig bent en wat meer rust 

A; een langere adem ja 

(…) 

Maar dat is voor ouders zoals bij jouw ouders, waar dat spontaan is ontstaan heel confronterend om 
op zo’n familie of contact dag te komen want die kinderen lijken allemaal op elkaar. Het zouden zo 
allemaal broertjes en zusjes kunnen zijn 

 wij hebben ooit toen een vader en moeder gehad en die kwamen voor het eerst en die moeder 
begon echt  te huilen, die zegt, ze lijken allemaal op mijn kind.” 

Het gehele interview is te lezen in bijlage 1. 

De omgang verschilt natuurlijk heel erg per persoon.  

Het meedoen aan sociale activiteiten is voor sommigen met het Noonan syndroom heel inspannend. 
Bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt dat je erg je best moet doen om goed in een groep te passen. 
Of omdat je je misschien onzeker voelt door je uiterlijk. Het kan zelfs zo zijn dat je gepest wordt. 
Helaas overkomt dit veel kinderen (en sommige volwassenen) met het Noonan syndroom. Voor 
leraren etc. op school kan het soms ook moeilijk zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op 
hun gemak voelen. Mocht iemand met het syndroom gepest worden, worden er hier trainingen voor 
aangeboden. Ook zijn er trainingen om je sociale vaardigheden te oefenen en jezelf weerbaar te 
maken.  
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§4  Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op de werking 
van het hart? 

Bij het syndroom van Noonan heeft 80% van de patiënten een hartafwijking. De twee meest 
voorkomende hartafwijkingen zijn: 

- Pulmonaalklepstenose (valvulaire pulmonaalstenose) 
- Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) 

Andere, iets minder vaak, voorkomende hartafwijkingen zijn: 
- Atrium Septum Defect: ASD  
- Ventrikel Septum Defect: VSD 
- Aortaklep- of mitralisklepafwijking 
- Coarctatio aortae  

 
4.1 Pulmonaalklepstenose 

Pulmonaalklepstenose is een vernauwing van de longslagaderklep tussen de rechterhartkamer en de 
longslagader, ook wel de pulmonalisklep. Deze klep 
bevindt zich aan het begin van de longslagader en bestaat 
uit 3 klepbladen. Het bloed uit de rechterkamer wordt via 
de longslagader naar de longen gepompt. Normaal passen 
de 3 klepbladen precies tegen elkaar aan zodat er geen 
bloed terug kan stromen naar het hart. Bij elke hartslag 
gaat de klep open en dicht.  
 
Bij pulmonaalklepstenose is de longslagaderklep dus 
vernauwd. Hierdoor gaat de klep niet goed open en kan 
het bloed minder goed uit de rechterkamer stromen 
(figuur 4).De rechterhart helft moet dan tegen een grotere 
weerstand in pompen. Meestal wordt de vernauwing in de 

loop der jaren ook erger, omdat een anders 
gevormde klep vaak minder mooi mee groeit als 
een normaal gevormde klep (Roofthooft, 2021). 
Door de hogere weerstand waartegen de 
rechterkamer in moet pompen, maakt deze 
spierballen, de hartkamerwand verdikt (figuur 5). 
Op een gegeven moment kan het zijn dat de 
rechterkamerwand dit niet meer aankan.  
 
  
 
 
 

 
Gelukkig is er voor deze afwijking al wel behandeling mogelijk. Er zijn twee opties mogelijk:  

1. Ballondilatatie; 
Hierbij wordt de lies aangeprikt en wordt er een katheter richting het hart gevoerd. Aan het einde 
van deze katheter zit een ballonnetje die op de plaats van de klep wordt opgeblazen, zodat het de 
klep kan oprekken. Hierdoor wordt het oppervlakte van de klep zelf weer groter, waardoor de ernst 
van de vernauwing afneemt. (stichtingmeo, 2020) 

2. Hartoperatie; 
Bij een hartoperatie worden de klepbladen die aan elkaar vergroeid zijn, van elkaar losgehaald. Bij 
deze operatie is het risico dat er een lekkage ontstaat. Ook kan de klep vervangen worden. Hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van een biologische klep, afkomstig van een dier of mens, of een 
mechanische klep, gemaakt van metaal of kunststof. 

Figuur 4 vernauwde hartklep (Hartklepafwijking 
- Hartziekten - Patiënt, z.d.) 
Figuur 4vernauwde hartklep (Hartklepafwijking 
- Hartziekten - Patiënt, z.d.) 

Figuur 5 pulmonaalklepstenose (Ruiz, 2006) 
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4.2 Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)  
Hypertrofische cardiomyopathie is een hartspierziekte waarbij de hartspier verdikt is. Bij een gezond 
hart pompt de linkerkant van het hart zuurstofrijk bloed van de longen via de slagaders naar de rest 
van het lichaam. Bij HCM is (meestal) de linker hartspier verdikt waardoor de hartholte kleiner is. De 
hartspier trekt daardoor minder goed samen en het hart pompt per slag minder bloed rond. 
Bovendien verliest de hartspier zijn elasticiteit, 
de hartkamer rekt uit en word wijder. HCM lijkt 
dan op DCM, een hartspierziekte waarbij de 
hartspier verzwakt en ook minder bloed per slag 
rondpompt (figuur 7). HCM houdt dus in dat de 
hartspier is verdikt waardoor de pompfunctie 
van het hart vermindert.   
   
 
Voor HCM is helaas nog geen behandeling om het te genezen. Het doel van bestaande 
behandelingen is het voorkomen van problemen en het verminderen van klachten 
 
 

4.3 Atrium Septum Defect(ASD) en Ventrikel Septum 
Defect (VSD) 
Een gezond hart bestaat uit 2 kamers en 2 boezems, 
gescheiden door een tussenschot. Voor de geboorte zit in het 
boezemtussenschot een gaatje, omdat de longen dan nog niet 
werken. Na de geboorte moet dit gaatje dichtgroeien. Dit 
gebeurt niet bij ASD, er blijft dus een opening in het 
tussenschot van de linker en rechterboezem zitten. Door deze 
opening mengt het zuurstofrijke bloed van de linkerboezem 
met het zuurstofarme bloed van de rechterboezem, als gevolg 
hiervan bevat de rechterkamer in plaats van zuurstofarm 
bloed, gemengd bloed. De rechterboezem krijgt als het ware 
een extra stroom bloed, waardoor het hart en de longen 
harder moeten werken (figuur 8). 
Er zijn verschillende soorten ASD, bij type 1 zit het gaatje in het 
midden van het tussenschot. Bij type 2, de meest 
voorkomende, zit het gaatje dicht bij de hartkleppen. En bij 
sinus venosus defect zit het gaatje aan de rand van het 
tussenschot. 
 
Voor ASD zijn verschillende behandelingen mogelijk afhankelijk 
van de grootte van het gaatje en de soort ASD. Bij ASD type 2 
bijvoorbeeld, kan het gaatje gedicht worden met een soort 
parapluutje of een operatie. Als de behandeling gelukt is en het 
gaatje gedicht is, worden meestal geen verdere complicaties 
verwacht en is er een normale levensverwachting. 
 
VSD lijkt erg op ASD, maar bij VSD zit het gaatje in het tussenschot van de linker en rechterkamer. 
Hierdoor stroomt het bloed van de linker- naar de 
rechterhartkamer en wordt zuurstofrijkbloed gemengd met 

Figuur 6 

Figuur 7 atrium septum defect (CHOC - Children’s 
Health of Orange County, 2021) 

Figuur 6  Figuur 7 Hypertrofische cardiomyopathie 

Figuur 8 atrium septum defect (CHOC - Children’s 
Health of Orange County, 2021 
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zuurstofarm bloed (figuur 9).                Op dezelfde wijze als 
bij ASD zorgt dit voor extra belasting van het hart en de 
longen. Ook bij VSD kan het gaatje doormiddel van een 
soort parapluutje of een operatie gedicht worden mits het 
gaatje niet vanzelf dichtgroeit 
 
 
 
 

 
 
 

4.5 Aortaklep- of mitralisklepafwijking 
De aortaklep en de mitralisklep zijn twee van de vier kleppen in het hart. Als deze kleppen open gaan 
stroomt het bloed verder, als ze dicht zitten voorkomen ze terugstroming van het bloed. Bij een 
afwijking in een van deze kleppen sluiten de kleppen niet goed of gaan de kleppen niet goed open. 
Als de kleppen lekken verstoort dit de bloedstroom en als de kleppen niet goed opengaan is de 
opening waardoor het hart het bloed moet pompen kleiner. In beide gevallen moet het hart harder 
pompen om toch voldoende bloed door het lichaam te krijgen. Dit kan op den duur leiden tot schade 
aan het hart. Hierdoor kan vervanging of reparatie van de hartklep nodig zijn, dit gebeurt via een 
operatie of een katheterbehandeling 
 
 

4.6 Coarctatio aortae  
Coarctatio aortae is een vernauwing van de grote 
lichaamsslagader, de aorta. De vernauwing bevindt zich 
enkele centimeters boven het hart en zorgt voor een 
hogere bloeddruk in de armen dan in de benen (figuur 
10). Als gevolg hiervan worden het hoofd en de armen 
goed doorbloed terwijl de rest van het lichaam te kort 
komt. De mate van deze afwijking kan variëren van een 
lichte tot ernstige vorm, afhankelijk van de grote van de 
vernauwing. Een lichte vorm geeft bijna tot geen klachten, 
maar bij een ernstigere vorm leidt het tot een 
verminderende pompfunctie. 
 
 
 
 
 
 4.7 Invloed op het hart 
Het syndroom zelf zorgt natuurlijk niet voor deze hartafwijkingen, het is een kenmerk dat bij het 
syndroom kan horen, in 80% van de gevallen van Noonan is er echter ook een hartafwijking. Van de 
benoemde hartafwijkingen, met de pulmonaalklepstenose en HCM als meest voorkomende bij 
Noonan, is de mate van ernstigheid erg verschillend. Over het algemeen zijn de hartafwijkingen bij 
Noonan mild, er valt na een behandeling meestal redelijk tot goed mee te leven. Des al niet te min 
heeft een hartafwijking natuurlijk wel gevolgen en is een operatie niet altijd de beste optie. Het kan 
dus zijn dat er bijvoorbeeld op fysiek gebied beperkingen zijn. Hierover hebben we het in het 
volgende hoofdstuk. 
 

Figuur 8 

Figuur 9  

Figuur 9 verschil ASD en VSD (kinderneurologie) 

Figuur 10 (coartation of the aorta, z.d.) 
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§5 Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op fysieke 
inspanning? 

Het noonan syndroom is een verzameling van kenmerken. Het ene kenmerk is zichtbaar en het 
andere kenmerk niet. Maar al deze kenmerken kunnen natuurlijk wel een gevolg hebben op iemands 
leven. Neem als voorbeeld het kenmerk van een hartafwijking. 80% van de mensen gediagnosticeerd 
met noonan hebben een hartafwijking. Er is dan wel voor te stellen dat dit eventueel een invloed 
kan hebben op de fysieke capaciteit. Ook andere kenmerken zoals een lage spierspanning kunnen 
hierin een rol spelen 
 
In het vorige hoofdstuk is de invloed van Noonan op het hart uitgelegd. Bij alle genoemde 
hartafwijkingen heeft een van de symptomen wel iets te maken met klachten bij inspanning. 
Kindercardioloog dr. Roofthooft zei tijdens het interview over de gevolgen op de fysieke inspanning 
dat hij vaak ziet dat kinderen eerder buitenadem of moe zijn. Vaak wordt dit gezien door mensen 
van buitenaf zoals een gymleraar, maar ook mensen met het syndroom van Noonan zelf geven vaak 
aan dat ze merken dat hun conditie achteruit gaat. Ondanks de complicaties en beperkingen die een 
hartafwijking met zich mee kunnen brengen, benadrukt dr. Roofthooft wel het belang van sporten, 
ook met een hartafwijking zoals bij noonan. Hierover zei hij het volgende: 

“ Ik vind het heel belangrijk dat iemand een sport doet en het moet natuurlijk wel 
een sport zijn die je leuk vind anders houd je het niet vol. Maar dat is echt wel 
gezond, zeker voor kinderen met een hartafwijking, als jij je lichaam in goede 
conditie kan houden, dan blijft de conditie van je hart ook goed. En natuurlijk zijn 
er wel allerlei uitzonderingen waarbij het drama wordt om te sporten, maar 
sporten is belangrijk.”  

Het volledige interview is te lezen in bijlage 2. 

Als er een behandeling voor de hartafwijking heeft plaatsgevonden, is de invloed van de 
hartafwijking op de inspanning meestal verdwenen. Maar ook dan kunnen andere kenmerken 
invloed hebben op de fysieke inspanning, waardoor er nog steeds een mindere fysieke inspanning 
kan worden vernomen.  
 
Een voorbeeld van een ander kenmerk noemde Erika Leenders, klinisch geneticus, iets interview dat 
te lezen is in bijlage 3. Zij had het over de ontwikkelingsachterstand die vooral pas geborene en 
jonge kinderen met het syndroom van Noonan hebben. Zij lopen vaak wat achter als er gekeken 
wordt naar motoriek en motorische mijlpalen die een kind moet halen, zoals leren lopen en leren 
rennen. Erika vertelde dat juist de medische problemen zoals voedingsproblemen en hartafwijkingen 
in het begin een grote rol spelen in de ontwikkelingsachterstand en de invloed op de fysieke 
capaciteit. Dit wordt op latere leeftijd wel ingehaald maar ook in de vroege levensjaren heeft het 
Noonan syndroom dus al een invloed op de fysieke inspanning en capaciteit. Het blijft wel moeilijk in 
te schatten hoe groot de invloed is op de fysieke inspanning, aangezien de uiting van diverse 
kenmerken per persoon zo verschillend is.  

Om een goed beeld te geven van de invloed noemde Anneke de vries, moeder van 4 kinderen met 
het syndroom van Noonan, het voorbeeld van tikkertje spelen. 

“Als kind met het syndroom van Noonan ben jij hem altijd want zij tikken jou 
makkelijk maar jij tikt er geen een.” 
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Dit is een van de voorbeelden waar ze tegen aanlopen als gevolg van een mindere fysieke 
inspanning. 
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§6  Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op je hersenen. 
6.1 Intelligentie 

Er zijn grote verschillen in intelligentie tussen patiënten met het syndroom van Noonan. De 
intelligentie van de meeste patiënten met het Noonan syndroom is vergelijkbaar met het 
gemiddelde in Nederland. Dit wordt ook wel de “normale intelligentie” genoemd. Een derde van de 
patiënten met NS heeft echter een verstandelijke beperking. Dan is de intelligentie lager dan het 
landelijk gemiddelde. de intelligentie kan ook (veel) hoger zijn dan dit gemiddelde. 

Er zijn kleine verschillen tussen de groepen mensen met verschillende mutaties van het Noonan 
syndroom. De intelligentie van mensen met het SOS-1 gen ligt meestal rond het landelijke 
gemiddelde of iets hoger (Pierpont et al 2009). Bij mensen met het veel voorkomende PTPN1-gen is 
de intelligentie meestal iets lager dan het gemiddelde, maar niet altijd. 

Van der burgt en collega’s (1999) merkten op dat personen met ernstigere fysieke kenmerken van 
NS, slechter presteerden op bepaalde cognitieve testen dan personen met matige kenmerken. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat een of meer van de medische gevolgen van NS het 
cognitief functioneren verstoort. Een voorbeeld hiervan kom uit het onderzoek van Karsdorp et al. 
(2006). Hieruit blijkt dat kinderen met een ernstige aangeboren hartaandoening over het algemeen 
lagere cognitieve vaardigheden vertonen dan kinderen met een minder ernstige hartaandoening. 

 

Tabel 2: patronen bij het cognitief functioneren bij schoolgaande kinderen met het Noonan syndroom geassocieerd met 
variabiliteit in de fenotypische expressie. (Van der Burgt et al., 1999) 

 
6.2 Sociale vaardigheden 

Bij mensen met het syndroom van noonan worden sociale vaardigheidsproblemen vaak gezien.  ze 
ervaren meestal meer spanning tijdens sociale aangelegenheden. In de kinderjaren valt vooral op 
dat ze problemen ervaren met het aangaan en onderhouden van contacten, ze hebben meestal 
weinig vriendjes.  
Een ander veel voorkomend probleem is de moeite met het herkennen en verwoorden van eigen 
gevoelens. Ze vinden het lastig om zich zelf goed in te schatten en ze krijgen dan een onzeker of 
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angstig gevoel. Hierdoor hebben ze de neiging om dingen te doen omdat ze denken dat de ander dit 
graag wil. Dit doen ze dan om niet op te vallen of om niet lastig te zijn. 
 
In het interview met Anneke de Vries, te lezen in bijlage 1, vertelde ze het volgende over het sociale 
gedrag: 

“Ze hebben weinig vriendjes. De jongens hebben geen vriendin of een partner. Ze 
hebben genoeg aan zich zelf. Mijn jongste zoon zegt van ik wil geen kinderen dus 
als ik dan iemand zou leren kennen wil die later toch wel kinderen en gaat het als 
nog mis. En dan gaan ze het eigenlijk al uit de weg.” 

 
6.3 School/opleiding 

Alhoewel de meeste mensen met het noonan syndroom een normale intelligentie hebben, zegt dit 
niet alles over hoe goed je bent op school. Naast intelligentie spelen vaardigheden zoals het vast 
houden van aandacht en het vermogen te plannen ook een grote rol. Van der Burgt et al. (1999) 
meldt in haar onderzoek dat kinderen met het noonan syndroom specifieke zwakheden vertonen in 
ruimtelijke kennis en planningsvaardigheden. Van alle volwassenen met het noonan syndroom heeft 
ongeveer de helft speciaal onderwijs gevolgd. Dit is veel meer dan je misschien op basis van de 
intelligentie zou verwachten. Het is dus belangrijk dat er niet alleen naar de intelligente wordt 
gekeken als het gaat om verwachte schoolprestaties. Er zijn veel meer aspecten die hierin een rol 
spelen. Mocht er op het voortgezet onderwijs geen speciaal onderwijs nodig zijn, dan wordt er 
meestal gekozen voor een beroepsgerichte opleiding op vmbo-niveau of mavo (Noonan syndroom 
en onderwijs, 2017) 
 
In het interview met Anneke de Vries vertelde ze over haar ervaring met haar kinderen en school. Zij 
vertelde dat haar jongste zoon na groep 1 naar een school voor langdurig zieke kinderen is gegaan. 
Aanleiding daarvoor was simpelweg dat haar jongste zoon zich niet op zijn plek voelde. Zoals eerder 
besproken zorgt noonan voor het langzamer opnemen van informatie, als er dan door de juf 
gevraagd werd om wat te maken, was iedereen klaar en was hij nog maar op de helft. Op een school 
voor langdurig zieke kinderen ben jij niet meer de gene die apart is, iedereen heeft daar iets 
waardoor het op een normale school moeilijker zou zijn om goed mee te komen. Haar oudste zoon 
daarentegen heeft wel op een reguliere basisschool gezeten, maar is daarna naar een school met 
kleinere klassen gegaan. Ook hier zie je dus al verschil tussen broers, allebei met dezelfde 
genafwijking.  De ene kan wel regulier onderwijs volgen en voor de ander is het beter op speciaal 
onderwijs te volgen.  
 

6.4 Werk 
Het kan soms moeilijk zijn voor mensen met het syndroom van Noonan om een geschikte baan te 
vinden. Een belangrijke factor bij het vinden van een geschikte baan is natuurlijk welke klachten er 
ervaart worden en in welke mate. Er zijn beroepen die veel van je kunnen vragen als het gaat om 
fysieke inspanning. Deze beroepen kunnen ervoor zorgen dat mensen met NS eerder pijnklachten en 
vermoeidheid gaan ervaren. Bij zulke beroepen kan je bijvoorbeeld denken aan het werken in de 
bouw of op een boerenbedrijf. Er zijn natuurlijk nog veel meer beroepen die een grote inspanning 
vergen van je lichaam. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het ene beroep als veel zwaarder ervaren 
wordt door de een dan door de ander.  

Ook zijn er beroepen die veel van je kunnen vragen op het gebied van de kantoorbanen. Mensen 
met het syndroom van Noonan vinden het vaak moeilijk om iets te plannen of te organiseren. Dit 
kost vaak een groot deel van hun energie. Dit komt vaak voor wanneer mensen met NS een 
kantoorbaan hebben waarbij ze omringt zijn door hoger opgeleide mensen.  
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Er zitten natuurlijk niet alleen maar negatieve kenmerken aan het syndroom vast. Er zijn ook 
bepaalde kenmerken die hun juist sterk kunnen maken in hun werk. Ze hebben vaak meer oog voor 
details, zijn vaak spraakzaam, zijn vaak creatief en zijn vaak vriendelijk tegen klanten en collega’s. Zo 
zijn er nog veel meer voorbeelden. Het is natuurlijk wel heel erg verschillend per persoon.  

In het interview met Anneke de Vries hebben wij het ook gehad over hoe het is voor haar man en 
kinderen om werk te vinden en ook uit te voeren. Anneke vertelde het volgende: 

“A; ze hoeven niet allemaal iets te weten van het syndroom, het zou fijner zijn als mensen 
accepteren dat andere mensen anders kunnen zijn. Zoals in de maatschappij moet alles snel, snel, 
snel. Als je in de winkel werkt dan moet je in een half uur zon kar leeg hebben maar iemand zoals 
mijn zoon, die is wel lang maar die heeft geen spier kracht, die kan niet een half uur lang boven zijn 
macht tillen. Dat gaat niet. 

 Is het dan ook moeilijk met werk voor hun?  

A; Ja, mijn jongste zoon heeft een wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor 
jonggehandicapten). Die zijn ze nu aan het opstarten, hij is 34, om hem te gaan laten werken, een 
hele week lang, gaat hij niet aankunnen, qua energie niet. Maar een baas die wilt gewoon snelheid 
hebben op de werkvloer en dat zit er bij hem niet. Nu heeft hij sinds 2 weken werk bij een 
pakketdienst die mensen met een handicap in dienst hebben en dan heb je gewoon een vaste route 
en eigenlijk moet je voor 18.00 klaar zijn maar als je er dus langer over doet, dat zij dan zo. Dit is dus 
heel fijn.” 

Het is dus lastig voor mensen met NS om een goed passende baan te vinden, aangezien de banen 
vaak fysiek of mentaal te zwaar zijn. 
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§7 Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op de groei? 
In Nederland worden mannen gemiddeld 1,80 m en vrouwen 1,67 m (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2019). Bij het Noonan syndroom worden mannen gemiddeld 1,67 m en vrouwen 1,55 m. 
Vanaf de geboorte zijn pasgeborene met NS al kleiner in vergelijking met gezonde pasgeborene 
(Cessans et al. 2016).  Het is wel zo dat kinderen in de pubertijd langer doorgroeien(Leenders, 2021). 
Het is dus mogelijk dat mensen met noonan later en langer doorgroeien, soms stoppen NS patiënten 
pas met groeien op 20 jarige leeftijd. Al met al worden blijven mensen met NS wel kleiner dan 
gemiddeld.   
 
Ook bij de lengte verschilt het heel erg per patiënt en is het afhankelijk van het gen. In het interview 
van bijlage 3 vertelde Erika Leenders dat er van een aantal genen bekend is wat de invloed op de 
lengte is. De PTPTN11 mutatie is een voorbeeld waarbij eigenlijk iedereen kleiner dan gemiddeld 
blijft. het SOS1 gen is juist een gen waarbij vrijwel alle patiënten een normale lengte hebben, hierbij 
blijft de lengtegroei dus niet achter. Bij beide voorbeelden zijn natuurlijk uitzonderingen mogelijk. 
 
De oorzaak van de kleine lengte bij noonan is niet echt duidelijk. In de studie van Cessans et al. 
(2016) staat een mogelijke verklaring voor de achterblijvende groei bij het ptptn11 gen. Hierin is de 
mogelijke verklaring dat de PTPN11 mutant de productie van het insulin-like growth factor-I, de 
biologische mediator van groeihormoon (GH) die op de groeischijf werkt, wordt geschaad door een 
hyperactivering van de RAS/MAPK-signaleringsroute. Dit is echter nog niet bewezen.  

Om de groei van kinderen te volgen word er gebruik gemaakt van een groeicurve. Hierin staat de 
lengte op de y-as en de leeftijd op de x-as. De curve is bedoelt om de lengte van een kind te 
vergelijken met kinderen van dezelfde leeftijd en geslacht. Ook voor noonan is er een speciale 
groeicurve, zie figuur ? en ?. In de groeicurve staan percentielijnen (%) en standaarddeviatielijnen 
(SD), deze lijnen geven aan hoeveel de lengte van het kind onder of boven het gemiddelde zit. Het 
gemiddelde wordt aangegeven door de 50e percentielijn en de SD waarde 0. Dit betekent dat de 
helft van de kinderen een lengte boven deze lijn heeft en de andere helft een de lengte onder deze 
lijn. In de groeicurve van noonan is een geel gebied te zien, dit is de gehele bevolking. De bruine 
lijnen gaan over de lengte bij noonan. Als een kind met de lengte op het 3e percentielijn zit betekent 
dit dat 97% een grotere lengte heeft en 3% een kleinere lengte.  

In een studie van Noonan et al. (2003) zijn twee mannelijke patiënten gevolgd met Noonan. De 
groeicurve van deze patiënten staan in figuur 11 en 12. In deze figuren is de groeicurve van de 
normale bevolking gebruikt. In figuur 1? Is te zien dat de patiënt een lengte vanaf 7-jarige leeftijd tot 
14- jarige leeftijd onder het 3e percentiel zit. 97% van de bevolking heeft was op dat moment dus 
langer. Tegen de tijd dat de patiënt zijn einde van zijn groei had bereikt, rond 20 jaar, had de patiënt 
een lengte tussen het 5e en 10e percentiel. Deze patiënt heeft eigenlijk de hele tijd een lengte gehad 
aan de onderkant van de groeicurve, de patiënt heeft dus een kortere lengte. 
In figuur 2? Is een patiënt te zien die eindigde met een lengte van 1.70m. Dit valt in het normale 
bereik. Zijn lengte lag tot 13-jarige leeftijd tussen het 10e en 25e percentiel. Op 13-jarige leeftijd 
daalde dit tot het 3e percentiel maar in de loop der jaren nam dit weer toe en eindigde hij met een 
lengte in het normale bereik. 
Ook in dit onderzoek zijn de verschillen tussen mensen met Noonan te zien.  
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Figuur 11 groeicurve patiënt 1 (Noonan et al., 2003)    Figuur 12 groeicurve patiënt 2 (Noonan et al., 2003) 

 

P  

Figuur 13 groeicurve Noonan jongens (klinische richtlijnen.pdf) 
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      Figuur 14 groeicurve Noonan meisjes (klinische richtlijnen.pdf) 
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§8 Wat is de invloed van het syndroom op een kinderwens? 
Wanneer iemand drager is van het syndroom van Noonan is het belangrijk om er rekening mee te 
houden dat er een kans is van 50% dat diegene dit syndroom doorgeeft wanneer hij/zij een 
kinderwens heeft. Het is niet te voorspellen of dit zal gebeuren of niet, maar er is dus wel een grote 
kans. Als het syndroom wel overgeërfd wordt, is het ook niet te voorspellen in welke mate. De 
kenmerken die de persoon zelf bij zich draagt zeggen niks over de kenmerken die het toekomstige 
kind zal krijgen. Ook de kennis van welke mutatie op welk gen zegt niks over in welke mate het kind 
het zal krijgen. Er zijn ook nog verschillen tussen mannen en vrouwen bij het hebben van een 
kinderwens. 
 

8.1 Mannen 
Bij mannen met een kinderwens is het belangrijk dat er eerst een vruchtbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd wordt. Het kan zo zijn dat een man minder vruchtbaar is doordat ze als kind of baby 
zijnde al een operatie hebben gehad aan de zaadballen. Het is namelijk een veel voorkomend 
kenmerk dat de zaadballetjes bij jongens op jonge leeftijd niet indalen. Hier worden ze vaak aan 
geopereerd, maar dit kan natuurlijk invloed hebben op de vruchtbaarheid. Hoe ouder een man 
wordt, hoe groter de kans wordt op vruchtbaarheidsproblemen. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om op latere leeftijd alsnog kinderen te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door op een iets jongere leeftijd 
al zaad in te laten vriezen.  
 
 8.2 Vrouwen  
In tegenstelling tot bij mannen zijn er bij vrouwen bijna nooit vruchtbaarheidsproblemen te zijn. Er 
zijn bij vrouwen echter wel risico’s verbonden aan het zwanger worden en aan de bevalling. 
Hiervoor zijn er extra controles te verkrijgen voor als een vrouw weet dat zij of haar man het 
syndroom met zich meedragen. Een van de risico’s die aan de bevalling vast zit is bloedstolling. 
Hierdoor kunnen vrouwen tijdens de bevalling heel veel bloed verliezen. Als de vrouw zelf drager is, 
zal ze ook onder controle staan bij een arts voor haar hart om problemen te voorkomen. 
 
In de patiënten folder voor mensen met het syndroom van Noonan staat het volgende: “Het is 
tegenwoordig ook mogelijk om te voorkomen dat jouw kind het Noonan syndroom erft. Dit kan door 
middel van PGD. PGD is de afkorting van ‘pre-implantatie genetische diagnostiek’. Artsen 
onderzoeken dan of een bevruchte eicel een grote kans heeft op Noonan syndroom. PGD gebeurt in 
een laboratorium, nog voordat je zwanger wordt. De bevruchte eicellen zonder kans op de 
aandoening worden in de baarmoeder geplaatst. Zo kan je zwanger worden van een kind zonder 
deze aandoening.” (drs. A.E.R.M., 2015) 
 
Dit is een nieuwe techniek waar al veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Zo ontstaan er steeds 
meer mogelijkheden voor het hebben van een kinderwens zonder het syndroom door te geven. 
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Conclusie  
Deelconclusie 1 
Het Noonan syndroom ontstaat door een mutatie in een van de genen die een belangrijke rol speelt 
in de Ras MAPK pathway. Door deze mutatie werkt een eiwit niet goed waardoor signalen niet goed 
verzonden of ontvangen worden. Als de signalen verstoord worden, zorgt dit voor problemen bij o.a. 
de ontwikkeling van het hart, de groei en het leren.   
 
Deelconclusie 2 
NS heeft een autosomale dominante  overerving, echter kan het syndroom ook spontaan ontstaan. 
Dit wordt een novo mutatie genoemd. Hierbij ontstaat er een fout op een gen of op een erfelijke 
factor wat leidt tot NS. Er is een verband gevonden tussen de leeftijd van de vader en het aantal 
novo mutaties die ontstaan. De leeftijd van de vader speel dus een rol. 
 
Deelconclusie 3 
Ns heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf maar ook voor de mensen eromheen. 
Mensen met NS zijn soms moeilijk te begrijpen en dit kan tot verwarring leiden. Het is voor de 
omgeving vaak moeilijk om zich altijd aan te passen aan het tempo van de patiënt met NS, aangezien 
ze zichzelf niet kunnen aanpassen. 
 
Deelconclusie 4 
Bij patiënten met NS is er bij 80% een aangeboren hartafwijking. De 2 meest voorkomen 
hartafwijkingen zijn pulmonaalklepstenose en hypertrofische cardiomyopathie. De hartafwijkingen 
kunnen er voor zorgen dat patiënten eerder moe of buitenadem zijn. In vergelijking met andere 
syndromen en hartafwijkingen zijn de hartafwijkingen bij NS vaak mild en valt er meestal redelijk tot 
goed mee te leven. 
 
Deelconclusie 5 
De invloed van NS op fysieke inspanning is groot. De meeste patiënten met NS hebben een beperkte 
fysieke inspanning. Dit kan komen door de aangeboren hartafwijking, maar ook door andere 
kenmerken van het syndroom zoals de lagere spierspanning. Dit kan ook onzekerheid veroorzaken 
tijdens het uitoefenen van sport op bijvoorbeeld school. 
 
Deelconclusie 6 
De invloed van NS op intelligentie verschilt erg per persoon en per genafwijking. De gemiddelde 
intelligentie ligt iets onder het landelijk gemiddelde.  Voor sociale vaardigheden is de invloed het 
grootst op jonge leeftijd. Ze hebben vaak minder vriendjes en voelen meer spanning tijdens sociale 
aangelegenheden. Op school of vervolgopleidingen ervaren veel mensen met NS problemen. Dit 
komt door de moeilijkheid met verschillende vaardigheden zoals plannen en ruimtelijk inzicht. 
Ongeveer de helft van alle mensen met NS heeft daarom ook speciaal onderwijs gevolgd. Ook op 
werk heeft NS een grote invloed. Het kost vaak veel inspanning omdat het zowel fysiek als mentaal 
zwaar kunnen ervaren.  
 
Deelconclusie 7 
Mensen met NS zijn over het algemeen kleiner, er is wel verschil tussen de genafwijkingen. Mensen 
met bijvoorbeeld de mutatie op het PTPN11-gen blijven meestal kleiner terwijl mensen met de 
mutatie op het gen SOS1 over het algemeen op of boven het gemiddelde zitten. De groei kan 
bijgehouden worden in een groeicurve 
 
Deelconclusie 8 
Er is een kans van 50% om het syndroom door te geven aan het kind als een van de ouders het 
syndroom bij zich draagt. Als het syndroom overerft is er niks te zeggen over de mate waarin de 
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kenmerken zich uiten. Bij mannen wordt  er vaak een vruchtbaarheidsonderzoek uitgevoerd omdat 
er een kans op verminderde vruchtbaarheid. Bij vrouwen is er tijdens de bevalling kans op 
bijvoorbeeld bloedstolling.  Tegenwoordig is er een nieuwe techniek, PGD, voor het voorkomen van 
het krijgen van een kind met NS.  
 
Eindconclusie 
Het syndroom van Noonan beïnvloedt het dagelijks leven dus op vele vlakken zowel fysiek als 
mentaal, alhoewel dit per persoon wel heel erg verschilt. De hypothese klopt dus.  
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Discussie  
De meeste onderzoeken naar het syndroom van Noonan zijn gericht op een specifiek kenmerk of op 
één persoon. Er is nog niet zo lang veel informatie over dit syndroom, in vergelijking met andere 
syndromen, dit verklaart waarom er nog geen bredere onderzoeken gedaan zijn hiernaar. Dit 
onderzoek is gericht op de invloed van het syndroom op iemands dagelijks leven en is dus veel 
breder dan de eerder gedane wetenschappelijke onderzoeken. Wel is dit onderzoek gebaseerd op 
de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken. 

Voor eventuele vervolgonderzoeken zou het een idee zijn om te kijken naar de verschillende 
afwijkingen op verschillende genen en of de verschillende genafwijkingen nog een andere invloed 
hebben op iemands dagelijks leven.  

Voor het gebruik van alle bronnen is er gekeken naar de betrouwbaarheid. De gebruikte bronnen 
zijn allemaal betrouwbaar, aangezien deze van wetenschappelijke onderzoeken, ziekenhuizen of 
experts komen. Ook zijn er folders van het ziekenhuis gebruikt en is er informatie gehaald van de site 
van de stichting zelf. 
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Bijlage 1: interview Anneke de Vries 
Allereerst, wat doet u precies in uw dagelijks leven voor werk? 

A; Ik ben zorgkundige in een particulierverpleeghuis 

En hoe bent u bij de stichting noonan Syndroom terecht gekomen? 

A; Ik ben moeder van 4 kinderen en het derde kind, mijn jongste zoon, die had vanaf de geboorte 
problemen maar, hij is nu 34,  en 34 jaar geleden gingen ze heel anders mee om. Hij is de enigste die 
thuis geboren is en was heel slap en dan wordt er wel gezegd van ja je moet hem om het uur wakker 
maken en dan kijken of die het nog doet. En Hij is spuugde heel veel na het eten maar dan echt met 
kracht dus dan denken ze eerst vooral dat is reflux hè, maar het heeft dan meer te maken dat ze te 
veel voeding krijgen in één keer en dat gooien ze gewoon uit. En hij ging ook niet omrollen, niet zijn 
hoofd omhoog tillen, niet zitten en daar gingen we eigenlijk op onderzoek uit van wat is hier nou aan 
de hand. die hartruis, die was er wel maar die hebben al mijn kinderen en hij heeft dus fysiotherapie 
gehad als baby zijnde om maar dat hoofd op te gaan tillen en te gaan zitten en hij ging heel laat 
lopen,  heel laat praten en wij waren gewoon aan het zoeken van wat is er dan aan de hand en 
vroeger had je vroegtijdig onderkenning, VTO team, daar zit dan een maatschappelijk werker in en 
een kinderarts en een verpleegkundige en volgen mij een consultatiebureau arts, maar dat weet ik 
niet meer zeker. Uiteindelijk hebben ze gezegd van we sturen je door naar de klinisch geneticus 
want we weten het niet en die klinisch geneticus die kwam inderdaad vanuit een ander ziekenhuis, 
ik woonde toen in Lelystad, en die kijkt alleen maar en die zegt van nou ik denk dat ik het voor 99% 
zeker weet maar ik stuur je door naar Nijmegen en daar kwam er dan uit dat mijn jongste zoon heeft 
het noonan syndroom maar ook mijn oudste zoon en de vader van mijn kinderen  

 Dus het is overgeërfd? 

A; Ja, want als je het syndroom hebt. Heb je grote kans om het door te geven. Uiteindelijk ben ik ook 
oma van een kleinzoon met Noonan syndroom want mijn dochter heeft het dus ook een daar 
hebben ze het niet herkent. 

 Oh, dus die had bijna geen verschijnselen daarvan? 

A; Nee, en die wilde zwanger worden en die heeft klinisch geneticus geraadpleegd en gevraagd van; 
ik wil een kind maar geen met Noonan syndroom. Je hebt het niet dus de kans is gering dat dat zo is 
en toen werd mijn kleinzoon geboren met een hartruis en toen werd er door die kinderarts gelijk 
gezegd: ‘als er 100 baby's geboren worden hebben er 10 een hartruis en bij één van die 10 is er 
daadwerkelijk iets aan de hand en dat is bij jou kind.’ Dus toen belde ze mij van hij heeft toch het 
noonan syndroom, ik zeg maar dan heb jij het ook, dat kan niet anders.  

ja, anders was het wel heel toevallig 

A; ja toen heb ik gelijk naar Erika(Leenders) gemaild van zo speelt het en toen konden ze twee dagen 
later al terecht en toen is het ook heel snel gegaan. Maar ze hebben dus allemaal het noonan 
Syndroom 

Is dat dan ook hoe u bij de stichting terecht bent gekomen? 

A; Toen mijn zoons de diagnose kregen, toen was er geen stichting, er was helemaal niks. Toen heeft 
het Radboud een keer een dag georganiseerd en de patiënten met Noonan uitgenodigd. En eigenlijk 
is het daaruit een beetje gaan rollen dat er een aantal mensen met elkaar contact hielden en dat 
werd gewoon groter en wij zijn eigenlijk sinds 2009 of 2010 een stichting.  
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En nu zijn we officieel aan de weg gaan timmeren met folders en materialen en een website. Die 
wordt trouwens weer nieuw gemaakt. Die was een beetje verouderd, dat filmpje over rasopathieën, 
dat hebben we dan op eigen kosten laten maken, zodat je dat aan anderen duidelijk kan maken en 
eigenlijk zit ik al vanaf vrij in het begin in het bestuur. Ik vind het belangrijk dat mensen het weten, 
als je iemand verteld over het noonan syndroom of er na vraagt dan zeggen ze allemaal van huh, wat 
is dat? 

 ja dat herkennen wij ook. Dat was ook een beetje de aanleiding van ons pws. Want mijn broertje had 
dat dan maar ik had ook geen idee wat het wat. En iedereen  die je het vraagt, niemand weet wat 
het is, terwijl het nog wel een vaak voorkomend syndroom is. 

A; ja, klopt. We zijn een zeldzaam syndroom maar het komt 1 op de 1500- 2500 geborenen voor  

 ja dat is nog best wel veel voor een zeldzame afwijking  

A; ja maar er zijn mensen die weten het pas als ze 50 zijn 

 ja dat hadden we gelezen, dat het heel erg verschil. Dat is best bijzonder aan het syndroom. Zoveel 
verschillende kenmerken. Het ene komt niet tot uiting bij de een maar wel bij de ander 

A; we hadden van de week familiedag, en er was een meneer die was 60, die weet het sinds 4 jaar 
en voor ons is het gewoon duidelijk, je ziet het aan hem. Maar voor mensen die er nooit mee te 
maken hebben die zien dat niet, of die zien wel iets maar ja wat zie je dan precies. Die kunnen de 
vinger er niet opleggen. 

Dat is ook met mijn broertje. Je kunt het wel een beetje zien aan zijn uiterlijk, het is wel iets maar het 
zal niet echt opvallen als je er niks van zegt. Maar het is wel gek eigenlijk dat het qua uiterlijk 
allemaal wel een beetje op elkaar lijkt zeg maar, als u snapt wat ik bedoel? 

A; dat komt door die JacquelineNoonan, die  kindercardioloog uit Amerika die had een aantal 
patiënten met een hart afwijking maar ook met dezelfde uiterlijke kenmerken. Want bij mijn 
kinderen. Bij de twee jongens in ieder geval, is de diagnose gesteld alleen op de uiterlijke 
kenmerken, ik weet pas sinds 2019 welke gen afwijking ze hebben. Het eerste gen was volgens mij 
PTPN sinds 2000 ongeveer. Er wordt zoveel onderzoek naar gedaan, elke keer komt er weer een gen 
bij en er zijn nog steeds noonan mensen die nog niet weten welke gen afwijking ze hebben. 
 
 Er zijn eigenlijk nog veel onderzoeken bezig? 

A; ja en vroeger was het zo van je hebt het noonan syndroom maar daar is goed mee te leven maar 
het is nu in een heleboel gevallen niet. 

 heeft het ook een invloed op U en uw man? 

A; Ja! Mijn man hoorde toen die 37/38 was dat hij het noonan syndroom had, en er vielen een 
heleboel dingen op zijn plaats. Het pesten van vroeger, het langzaam opnemen van informatie. Het 
is niet zo dat ze vreselijk iets mankeren, maar het duurt gewoon langer voordat ze informatie 
verwerken of bijvoorbeeld als ze 2 opdrachten krijgen, dan laten ze er 1 zitten want die zijn ze dan 
alweer kwijt. 

Dat heb ik met mijn broertje ook wel een beetje. Als hij dan bezig is met iets, en hij wordt afgeleid, 
dan vergeet hij het compleet. Dan is het niet zo van ohja dit was ik nog aan het doen. Dat herken ik 
wel 
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A; maar het heeft gevolgen voor het hele gezin ja. Je moet je leren verplaatsen in het tempo van een 
ander. Het is niet zo van je moet verwachten dat hij sneller word, nee jij moet terug naar zijn tempo 
en dat is soms heel moeilijk.  

 Ja, dat alles herken ik ook wel.  Je merkt wel dat je er wat meer geduld bij nodig bent en wat meer 
rust 

A; een langere adem ja 

Denkt u ook het voor mensen met NS makkelijker zou zijn als er meer mensen wisten van het 
syndroom? 

A; ze hoeven niet allemaal iets te weten van het syndroom, het zou fijner zijn als mensen accepteren 
dat andere mensen anders kunnen zijn. Zoals in de maatschappij moet alles snel, snel, snel. Als je in 
de winkel werkt dan moet je in een half uur zon kar leeg hebben maar zoals mijn zoon, die is wel 
lang maar die heeft geen spier kracht, die kan niet een half uur lang boven zijn macht tillen. Dat gaat 
niet.  

Is het dan ook moeilijk met werk voor hun? 

A; Ja, mijn jongste zoon heeft een wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor 
jonggehandicapten). Die zijn ze nu aan het opstarten, hij is 34, om hem te gaan laten werken, een 
hele week lang, gaat hij niet aankunnen, qua energie niet. Maar een baas die wilt gewoon snelheid 
hebben op de werkvloer en dat zit er bij hem niet. Nu heeft hij sinds 2 weken werk bij een 
pakketdienst die mensen met een handicap in dienst hebben en dan heb je gewoon een vaste route 
en eigenlijk moet je voor 18.00 klaar zijn maar als je er dus langer over doet, dat zij dan zo. Dit is dus 
heel fijn.” 

 
Ja ik heb ook een ander jonger broertje, die heeft het dan niet maar die heeft wel iets waardoor het 
allemaal net iets later binnenkomt en dat hij dan niet meer dingen tegelijk kan, maar die heeft ook 
hier op school in het begin van het jaar met les heeft hij heel veel moeite met opstarten dus de eerste 
periode is alleen maar slechte cijfers en dan moet hij alles weer ophalen dus dat merk je ook dat hij 
op school ook net iets anders is dan andere. Dus dat vind ik ook, dat mensen zich gewoon wat meer 
moeten aanpassen, daar ben ik het ook wel mee eens. 
 
hebben ze ook op school/opleiding veel last gehad van de gevolgen van het syndroom? 
 
A; Ja, mijn jongste zoon die heeft één jaar groep 1 gedaan en toen heb ik gezegd ik wil hem hier 
weghebben. Ik ben toen langs een school voor langdurig zieke kinderen langs gegaan en toen zijn die 
directeur van ik wil best voor je kijken maar je wordt hier niet zomaar geplaatst. En toen zijn we een 
middag geweest en toen zei die, na de vakantie zit hij bij ons op school. Dan had de juf een tak 
getekend en dan moesten ze met hun duim en wijsvinder een bloemetje maken en  dat werd dan 
een hele mooie tak met allemaal bloemetjes. En daar had hij er maar drie van en toen vroeg ik hem 
alleen maar van vond je het niet leuk om te maken? En toen ging hij huilen van ik kan het gewoon 
niet het lukt me niet. Maar al die andere kinderen hebben een heel blad vol. En zo gebeurd dat met 
heel veel dingen. Tikkertje spelen, je bent hem altijd, want ze tikken jou heel makkelijk aan, maar jij 
tikt er geen een aan. Dan is het ook niet meer leuk. En dan ging hij zich steeds rotter voelen en op de 
LZK school zitten allemaal kinderen die iets mankeren, astma of een hartafwijking. 
 
Dan is het niet meer raar, dan is het normaal eigenlijk. Daar voelt hij zich op zijn plek 
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A; ja dat is gewoon veel fijner. En mijn oudste zoon die heeft gewoon de gewone school doorlopen 
en die is daarna naar het groenerscollege gegaan. Dat zijn over het algemeen ook wat kleinere 
klassen en dat was ook zo’n dromer. Die zat altijd in zijn eigen wereldje. Die nam vriendjes mee naar 
huis en die vriendjes waren met zijn broertje aan het spelen en hij was compleet wat anders aan het 
doen.  
 
Waren ze sociaal ook nog anders, u kinderen? 
 
A; ja, weinig vriendjes. De jongens hebben geen vriendin of een partner. E hebben genoeg aan zich 
zelf. Mijn jongste zoon zegt van ik wil geen kinderen dus als ik dan iemand zou leren kennen wil die 
later toch wel kinderen en gaat het als nog mis. En dan gaan ze het eigenlijk al uit de weg. En mijn 
oudste zoon die zit al 3 jaar depressief thuis dus die heeft de handen vol aan zich zelf. 
 
Komt dat ook door het Noonan syndroom of staat dat er wel los van? 
 
A: depressie komt vaker voor bij het Noonan syndroom maar heeft ook met  factoren van buiten af 
te maken. 
 
En qua groei, hebben u kinderen ook last van dat ze kleiner zijn. 
 
A; ja en nee, nu niet meer, vroeger wel. Op de middelbare school was het zo dat dan had je jonge lui 
van 1.80 m en dan stond er een van 1.40 tussen, dat was dan mijn zoon. Met mijn jongste ben ik 
naar het AMC geweest in de tijd voor groeihormoon. Net voor dat het niet meer mocht en toen aan 
de hand van zijn skeletfoto kwam er uit dat hij 1.64 zou worden. Maar hij weigerde om geprikt te 
worden iedere dag en toen zij ik van dan ga ik er niet eens aan beginnen. Het wordt dan elke keer 
zo’n wedstrijd en hij was toen ook al 14, dan ben je eigenlijk al laat. Maar als je noonan syndroom 
hebt dan ga je veel later de pubertijd in. Dan kom je misschien op je 21 pas uit je pubertijd. Dus hun 
gingen allemaal nog wel groeien na hun 16e. Mijn oudste is 1.80m en de ander is 1.78,  dus die 
hebben een normale lengte nu. En dat zie je dus ook bij andere mensen die deze genafwijking 
hebben.  
 
mijn broertje is nu ook nog heel klein. Als hem vergelijkt met leeftijdsgenoten 
 
A; Van de week op de familiedag waren er 2 broertjes. De een is gezond en is 3 en de een met 
noonan was 6 en ze waren gelijke grootte. 
 
Maar later is het dus nog wel mogelijk dat ze nog later groeien? 
 
A; dat ligt er aan welke gen afwijking. 
 
K; en welke gen afwijking..? 
 
A; bij het ptpn11,  die krijgen de meeste wel het groeihormoon omdat daar is het gewoon zeker van 
dat ze klein blijven. En het groeihormoon is natuurlijk gestopt vanwege de kosten en omdat ze 
zeiden want ze moeten er natuurlijk een verhaal aan breien, maar ze zeiden het geeft 4 of 5 
centimeter winst en is dat het waard? Zoveel kosten en wat doe je je kind aan met iedere dag 
prikken. Nu is het groeihormoon weer toegestaan, het zit weer in het pakket dus er zijn toch wel 
veel die nu weer beginnen met het groeihormoon. Maar het mooiste is natuurlijk wel als je 4 of 5 
bent en dan start.  
 
zit er ook nog veel verschil tussen uw eigen kinderen? 
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A; als er een gen uitkomt, hebben ze het ook allemaal 
 
Ze hebben dus allemaal wel een beetje hetzelfde? 
 
A; ja hun vader heet zich ook laten testen 2 jaar terug en daar kwam dus het zelfde gen uit. En de 2 
zoons hebben zich nog niet weer laten testen maar we kunnen er van uit gaan dat die gewoon de 
zelfde gen afwijking hebben.  
 
Bij mijn broertje was het dus novo onstaan.  
 
A; ja dat kan ook ja, dan is er ergens een foutje opgetreden. 
 
Hebben mensen met het syndroom ook veel steun aan elkaar, dus als ze met elkaar zitten? 
 
A; degene die komen dat is heel grappig om te zien. Mijn zoon praat heel weinig met andere 
mensen, hij is altijd o van ik luister wel en vooral als ik er bij ben, dan vraagt hij later wel na van hoe 
dat bedoelt of hoe vond je dat nou. Maar de mensen met het syndroom trekken toch met elkaar toe 
en op zo’n dag dan kom je in heel gekke situaties terecht. Dat is echt om te lachen. Maar dat is voor  
ouders zoals bij jouw ouder, waar dat spontaan is ontstaan heel confronteren om op zo’n dag te 
komen want die kinderen lijken allemaal op mekaar. Het zouden zo allemaal broertjes en zusjes 
kunnen zijn 
 
 ja wij opende ook die site, van de stichting, en toen kwam ik ook een foto tegen die erop stond en 
toen dacht ik ook van ja dit lijkt heel er op mijn broertje.  
 
A; weet je zo welke foto dat is? 
 
Ik kan hem wel even opzoeken, (opzoeken), deze foto en ik heb ook wel een  foto van mijn broertje 
 
A; ohja, ja.  
 
 Maar toen dacht ik wel zo van dat lijkt echt op mekaar 
 
A; ja, wij hebben ooit toen een vader en moeder gehad en die kwamen voor het eerst en die moeder 
begon echt  te huilen, die zegt, ze lijken allemaal op mijn kind. 
 
Als je dan ziet dat ze leuk met elkaar kunnen, is dat denk ik ook wel iets goeds voor hun denk ik? 
 
A; ja, we hebben een contact dag ergens in maart en een familie dag ergens in september, en dan 
kunnen alle broertjes en zusje ook komen. Vaak zie je dat ze weer naar elkaar toe gaan en ze gaan 
weet verder waar ze de vorige keer gebleven zijn. Tussen door schijnt er weinig contact te zijn 
onderling maar ze zien mekaar en het is weer helemaal zoals het gebleven was. 
 
En meestal dan organiseren we op de contactdag iets dat ze bijvoorbeeld gaan zwemmen of bowlen. 
Dat is vanaf 12 jaar. De familiedag is alle leeftijden. 
 
en doen jullie dat een keer per half jaar of per jaar? 
 
A; een keer per jaar een contactdag dan hebben we ook sprekers, mensen die vertellen over 
voedingsproblemen, over groei of over een uitkering, scholing of over ADHD, dat kan er ook bij 
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voorkomen, of alexithymie, dat ze niet herkennen de emotie bij jou, dat ze niet aan jouw kunnen  
zien of je verdrietig bent of blij. Dat ze echt moeite mee hebben en daar hebben we dan sprekers 
van en 5 of 6 sprekers op zon dag. Tussen door een  lunch met lotgenoten. En de familie dag dan 
gaan we ergens naar toe, we zijn dit jaar naar apenheul geweest, en dan mogen broertjes en zusjes 
mee en opa’s en oma’s en dan hebben we 1 spreker, dat ging nu over de onderzoek agenda, die we 
aan het opstellen zijn samen met het Radboud. Of andersom, net hoe je het zeggen wilt. En daarna 
is iedereen vrij om te gaan maar dan heb je gewoon mensen die zoeken een ander gezin op met 
leeftijdsgenoten  
 
Wel fijn dat jullie zulke dagen organiseren 
 
A; ja dat was inderdaad van eindelijk zien we mekaar weer  
 
En u spreekt ook veel mensen van het Radboud? 
 
A; nou veel. ik ben contactpersoon dus de vragen die via de website binnen komen die komen bij mij 
terecht en als ik denk daar weet ik het antwoord niet op, dan kan ik naar het Radboud mailen en dan 
mailen die met het gezin  
verder of ze geven mij van geef dat maar door. of we willen en afspraak maken. dat soort dingen. 
dus ik heb wel goed contact met het Radboud. 
 
Komen er vele vragen binnen? 
 
A;  dat wissel heel sterk. nu gaan veel vragen over corona, of je je kinderen laat vaccineren. soms 
ineens veel over voedingsproblemen maar dat in nu weer helemaal niet aan de orde. maar ook over 
school of gewoon hoe andere ouders het aanpakken. of dat ze contact willen. ik wil zo graag iemand 
die bij mij in de buurt woont en met een kind van dezelfde leeftijd. en dan ga ik zoeken en vragen 
van goh willen jullie ook contact 
 
Wel mooi dat daar een stichting voor is. Dat ouders ergens hun vragen kunnen stellen 
 
A; ja en gewoon dat je die dagen organiseert en die mensen vinden dat mooi. we hadden laatst 150  
mensen bij elkaar. maar weetje niemand wil iets organiseren, dat is nu een beetje het probleem. 
voor vrijwilligerswerk zijn niet alle mensen even vol,  wij doen ook alles vrijwillig. ook zo'n Jos 
Draaisma(spreker op familiedag/contactdag) die doet dat ook. die was er afgelopen zondag ook om 
zijn verhaal te vertellen over de onderzoek agenda en dat doet hij in zijn eigen tijd.  
 
Mooi dat iedereen dat wil doen 
 
A; jazeker 
 
 We merkte ook met het regelen van interviews, dat iedereen ook snel reageerde en iedereen wou 
ons ook wel graag helpen. 
 
A; ja wij willen ook graag dat het veel meer bekend wordt. ik heb vorige week ook student meets 
patiënt meegedaan, en dan zitten er in het Radboud een aantal die een medische studie doen, wat 
ze erna ermee gaan doen mag joost weten, dat weet ik niet. maar die moeten dus bij zon workshop, 
of hoe je het wilt noemen, zitten. en dat kunnen ze zelf wel kiezen van met wie willen we zitten. er 
zijn natuurlijk meer sprekers aanwezig en dan moeten ze allemaal vragen stellen. kijk ik vertel er in 
het kort iets, en Jos zat daar dan ook bij, Jos Draaisma, en die is dan de gespreksleider en ik heb geen 
idee volgen mij zaten er 30 a 40 studenten. maar dan komen zoveel verschillende vragen. en het 
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gaat er mij alleen maar om dat als ze straks afgestudeerd zijn dat ze kijken naar de mensen achter de 
persoon. En niet zitten van te schrijven over 10 minuten komt de volgende, dat is echt erg belangrijk, 
dat je het niet weg bagatelliseert. 
  
Had u al eerder een keer van een interview gedaan? 
 
A; nou met die studenten doe ik ieder jaar, ik doe dat nu 4 jaar. en eerst was ik naar Nijmegen en 
sprak je ze toe maar door de corona is dat allemaal online. Dat is dan wel jammer maar ik heb het 
gevoel dat ze meer vragen stellen omdat ze elkaar ook niet zien. sommige gaan afzitten wachten van 
zal ik het wel vragen of niet. 
 
Denk ook wel dat het interessant is om te horen welke vragen ze hebben 
 
A; ja eigenlijk ook een beetje wat jullie vragen, hoe is het voor de persoon die het heeft.  
 
k; nou dit waren onze vragen wel een beetje volgens mij 
L; ja volgens mij ook 
 
A; nou ik heb nog wat foldertjes voor jullie mee genomen. die kun je misschien nog gebruiken of 
weggeven. en ik hoop dat het goed gaat met je broertje straks.  
 
… (gesprek, verder niet van belang voor ons verslag) 
 
A; mijn zoon die sprak ook heel laat en mijn dochter weet ik nu pas 2 jaar van dat ze het heeft. zij 
was veel vlotter als hij. ze schelen nog geen 1,5 jaar en ik moest haar echt als de bel ging 
bijvoorbeeld van blijf jij een keer zitten nu mag Stephen een keer lopen. hij was gewoon zo anders, 
veel langzamer 
 
(Anneke laat foto's zien van haar zoons en dochter. duidelijk zichtbaar bij haar zoons maar niet bij 
haar dochter.) 
 
A; verhoogde bloedingsneigingen hoort ook bij het noonan syndroom. Mijn dochter werd ook met 
een keizersnee geopereerd en ze kregen het bloeden niet gestopt. maar toen wisten ze nog niet dat 
dat het was.   
We waren ook in losscher en mijn zoon liep met mijn kleinzoon op de kinderboerderij, en toen kwam 
die iemand tegen en die zegt goh liep je daar met je zoontje. nee zegt die dat is het kind van mijn 
zus. die vond dus dat hij vreselijk op hem lijkt. maar dat zie ik dus niet maar ze hebben wel allebei 
krullen. 
 
K/L; nou heel erg bedankt! 
 
Datum: 30-09-2021 
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Bijlage 2: Interview dr. Roofthooft  
Wat doet u voornamelijk als kindercardioloog? 

R; Lang antwoord maar komt neer op kinderen tot 18 jaar. En sommigen doen ook 
zwangerschapsbegeleiding. Ik ben vanaf de geboorte ook betrokken, bij kinderen met een 
aangeboren afwijking of bepaalde hartritme stoornissen, dat soort dingen. Ik ben 
interventiecardioloog, stel nou dat iemand een vernauwde hartklep heeft, zoals lex, dan kan je 
zeggen dat die een nieuwe klep moet hebben maar dat gaat niet zo makkelijk. Dan zou je het ook 
kunnen proberen op te rekken en dat doen we dan via een ballonnetje of iemand heeft een gaatje in 
het tussenschot en dan kunnen we dat met een soort plugje dicht maken. Dat doe ik. We hebben 
patiënten die echt geopereerd moeten worden, dat doe ik niet. Ik draag de patiënt voor en die 
wordt dan geopereerd en na de operatie wordt die weer mijn patiënt. Meestal is het ook een 
operatie en dan is het klaar. Dan volgen we de kinderen wel tot 18 jaar omdat ze in de groei zitten 
en dan dragen we ze over aan een volwassen cardioloog en dan zie je vaak ook dat ze dan niet echt 
vaak meer naar een dokter hoeven. 

Heeft u ook vaak te maken met kinderen met het noonan syndroom?  

R; Ja, dat is heel raar maar we hebben een paar syndromen die we vaker zien en dat zijn kinderen 
met het syndroom van down, noonan en turner. En dan heb je natuurlijk wat tegenwoordig bekend 
is, is dat het DNA helemaal ontrafelt is. Er komen ook steeds meer kinderen die worden verwezen 
door de erfelijkheidsdokter met de vraag is er bij dit jongen/meisje met een foutje in het DNA ook 
sprake van een aangeboren hartafwijking? En gelukkig is het niet zo vaak het geval dat er ook een 
aangeboren hartafwijking is. We weten steeds meer, maar omdat we steeds meer weten, weten we 
ook soms minder, in de zin van heel veel nieuwe informatie krijgen over bijvoorbeeld hoe het DNA is 
opgebouwd en foutjes in het DNA betekend niet 1 op 1 dat dat ook gelijk in ziekte vertaald. Als je 
mijn DNA zou bekijken, zitten er ook foutjes in maar die hebben geen betekenis 

 Wat doet u zoal bij kinderen met het Noonan Syndroom, voornamelijk controles of nog iets anders? 

R; Kijk bij het syndroom van noonan kun je een aantal dingen aan het hart zien. Dat is niet bij 
allemaal zo maar de meeste hebben vaak een afwijkend gevormde longslagadertje. En een aantal 
hebben ook dat de hartspier verdikt raakt. En zo’ n hartklep die vernauwt is, als die licht vernauwd is 
dan heeft de patiënt er bijna geen last van maar als die opgegeven moment erger vernauwt omdat 
een vaak anders gevormde klep minder mooi mee groeit als een normaal gevormde klep. Dan zie je 
in de loop van het opgroeiende leven dat die vernauwing toe neemt. En dan zijn ze soms groot 
genoeg dat we een inspanningstest kunnen doen en dan kunnen we ook het effect zien van een 
vernauwde klep. En we maken echo’s en Ecg’s en opgegeven moment komt het moment waarvan je 
zegt het is eigenlijk onacceptabel want die hartkamer die het bloed door de vernauwde hartklep 
moet persen die maakt spierballen, en dat kan die best lang volhouden maar geen 100 jaar. Dus je 
moet ook gaan bedenken, wat betekent dat voor later. Gaat dat hart qua functie achteruit en kun je 
dat herstellen als je het weer verbetert. Dus daar zijn we vaak mee bezig. Maar ik zou je verklappen 
dat de meest heftigste periode is vaak net na de geboorte als er een nieuwe diagnose is en we een 
nieuw plan moet worden gemaakt. Maar opgegeven moment komen die kinderen, dan zijn ze als 
geopereerd, dan komen ze 1x/2x per jaar naar het spreek uur. En het leuke van kinderen is ze zijn 
taai en heel erg flexibel dus ze proberen echt alles eruit te halen wat er in zit. En soms is het zo van 
wauw. Soms denkt ik van nou het is eigenlijk niet zo veel wat zon persoon kan maar als je dan gaat 
vragen van heb je daar dan last van dat je niet de hele wedstijd kan volhouden, en dan hebben ze 
daar helemaal geen last van. Dus je moet oppassen dat je het niet voor jezelf invult maar soms 
hebben we dus wel van die standaard soort testjes nodig om te kijken om te vergelijken met 
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gezonde leeftijdsgenoten. Kijk maar naar je eigen gym les. De een kan heel goed rennen, de ander 
heel goed klimmen en zo heb je altijd wel verschillen maar zon inspanningstest dat doen we op zon 
hometrainer en daar hebben we gewoon normaal waardes voor. Een meisje zo oud, zo lang die 
moet zoveel kunnen fietsen. Soms houd iemand al halverwege op, en dan denk je dit is echt wel een 
verminderd inspanningsvermogen. En dat vertaal je dan naar bijv die aangeboren hartafwijking en of 
het dan nog goed genoeg is of dat je er wat aan moet veranderen. 

Er wordt nu ook veel meer bekend over de verschillende genen of afwijkingen op verschillende genen, 
heeft dat ook nog invloed op hoe snel het syndroom wordt herkent?  

R; ja nou voor noonan, noonan is wel een bijzonder syndroom omdat je daar vaak ook uiterlijke 
bijzonderheden ziet. Zeker als iemand komt en die heeft een vernauwde hartklep en die heeft ook 
typische gelaatskenmerken en ja dan is 1 en 1 heel snel 2. Maar andersom geredeneerd is het wel zo 
dat er steeds vaker ook mensen met allerlei diagnoses uitkomen omdat het bijv. in hun familie 
voorkwam en die al eerder naar zo’n erfelijkheidsdokter worden gestuurd. Maar daar zit wel een 
keerzijde aan want stel nou je stuurt mij naar die erfelijkheidsdokter, en die zegt nou jij hebt een 
foutje op chromosoom 23 en 46 en enz. en ik wil met mijn vrouw een huis kopen of een hypotheek 
afsluiten. Of ik wil een bedrijf beginnen dan vragen ze bent u gezond, ja natuurlijk ben ik gezond en 
heeft u weleens bij een specialist gelopen en dan komt het ineens aan het licht. Dus voordat, dat 
vind ik zelf erg belangrijk,  voordat je iemand naar een erfelijkheid dokter stuurt moet je die persoon 
wel goed voorlichten dat ze zelf de regie hebben van wat ze laten onderzoeken. Want anders wordt 
alles onderzocht en dat wil je misschien helemaal niet en tot hoever je daarin wil gaan. Kijk stel nou 
jij, want lex is veel jonger dan jij he? 

Ja hij wordt vrijdag 4 

R; Ja stel nou dat jou ouders besluiten van het gezin is nog niet compleet, dan kunnen ouders met 
behulp van bijv prenatale diagnostiek kijken of ze niet  opnieuw een kindje krijgen met het zelfde 
syndroom. En Ik denk dat dat echt vooruitgang is geweest, maakt het soms ook moeilijk voor 
mensen. Dan krijg je allerlei informatie waarvan je soms de betekenis niet weet maar stel je laat 
testen op het syndroom wat al een kindje van je heeft dan kun je dat wel wat makkelijker plaatsen 

Nee mijn toekomstige broertje zegmaar die heeft het niet inderdaad maar bij lex was ook novo 
ontstaan dus dan ja, dan is het wel bijzonder eigenlijk dat het zo voor is gekomen. 

R;  ja Ik heb één gezin waarvan een moeder en twee dochters allemaal noonan hebben en  het 
eerste meisje wat waar we de diagnose syndroom van noonan stelden, door het eerste meisje is ook 
moeder getest en bleek ook noonan te hebben. Terwijl zij al 2x een zwangerschap had gehad zonder 
problemen.  

We hebben nu ook een interview gedaan met een vrouw en die had ook een man die was dragen 
dan, daar kwamen ze later pas achter maar die had ook 3 kinderen met syndroom en die hadden we 
ook geïnterviewd maar dat was ook wel interessant.  

En met de kinderen die u behandeld, zijn het vooral pas geborene of gewoon alle leeftijden tot 18? 

R: Alle leeftijden tot 18. Kijk is zat net een spreekuur voor te bereiden voor aankomende donderdag 
en het zijn 9 kinderen die komen, er zijn 4 nieuwe. Als ik kijk naar de leeftijd de een was een half jaar 
de ander is 12 jaar.  Het is echt van alles wat. Weet je kinderen worden ook nu verwezen als ze 
bijvoorbeeld hartkloppingen hebben of bij inspannen flauwgevallen zijn dus best wel alles wat. Maar 
een groot deel vormt wel de kinderen die we bij de geboorte al hebben leren kennen met een 
aangeboren hartafwijking.  
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Blijven alle kinderen ook tot 18 jaar onder controle staan? 

R: Ja maar ik laat hun meestal wel de keuze bij 16 jaar. Want je hebt ook echt al soms mensen, laat 
maar zeggen jongvolwassene die zeggen ja maar ik voel met  te oud tussen al die baby’s in de 
wachtkamer zitten,  kan ik niet over naar de volwassene. Dat kan. Maar de officiële regel in 
Nederland die we afgesproken hebben is; tot 18 jaar mag je bij een kinderarts onder controle 
blijven. Dus ik krijg het wel eens voor, ik zie het ook wel eens dat ik denk van dit is zo’n rijp persoon, 
zou jij niet al gewoon het volwassen leven in. Het is wel echt anders, want wij staan natuurlijk een 
beetje te tuttebellen hé kinderartsen, en dan stap je de poli van de volwassen cardiologie in en dan 
is het echt wel zakelijker. Ja daar moet je ook aan wennen. 

En zoals de afwijking van de vernauwing van de longslag aderklep, heeft deze nog echt een invloed 
op de fysieke inspanning? 

R: Ja, als die matig of ernstig is, dus eigenlijk ver gevorderd dan zal je zien dat die persoon, die is 
eerder buitenadem en eerder moe. Dat zijn de 2 belangrijkste klachten en dat krijg je dan echt wel 
terug , dat ze zeggen van vorig jaar kon ik nog alles meedoen en nu moet ik op de helft gewoon even 
stoppen en op adem komen. Maar dat zijn natuurlijk hele beetje vage omschrijvingen he. Dat is 
hetzelfde als dat je zegt dat je conditie iets minder zal worden, niks is zo moeilijk als je eigen conditie 
in te schatten. En meestal is het zo dat dan buitenstaanders zeggen, bijvoorbeeld een gymleraar, die 
zegt dan over jouw kind van pietje kan veel minder goed mee dan dat hij eerder kon. En dat zijn dan 
vaak degene die buiten afstaan die dat nog wat beter kunnen zien dan ouders zelf. En dat wil je soms 
ook helemaal niet zien als ouder, je denkt;  ‘gaat toch hartstikke goed.’ 

En van de verdikking van de hartspier, heeft het daar ook nog invloed op de fysieke inspanning? Een 
beetje hetzelfde of nog heel anders? 

R: Beetje  hetzelfde, kijk die hartspier verdikking zorgt er opzicht voor dat, het is een hart en die 
knijpen heel erg goed, je kunt zeggen het is een hartspier ziekte, en die ontstaat waarbij de hartspier 
heel dik wordt. Maar in het begin is het zo dat die patiënt er nog niet zo veel last van heeft omdat 
zijn hart knijpt heel krachtig, maar als het dikker wordt is het grootste probleem wat gaat ontstaan 
het vullen van het hart, dus het binnenstromen van het bloed daar is als het ware wat minder ruimte 
voor. En daar zie je uiteindelijk dat zij ook inderdaad hun conditie gaat achteruit. 

En de afwijking met de vernauwing van het longslag klepje, dat is de meest voorkomende bij 
noonan? 

R: ja, ja. Het is heel veel he, want als je noonan gaat bekijken dan zie je ook soms dat de 
wervelkolom kan verbuigen, een beetje in een s-bocht. en zo zijn er best wel veel dingetjes, net zoals 
bij jongetjes zie je heel vaak dat een van de testikeltjes, de balletjes niet goed indalen. En daarom 
heet het natuurlijk ook syndroom, dat is een soort complex van een aantal verschillende kenmerken. 
Kijk maar naar het syndroom van down, dat zijn kinderen met vaan een aangeboren hartafwijking en 
hebben ook uiterlijke kenmerken, dikke tong, korte nek en nauw neusdoorgang er is zoveel wat 
daarbij komt kijken. 

Vindt u dat ook leuk aan uw werk, dat u zoveel verschillende kinderen tegenkomt met allemaal 
verschillende syndromen en afwijking? Heel gevarieerd 

R: Ja, kijk met mensen werk vind ik gewoon heel leuk dus dat is een van de dingen die ik erg leuk 
vind aan mijn vak. Ik zal je zeggen wat ik moeilijk vindt aan mijn vak is in het begin dacht ik ah, die 
kinderen moeten met leuk vinden, dat dacht ik maar dat is natuurlijk een misvatting. Sommige 
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patiënten vinden je best heel aardig maar als je een keer in het ziekhuis komt en ik zeg ik ben wat 
bloed nodig, dan ben ik natuurlijk de boosdoener. Dus soms ben je niet hun vriend. 

En het andere wat ik ook wel lastig vond in het begin, en dat had ik echt onderschat, dat is de 
bezorgdheid van ouders. Dus stel er wort een baby geboren en de ouders zijn er bij en jij zegt er is 
inderdaad sprake van een hartafwijking. Die ouders, voor hun staat het even stil, de tijd staat even 
stil. En de een wordt boos, niet op jouw maar op het feit, en de tweede wordt verdrietig en de derde 
wordt agressief, en weetje wel zo. En in begin moest ik daar heel erg mijn weg in zoeken , hoe ga je 
dan met mensen om. Je vertelt ze natuurlijk, zeker in het begin, slecht nieuws. Jullie weten waar het 
syndroom van noonan, door wie dat het eerst beschreven is? 

Eigenlijk niet 

R: Dat is door een heel oud mevrouwtje, Jacqueline Noonan. Die beschreef dat al ergens midden 
jaren 60, beschreef ze iemand met de uiterlijke kenmerken en dat syndroom is ook naar haar 
vernoemd. En zij, dat is wel bijzonder, zij is volgensmij dik in de 90 geworden en alles wat er ooit bij 
kinderen, bij volwassene over het syndroom beschreven werd, daar bleef ze in geïnteresseerd. Stel 
dat iemand voor het eerst beschreef dat ook noonan kinderen bijvoorbeeld, ik weet niet of dat zo is 
maar  heel goed piano spelen. Dat wist zij. Zij was helemaal gebiologeerd door dat syndroom. 

 
En hoe ernstig zijn de afwijkingen bij noonan bij het hart? 
 
R: Als ik het in perspectief mag plaatsen dan is het syndroom van noonan eigenlijk een milde 
afwijkingen. Want je hebt kinderen waarbij een van de harthelften gewoon onderontwikkeld blijft, 
dat is gewoon te klein en dan heb je dus eigenlijk maar 1 functionele hartkamer. En die krijgen 
gewoon een hele andere bloedsomloop, maar dat gaat samen met fysieke beperking omdat je weet 
dat een zon hartkamer die kan dat echt niet opbrengen om de marathon te rennen weetje wel. Het 
kan allemaal nog vele malen erger en zon voorbeeld heet hypoplastisch linkerhart syndroom, dat is 
een heel lastig woord maar dan is de hele linkerkant eigenlijk te klein. Dan is de linker kamer te klein, 
en de ader is te klein en daar zitten soms vernauwingen in en het klepje is te klein. Ja je zou zeggen 
dan verbouw je dat toch maar dat kan helemaal niet. We kunnen best veel maar we kunnen 
bepaalde dingen echt niet. 
 
Ziet u bij de patiënten met noonan dat de invloed op het dagelijkse leven heel groot is of valt dat 
mee? 

R; Nou, dat vindt ik mee vallen. Als je gewoon kijkt naar wat ze kunnen fysiek, dus wat ze kunnen 
qua inspanning dan valt het heel erg mee. Over het algemeen zijn ze wat kleiner, ze blijven kleiner. 
En het is heel stom maar wat wil je als kind? Je wil niet opvallen, je wil zo normaal mogelijk zijn, 
maar als je een kop kleiner bent dan de klasgenoten. Dat is iets waarmee ze kunnen worstelen. Dat 
soort dingen, daar krijg je ook mee te maken. 

Ja, dat hoorde we ook wel van die andere vrouw die we geïnterviewd hadden. Dat haar kinderen het 
heel moeilijk hadden gehad op de basisschool omdat ze gewoon minder konden. Met tikkertje enz. 
dat zij de gene zijn die altijd moeten tikken, en de laatste gekozen worden met gym 

R; Jaja, ik heb een zoon die heeft vitiligo, dan zul je zeggen wat is dat, dat is wat Michael Jackson ook 
had. Dus daar ontbreekt op bepaalde plekken pigment, dat zie je op zijn handen en op zijn knieën 
maar toen hij klein was dan stonden we in het zwembad en dan zeiden die andere, want kinderen 
zijn heel eerlijk en ook wel heel hard dat ze zeggen van; ‘wat is dat?’ en ‘wat heb je nou voor 
vlekken?’. En hij moest daar echt mee leren dealen. Nu krijg je zijn kop niet meer gek, hij heeft 
gewoon die vlekken en dat hoort bij hem. Maar dat maken die kinderen als het ware extra mee, ze 
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voelen zich al een beetje anders en dan wordt je door je omgeving ook nog anders behandeld of 
ondervraagt. Kinderen vragen gewoon waarom ben jij klein? Waarom moet jij 2x per jaar naar de 
dokter? Kinderen vragen dat gewoon. En de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. 
 
Het leuke van kinderen is dat ze, ze zijn heel erg van flexibel. Weetje iedereen krijgt een keer de 
deksel op zijn neus, dat is dan de scherven op pakken en weer doorgaan. En dat is ook wat we willen 
voor die kinderen, om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om te kunnen doen wat anderen 
ook kunnen, sporten, vriendinnetje krijgen, alles er op en er aan. Dat is eigenlijk onze inzet, en soms 
lukt dat niet altijd maar vaak, heel vaak wel. En er si natuurlijk heel veel veranderd in de tijd want 
toen ik geneeskunde ging studeren, ik durf het bijna niet te zeggen, dat was is 87. Toen werd nog 
maar 5% van alle mensen die geboren werden met een aangeboren hartafwijking volwassen en 
inmiddels is dat bijna 90%. Er is wel een hele grote stap gemaakt waardoor het leven maar ook die 
afwijking beter behandelbaar werd. 
 
Er is een nieuwe trend, die loopt al een paar jaar. Vroeger was het zo als iemand dan een 
hartafwijking had dan werd gezegd nou dan moet je maar niet te veel doen en nu is het juist 
andersom van probeer maar zo veel mogelijk te sporten en kijk maar wat lukt en wat niet lukt. Ik 
denk dat het heel belangrijk is, ik weet niet sporten jullie allebei? 
 
Ja 
 
R; Ik vind het heel belangrijk dat iemand een sport doet en het moet natuurlijk wel een sport zijn die 
je leuk vind anders houd je het niet vol. Maar dat is echt wel gezond, zeker voor kinderen met een 
hartafwijking, als jij je lichaam in goede conditie kan houden, dan blijft de conditie van je hart ook 
goed. En natuurlijk zijn er wel allerlei uitzonderingen waarbij het drama wordt om te sporten, maar 
sporten is belangrijk. 
 
( … ) 
 
Heel erg bedankt voor uw tijd! 
 
R; geen probleem, ik hoop nog wat terug  te horen over hoe het is gegaan als het klaar is, nog veel 
succes. 
 
Dank u wel! 
 

Datum: 11-10-2021  
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Bijlage 3: interview Erika Leenders 
Het lukte ons helaas niet om elkaar via skype te bereiken, daarom hebben we dit interview dus 
telefonisch afgenomen. 

Wat houdt uw werk in en wat heeft dit te maken met het Noonan syndroom? 

E: Dat is een goede vraag! Ik werk bij de afdeling klinische genetica en ik ben arts in opleiding tot 
klinisch geneticus, dus een medisch specialist. In dat vak houden wij ons met name bezig met alles 
wat te maken heeft met erfelijkheid, maar daaronder vallen bijvoorbeeld ook kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand waarbij de vraag is wat daar nou de oorzaak van is. Soms ligt de oorzaak in 
het DNA en kunnen we dat vinden. Het Noonan syndroom is ook een syndroom waarbij er een 
ontwikkelingsachterstand voorkomt en binnen mijn opleiding heb ik mij daarin gespecialiseerd, dus 
ik zie eigenlijk alle kinderen met dat syndroom of met een verdenking op het syndroom die hier 
komen. 

Wat is uw connectie met de stichting van het Noonan syndroom? 

E: In Nijmegen is er een expertisecentrum voor dat syndroom, dat wil zeggen dat er vanuit meerdere 
afdelingen, dus vanuit meerdere disciplines, iemand is die dit syndroom als expertise heeft. Ik ben 
één van deze mensen en zit in de medische adviesraad van de stichting. Dit doe ik samen met een 
aantal collega’s vanuit Nijmegen. Ook zij hebben zich hierin verdiept. 

Hoe kan een Novo-mutatie ontstaan? 

E: In al onze lichaamscellen zit ons DNA, ons erfelijk materiaal. In eicellen en zaadcellen zit de helft 
van je erfelijk materiaal, een eicel en een zaadcel vormen dus samen je DNA. Als deze twee 
samensmelten, ontstaat er een nieuw kind. In dit proces ontstaan er eigenlijk altijd wel foutjes in de 
DNA-code. Dit is eigenlijk niet heel erg, omdat deze meestal ontstaan op plekken die er eigenlijk niet 
zo toe doen, of waar er in ieder geval geen duidelijk effect te verwachten is. Dus dat soort foutjes 
ontstaan eigenlijk per toeval op verschillende plekken. Je kunt hiermee de pech hebben dat het 
foutje net op het gen of op een erfelijke factor valt wat leidt tot het syndroom van Noonan. Bij het 
syndroom van Noonan is er wel een associatie met de leeftijd van de vader. Hoe ouder de leeftijd 
van de vader is tijdens de bevruchting, hoe meer kans er is op het Noonan syndroom. Blijkbaar 
speelt de leeftijd dus wel een rol op de zaadcel, waardoor er dus sneller foutjes kunnen ontstaan. 

Waarom speelt het PTPN11-gen hierin zo’n grote rol? 

E: Het PTPN11-gen is het belangrijkste gen voor het Noonan syndroom. Er zijn inmiddels ook veel 
andere genen waarvan gedacht wordt dat deze ook te maken hebben met het syndroom, maar dit is 
nog niet helemaal bewezen. Het PTPN-11 gen is eigenlijk het eerste gen waarvan ontdekt is dat deze 
het Noonan syndroom kan geven. Bij bijna 50% van alle patiënten die wij hier zien is er een mutatie 
in dit gen. Dit is dus van oudsher de klassieke vorm en later zijn er pas andere vormen ontdekt. 

Wat voor invloed heeft het syndroom op de groei? 

E: Gemiddeld genomen worden kinderen/volwassen kleiner dan gemiddeld. Het is wel zo dat 
kinderen in de puberteit langer doorgroeien. Al met al worden ze vaak kleiner dan gemiddeld, dit is 
afhankelijk van het gen en dit verschilt heel erg per patiënt. Er zijn een aantal genen waarvan we wel 
weten dat deze het Noonan syndroom geven, maar waarvan we weten dat de lengte niet zo'n punt 
is. PTPN11 is een voorbeeld waarbij ze eigenlijk allemaal wel wat kleiner dan gemiddeld zijn, met een 
paar uitzonderingen natuurlijk, want dit is een spectrum. SOS1 is een ander belangrijk gen voor het 
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Noonan syndroom en daarbij zien we dat de patiënten vrijwel allemaal een normale lengte hebben. 
Hierbij kan je dus zien dat de lengtegroei helemaal niet achterblijft. 

Heeft het syndroom ook invloed op de intelligentie van een patiënt?  

E: Over het algemeen valt dit mee, de meeste kinderen en volwassenen kunnen een milde tot 
matige achterstand hebben, maar als je het zou vergelijken met het syndroom van Down valt het 
heel erg mee. De meeste kinderen hebben regulier onderwijs, maar er is wel een deel dat speciaal 
onderwijs volgt. Aan de andere kant zijn er ook mensen die een universitaire opleiding volgen. De 
meest ernstige vormen zijn dus eigenlijk nog steeds mild. 

Wat voor invloed heeft het syndroom op de fysieke inspanning? 

E: De oorzaak is vooral de ontwikkelingsachterstand, als je kijkt naar motoriek en naar motorische 
mijlpalen die je moet halen. Denk hier bijvoorbeeld aan het leren lopen en het leren rennen. Daarin 
lopen ze vaak wel achter. Dat halen ze uiteindelijk wel in. Ook met leren praten is dit te merken. In 
het begin spelen de medische problemen hier wel een grote rol in, denk bijvoorbeeld aan de 
aangeboren hartafwijkingen en voedingsproblemen. Afhankelijk van de leeftijdsfase heb je bepaalde 
problemen die op de voorgrond kunnen staan. Juist op volwassen leeftijd zijn dit problemen in de 
sociale/emotionele hoek en zijn het mensen die soms moeite hebben met het aangaan van relaties 
of het behouden van hun baan. Het hangt dus af van de levensfase of er meer fysieke of psychische 
problemen zijn. Het is heel moeilijk te voorspellen hoe erg bepaalde kenmerken tot uiting komen, 
aangezien dit per persoon zo verschillend is. 

Bij het ruisend hartje verschilt het of er invloed is op de fysieke inspanning. Dit hangt vooral af 
waardoor het ruisje ontstaan is. Dit ligt helaas niet helemaal in mijn vakgebied, aangezien dit altijd 
bekeken en behandeld wordt door een kindercardioloog. 

Wat voor invloed heeft dit syndroom op een kinderwens? 

E: Van ieder chromosoom heb je 2 kopieën, dus van elke erfelijke factor heb je als persoon twee 
kopieën. Als we het PTPN11-gen als voorbeeld nemen, zit er een DN- verandering op 1 van die beide 
kopieën, terwijl de andere nog helemaal intact is. Als je dan kinderen krijgt, geef je 1 van die beide 
kopieën door en dat maakt dat je 1 op 2 kans hebt dat je het doorgeeft als je zelf het syndroom 
hebt. Het is niet zo dat de vader bijvoorbeeld een grotere kans heeft om het syndroom door te 
geven dan de moeder, dit is gelijk. Dit komt doordat het niet op een geslachtschromosoom ligt. 

Is er een groot verschil tussen de genen en welke kenmerken zij tot gevolg hebben? 

E: Er zit een bepaald spectrum in de mate van ernst van het tot uiting komen van de kenmerken. Dit 
verschilt dus heel erg per persoon. Als iemand tien kinderen heeft met het syndroom met een 
mutatie op het PTPN11-gen, hebben alle kinderen een andere mate van uiting van de 
desbetreffende kenmerken. Ook per gen zien we wel heel duidelijk bepaalde kenmerken meer of 
minder vaak, dus bijvoorbeeld dat voorbeeld van die SOS1. Er zijn ook genen die hebben juist vaker 
een bepaald type hartafwijking of een bepaalde gevoeligheid voor het groeihormoon, dus het is per 
gen net een beetje anders, al is het wel zo dat als je die hele groep bij elkaar gooit, ze natuurlijk wel 
heel veel overeenkomstige kenmerken hebben. 

Datum: 01-10-2021 
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Bijlage 4: Logboek 
 

Code Wat? Wat heeft het 
opgeleverd? 

Datum waar Kim Laura 

A Overleg Onderwerp 25/06 310 20 min 20 min 
B Oriëntatie Informatie over het 

onderwerp 
 
Oriëntatie vragen  

25/06 310 50 min 50 min 

C Logboek Logboek gemaakt 25/06 310 10 min 10 min 
D Overleg Geen goed onderwerp 

 
25/06 310   

E Oriëntatie Nieuwe ideeën 
 
Onderwerp 
 
Oriëntatie vragen 

28/06 310 120 min 120 min 

F Deelvragen 
en  
onderzoeksv
raag 

Deelvragen 28/06 310 30 min 30 min 

G Overleg Onderzoeksvraag 
 

28/06 
 

310 
 

10 min` 
 

10 min 
 

H Voorlopig 
plan 

Voorlopig onderzoek 
opgesteld 

28/06 310   

I Bespreken 
feedback 

Feedback over 
voorlopige rapportage 1 

05/07 324 10 min 10 min 

J Beantwoord
en 
oriëntatie 
vragen 

Antwoorden op de 
oriëntatie vragen 

05/07 324 190 min 190 min 

K Voorlopig 
plan 

Voorlopig onderzoek 
verbeterd 

05/07 324 10 min 10 min 

L  Onderzoeks
vraag  

Onderzoeksvraag 
verbeterd  
Definitieve/ goed 
geformuleerde 
onderzoeksvraag 

26/08 
 
14/11 

310 
 
324 

5 min 
 
5 min 

5 min 
 
5 min 

M  Plan maken Concept van ons plan 
opstellen 

26/08 310 150 min 150 min 

N Contact 
opnemen 

Contact met 
radboudumc en stichting 
noonan, wachtend op 
reactie 
Contact met 
dr.Roofthooft 
(kindercardioloog) 

26/08 
 
 
 
29/09 

310 
 
 
 
310 

15 min 
 
 
 
10 min 

15 min 
 
 
 
10 min 

O Afspraak 
inplannen 

2 interviews ingepland 15/09 209 20 min 20 min 



48 
 

P Interview 
Anneke de 
Vries 

13 interview vragen 
Interview gepland maar 
ze kon ons niet bereiken 
Interview met Anneke de 
vries 
Uitwerken interview 

16/09 
21/09 
 
 
30 /09 
 
1/10 
6/10 
13/10 
18/10 

209 
Bij Kim 
 
 
324 
 
Bij Laura 
Bij Laura 
310 

40min 
50 min 
 
 
90 min 
 
 

45 min 
50 min 
 
 
90 min 
 
30 min 
60 min 
50 min 

Q Bronnen en 
literatuur 
onderzoek 

Verschillende bronnen 
en studies met nuttige 
informatie voor 
deelvragen 

17/09 
23/09 
12/10 

Bij Laura 
Bij Laura 
Bij Laura 

50 min 
60 min 
140 min 
60 min 

60 min 
60 min 
160 min 
60 min 

R Deelvraag 1 
beantwoord
en 

Deels een antwoord op 
deelvraag 1  

24/09 Bij Laura 
Bij Laura 

100 min 
70 min 

120 min 
60 min 

S Feedback 
verwerken 

Beter werkplan… 
 

27/09 Bij Laura 60 min 60 min 

T Interview 
Erika 
Leenders 

 Interview vragen  
Interview 
Interview uitwerken… 

21/09 
1/ 10 
15/11 

Bij Kim 
Bij Kim 
Bij Kim 

30 min 
60 min 
120 min 

30 min 
60 min 

U 
 
 
 
 

Interview 
Dr. 
Roofthooft 

Interview vragen 
Interview 
Interview uitwerking 

8/10 
11/10 
22/10 
10/11 
11/11 

Bij Laura 
UMCG  
Bij Laura 
Bij Laura 
Bij Laura 

50 
270 min 
- 
- 
- 

45 min 
270 min 
45 min 
50 min 
80 min 

V 
 
 

Voorbereidi
ng 
deelvragen 

Alle informatie de we 
nodig zijn/hebben 
gevonden op een rijtje 

15/11 
17/11 

bij Laura 
bij Laura 

125 min 
60 min 

125 min 
60 min 

W Beantwoord
en 
deelvragen 

Begin antwoord 
deelvragen 2 en 4 
Deelvraag 1,  2 en 4 en 
deel 3 en 5 
Deelvraag 3, 5, 6 
Alle deelvragen 
beantwoord 

17/11 
 
18/11 
 
19/11 
20/11 
22/11 

Bij Laura 
 
310 
 
332 
Bij Kim 
Bij Laura 

100 min 
 
200 min 
 
180 min 
90 min 
200 min 

100 min 
 
200 min 
 
180 min 
90 min 
200 min 
 

X Opmaak 
verslag 

Inleiding, spelfouten 
Materiaal en methode, 
conclusie 
Conclusie en feedback 
verwerkt 
Discussie en voorkant 

24/11 
25/11 
 
26/11 
 
 

Bij Laura 
332 
 
Bij Kim 

120 min 
120 min 
 
70 min 
 
60 min 

200 min 
120 min 
 
70 min 
 
60 min 

Y presentatie      
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A. Overleg 

Op vrijdag 25 juni zijn we bezig geweest met het zoeken naar onderwerpen. Verschillende 
onderwerpen die ons leuk leken waren: gezichtsbedrog, xenotransplantatie, genetische modificatie, 
en erfelijkheid. Na overleggen hebben we gekozen voor gezichtsbedrog. Dit leek ons allebei 
interessant. 

 

B. Informatie opzoeken 

Nu er een onderwerp is gekozen hebben we ons georiënteerd op het onderwerp.  op internet 
hebben we informatie gezocht en daarna hebben we oriëntatievragen opgesteld 

Na het vinden van informatie op internet hebben we een paar voorlopige orientatie vragen bedacht: 

- Wat is gezichtsbedrog? 
- Hoe werkt ons zicht? 
- Welke soorten gezichtsbedrog zijn er? 
- Wat is er anders tijdens gezichtsbedrog? 
- Welke delen van de hersenen worden voor de gek gehouden tijdens gezichtsbedrog? 

 

C. Logboek 

 

D. Overleg 

Na overleg met mevr. Boer zijn we tot de conclusie gekomen dat het onderwerp gezichtsbedrog niet 
echt een geschikt onderwerp was. We zijn dus opnieuw gaan denken over een onderwerp 

 

E. Oriëntatie 

Na het overleg met mevr. Boer zijn we op zoek gegaan naar nieuwe ideeën voor ons onderwerp. 
Verschillende onderwerpen waarover nagedacht hebben zijn: xenotransplantaite, genetische 
modificatie, microbiologie en de ziekte van Parkinson. Maar na lang nadenken kwamen we op het 
syndroom van Noonan. Waarom.... 

Nu we het onderwerp hebben gekozen zijn we ons gaan oriënteren op het onderwerp. We hebben 
de volgende oriëntatie vragen opgesteld: 

- Wat is het Noonan syndroom? 
- Hoe ontstaat het Noonan syndroom? 
- Welke rol speelt het PTPN11 gen in je lichaam en wat gebeurt er als er een fout in het gen 

zit? 
- Wat zijn kenmerken van het Noonan syndroom? 
- Is het Noonan syndroom erfelijk? 
- Komt het  Noonan syndroom vaak voor? 
- Hoe wordt het Noonan syndroom ontdekt? 
- Welke behandelingen en onderzoeken zijn er mogelijk bij het Noonan syndroom? 
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https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/syndromen/Noonan.php 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/11504-syndroom-van-noonan-symptomen-en-
behandeling.html 

https://www.noonansyndroom.nl/component/jdownloads/send/5-informatie-over-noonan-
syndroom/225-patienteninformatie-noonan-syndroom 

https://www.noonansyndroom.nl/informatie/noonan-syndroom 

https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/noonan-syndroom 

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/noonan-syndroom 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Noonan 

F. Deelvragen en onderzoeksvraag 

Na de oriëntatie zijn we begonnen met het opstellen van deelvragen en een onderzoeksvraag. Onze 
deelvragen zijn: 

 Wat gebeurt er in je DNA als dit syndroom ontstaat? 
 Hoe kan een Novo-mutatie ontstaan? 
 Wat zijn de gevolgen voor de mensen om de patiënt heen? 
 Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op fysieke inspanning? 
 Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op je hersenen? 

- Intelligentie 
- Sociale vaardigheden 
- School/opleiding 
- Werk 

 Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op de groei? 
 Wat voor invloed heet het syndroom van Noonan op de werking van het hart? 
 Wat is de invloed van het syndroom op een kinderwens? 

Met het opstellen van onze onderzoeksvraag hadden we wat problemen. Hiervoor hebben we mvr. 
Meerman om hulp gevraagd aangezien zij in 310 rondliep. 

 

G. Overleg 

Aangezien we wat moeite hadden met het opstellen van een goede onderzoeksvraag hebben we 
mevr. Meerman om hulp gevraagd. Na overleg kwamen we op de volgende onderzoeksvraag: Wat is 
de invloed op iemands leven met het syndroom van noonan (in Nederland) als je kijkt naar genetisch 
en sociaal gebied? 

 

H. Voorlopig plan 

Interviews met bijvoorbeeld spraaklogopedie en ziekenhuis. 

Contact opnemen met stichting noonan syndroom voor interviews met 
kinderen/jongeren/volwassene die het syndroom hebben en professionals. 

 

I. Bekijken en bespreken feedback 
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J. Beantwoorden oriëntatievragen 

Wat is het Noonan syndroom? 
Het noonan syndroom is een erfelijke aandoening die bij mannen en vrouwen voorkomt waarbij er 
een fout in het DNA zit. Mensen met het noonan syndroom hebben typische uiterlijke kenmerken 
zoals een kleine gestalte en gezichtsmisvormingen. Ook hebben de meeste mensen een aangeboren 
hartafwijking. Het syndroom is helaas nog niet te genezen, wel zijn al goede behandelingen. 
  
 
Hoe ontstaat het Noonan syndroom? 
Het Noonan syndroom (NS) is een aangeboren en erfelijke aandoening.  Het syndroom heeft een 
autosomaal dominante overerving, wat betekent dat een ouder met NS een kans heeft van 50 % om 
de aandoening aan ieder kind dat hij/zij krijgt door te geven (uitgaande van het feit dat de andere 
ouder geen NS heeft). Kinderen die NS via een ouder hebben geërfd, krijgen dit vaker via de moeder 
dan via de vader. Dit komt waarschijnlijk doordat mannen een verminderde vruchtbaarheid hebben. 
 Bij ongeveer de helft van alle kinderen met NS is er echter sprake van een spontane, nieuwe 
mutatie in een van de genen die het NS kunnen veroorzaken. Dit noemen wij de novo mutatie. 
Hoewel er het vaakst een afwijking in het PTPN11-gen wordt gevonden, zijn er in het afgelopen 
decennium nog negen andere genen ontdekt die NS kunnen veroorzaken; SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, 
BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL. Het gaat hier om activerende mutaties in genen die coderen voor 
eiwitten in de rasmitogen activated protein kinase pathway (RasMAPK). Deze pathway is een 
signaalketen die is betrokken bij de regulatie van de ontwikkelingsprocessen in de cel, waaronder 
groei, ontwikkelingsprocessen en migratie van het celweefsel. Via mutatieonderzoek in de NS-genen 
kan inmiddels bij ongeveer 75 procent van de patiënten met klinische kenmerken van NS een 
genafwijking gevonden worden. Ondanks vooruitgang in de moleculaire diagnose, is de diagnose nog 
steeds voornamelijk gebaseerd op klinische kenmerken 

KOPIËREN 

De verschillende genen kunnen ook verschillende kenmerken hebben bij hetzelfde symptoom. Zo is 
er de hypothese dat er bijvoorbeeld verschillen zijn in de beïnvloeding van het IQ door mutaties in 
de verschillende genen. Er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld de lengtegroei en de intelligentie 
minder beïnvloed worden door de mutaties in het SOS1 gen (mensen met deze mutaties hebben 
vaker een hogere intelligentie en een langer postuur). Met uitzondering van het PTPN11 gen zijn de 
groepen van personen met mutaties in de andere genen op dit moment echter nog niet zo groot dat 
er zekere uitspraken over de specifieke kenmerken per mutatie gedaan kunnen worden. De variatie 
in het phenotype is bij iedere mutatie in ieder gen onderling erg groot. 
 
NS kenmerkt zich door zowel uiterlijke kenmerken als door lichamelijke, cognitieve, psychologische 
en psychosociale kenmerken. Er is grote variëteit in ernst en aard van de aanwezige kenmerken. Het 
is dus niet zo dat alle hierna genoemde uiterlijke, noch fysieke kenmerken aanwezig moeten zijn 
voor vaststelling van de diagnose. 
 
 
Welke rol speelt het PTPN11 gen in je lichaam en wat gebeurt er als er een fout in het gen zit? 
Het ptpn11 gen(proteïnetyrosinefosfatasegen) is het bekendste gen dat NS veroorzaakt. Het PTPN11 
gen behoort tot de familie van de eiwittyrosinefosfatase (PTP). PTP's zijn signaalmoleculen die 
verschillende cellulaire processen reguleren, zoals celgroei, differentiatie, mitotische cyclus en 
oncogene transformatie.  
Het PTPN11 gen ligt bij de mensen op chromosoom 12, op de lange arm op positie 24.13. Het gen 
codeert voor een cytoplasmatisch eiwit tyrosinefosfatase-SHP-2. SHP-2 speelt dus een belangrijke rol 
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bij cellulaire processen maar ook bij verschillende embryologische ontwikkelingsprocessen zoals het 
hart. 
Bij het noonan syndroom zijn de mutaties van het PTPN11 gen verspreid over het coderende gebied 
van het gen. Ondanks de brede verspreiding lijken de mutaties te resulteren in hypergeactiveerde of 
ongereguleerde mutanten vormen van het eiwit. De meeste van deze mutaties verstoren de 
bindingsinterface tussen het N-SH2-domein en de katalytische kern die nodig is voor het enzym om 
zijn auto-geremde conformatie te behouden. (Roberts et al., 2006) 
 
https://www.ntvg.nl/artikelen/het-noonan-syndroom-vanuit-kindergeneeskundig-
perspectief/volledig 
 
 
Wat zijn kenmerken van het Noonan syndroom? 
Voor het noonan syndroom zijn heel veel verschillende kenmerken. Het syndroom veroorzaakt niet 
alleen uiterlijke kenmerken maar ook lichamelijke kenmerken.  Niemand met het noonansyndroom 
zal er dan ook hetzelfde uitzien. De meest voorkomende uiterlijke kenmerken zijn: 

 Kleine gestalte 
 Vernauwing longslagader, of ander aangeboren hartdefect 
 Verdikking hartspier 
 Bijzondere vorm van de borstkas 
 Brede hals met lage haarinplanting in de nek 
 Lichtjes afhangende oogleden, epicanthusplooi en laagstaande oren 
 Lichte bloedingsneiging 
 Leer- en schoolproblemen 
 Niet ingedaalde teelballen bij de jongetjes 
 Soms: 

o Lichte opstapeling van weefselvocht door onderontwikkeling van lymfevaten 
o Ruwe huid (keratosis follicularis) 

 
https://www.uzleuven.be/nl/syndroom-van-noonan 
 
Is het Noonan syndroom erfelijk? 
Het Noonan syndroom (NS) is erfelijk. Het syndroom heeft een autosomaal dominante overerving, 
wat betekent dat een ouder met NS een kans heeft van 50 % om de aandoening aan ieder kind dat 
hij/zij krijgt door te geven (uitgaande van het feit dat de andere ouder geen NS heeft). Kinderen die 
NS via een ouder hebben geërfd, krijgen dit vaker via de moeder dan via de vader. Dit komt 
waarschijnlijk doordat mannen een verminderde vruchtbaarheid hebben. Het noonan syndroom 
hoeft echter niet geërfd te worden. Het syndroom kan ook ontstaan door een novo-mutatie.  
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Komt het  Noonan syndroom vaak voor? 
NS komt voor bij één op de 1.000-2.500 (levend) geborenen, in gelijke mate verdeeld over jongens 
en meisjes. Dat betekent dat er per jaar 180 kinderen met NS in Nederland bij komen. 
 
Hoe wordt het Noonan syndroom ontdekt? 
In de praktijk duurt het vaak lang voordat het Noonan syndroom bij iemand herkend wordt. Dit kan 
soms komen doordat er relatief weinig mensen zijn die dit syndroom kennen, maar dit kan soms ook 
komen doordat de kenmerken niet specifiek of duidelijk genoeg aanwezig zijn. Het is voor artsen in 
de meeste gevallen ook moeilijk om het verband te vinden tussen de kenmerken en het syndroom, 
aangezien het zulke variërende kenmerken zijn.  
Vroegtijdige onderkenning is om meerdere redenen van belang voor patiënten en naasten: 
• diagnose kan gesteld worden; 
• het kan inzicht geven in achterliggende genetische oorzaak van aandoening; 
• kennis m.b.t. erfelijkheid van de aandoening wordt ontsloten (van belang voor familieleden); 
• therapie kan bepaald worden (veelal meerwaarde t.o.v. symptomatisch behandelen); 
• mogelijkheid te anticiperen op de toekomst: welke voorzieningen en/of aanpassingen zijn nodig? 
Wat kan nog verwacht worden?; 
• waar bevindt zich de meeste deskundigheid voor deze aandoening? ; 
• mogelijkheid tot lotgenotencontact via patiëntenvereniging voor deze aandoening. 
 
Artsen kunnen dit syndroom in verschillende stadia in iemands leven herkennen, in welke fase dit is, 
is onbekend, aangezien de kenmerken per persoon anders zijn. Er zijn op dit moment waarschijnlijk 
veel meer mensen met dit syndroom dan er nu bekend is, want het komt ook wel eens voor dat het 
syndroom helemaal niet ontdekt wordt bij iemand. Er zijn verschillende aanleidingen voor dit 
syndroom in de verschillende stadia.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: 

 Bij zwangeren: polyhydramnion (overmatige hoeveelheid vruchtwater in het vruchtvlies). 
 Bij foetus: afwijkende nekplooimeting (verdikte nekplooi overigens niet altijd terug te vinden 

bij foetus met NS), vochthoudend lichaam, nierafwijkingen, ontwikkelingsproblemen van de 
organen, lymfoedeem, vochtophoping in het thoracale gedeelte en/of in de buikholte, 
hartafwijkingen en vochtblaasjes. 

 Bij neonaten, zuigelingen en kinderen: voedings- en eetproblemen. Vaak spugen. 
 Bij kinderen en volwassenen: snel vermoeid raken door combinatie van lichamelijke en 

geestelijke factoren (lichamelijk door eventuele hartafwijking en lage spierspanning, 
geestelijk door sociale spanning).  

 Bij kinderen en volwassenen: verhoogde bloedingsneiging. Uitingsvormen kunnen zijn: 
verhoogd voorkomen van blauwe plekken en (bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd) heftige 
menstruaties. 

 
Het is dus moeilijk om NS te herkennen bij iemand, maar als de diagnose eenmaal gesteld is, zijn veel 
kenmerken vaak daarmee te verbinden. 
 
Welke behandelingen en onderzoeken zijn er mogelijk bij het Noonan syndroom? 
Er is bij het syndroom van Noonan nog geen genezing mogelijk, behandelingen wel. Omdat er zoveel 
kenmerken zijn die bij dit syndroom horen, zijn er ook heel veel verschillende behandelingen. 
Hierdoor verschillen de onderzoeken dus ook heel erg. Deze behandelingen staan in het teken van 
het verbeteren van het leven van de patiënt. Patiënten met NS staan vaak ook onder controle bij het 
ziekenhuis. Meestal moeten ze hier 1 keer per jaar heen. Het belangrijkste orgaan wat ze dan 
controleren is het hart. Het hart heeft bij NS vrijwel altijd een afwijking en deze moet dus goed 
gecontroleerd worden.  
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K. Voorlopig plan 

Het voorlopige plan wat we hadden was nog niet volledig en moesten we nog verbeteren en 
uitbreiden.  

Het plan wat we al hadden was: 
Interviews met bijvoorbeeld spraaklogopedie en ziekenhuis. 
Contact opnemen met stichting noonan syndroom voor interviews met 
kinderen/jongeren/volwassene die het syndroom hebben en professionals. 
  

Het verbeterde plan: 
Specialisten uit het ziekenhuis en via stichting noonan syndroom interviews afnemen voor 
informatie over de manier van onderzoeken  
 
Contact opnemen met mensen die het noonan syndroom hebben via stichting noonan syndroom om 
meer te weten te komen over welke invloed het syndroom heeft op iemands leven. 
 
Contact opnemen met ouders van wie het kind NS hebben om meer te weten te komen van de 
invloed van het syndroom op de omgeving 
 
Rest van het plan volgt wanneer we een iets duidelijker beeld hebben voor onszelf van de 
onderzoeksvraag. 
 

L. Onderzoeksvraag  
 
Wat betekent het voor iemand in het dagelijks leven om het syndroom van Noonan te hebben? 
 
Na feedback hebben we besloten de vraag net iets anders te formuleren. Onze onderzoeksvraag 
luidt als volgt: 
 
Wat betekent het in het dagelijks leven voor iemand om het syndroom van Noonan te hebben? 
 

 
 

M. Plan maken 
 

Week   Wat   
34   Werken aan de planning en taakverdeling  
35  1 september concept inleveren  
36  8 september definitief rapportage 2 inleveren  
40  4 oktober rapportage 3 inleveren  
47 24 november eindproduct inleveren (en naar Anneke de Vries en dr.roofthooft 

sturenѧѨѩѪѫѬ) 
49  Presentatie   
  
 

wat wie wanneer 
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Inplannen interview 
stichting noonan 

Samen 21 september 16.00 
30 september 16.00 

Inplannen radboudumc Samen 1 oktober 15.00 
 

Inlannen Dr. Roofthooft Samen 11 oktober 13.00 
Deelvraag: Wat gebeurt er in 
je DNA als dit syndroom 
ontstaat? 

Alleen n.o.t.k 
 

Deelvraag: Hoe kan een 
Novo-mutatie ontstaan? 

Alleen  n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat zijn de 
gevolgen voor de mensen om 
de patiënt heen? 

Alleen  n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat voor invloed 
heeft het syndroom van 
Noonan op fysieke 
inspanning? 

Alleen  n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat voor invloed 
heeft het syndroom van 
Noonan op je hersenen? 
Intelligentie 
Sociale vaardigheden 
School/opleiding 
Werk 
 

Alleen  n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat voor invloed 
heeft het syndroom van 
Noonan op de groei? 

Alleen  n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat voor invloed 
heet het syndroom van 
Noonan op de werking van het 
hart? 

alleen n.o.t.k 
 

Deelvraag: Wat is de invloed 
van het syndroom op een 
kinderwens? 

Alleen  n.o.t.k 
 

Antwoord hoofdvraag: Wat 
betekent het voor iemand in 
het dagelijks leven om het 
syndroom van Noonan te 
hebben? 
 

  

   
 

Week   Wat   Wie   
34    Contact zoeken 

met verschillende 
organisaties  

 Laura en Kim 
beide 1 
organisatie  
 Laura en Kim  
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 planning 
maken  

35   Concept 
inleveren en de 
tips erin 
verwerken  

  

36    Definitief plan 
inleveren  

  

37   Deelvragen 
alvast een beetje 
beantwoorden, 
later aanvullen met 
de informatie uit 
interviews etc.  

 Deelvragen 
verdelen, samen 
elkaar aanvullen  
   

38    Alle bronnen op 
de juiste manier 
bijwerken en 
verder met de 
deevragen  

  

39      
      
Wat te doen:  

 Resultaten onderzoeken lexx opvragen   
 Interviews regelen  
 Deelvragen uitwerken  
 Bronnen vermelden op juiste manier  
 Presentatie vorm bepalen  
 Informatiebronnen opzoeken  
 Duidelijk maken hoe je met deze deelvragen tot een goed antwoord op je heof 
 Misschien stukje over lexx bij deelvragen als voorbeeld, omdat het zo verschillend 
kan zijn.  

   
N. Contact opnemen met mensen 

 
 Contact opnemen met noonan syndroom 

Wij gaan Anneke de Vries interviewen. Zij is de contactpersoon voor de stichting van het syndroom 
van Noonan en heeft zelf 3 kinderen met dit syndroom. We zijn nu bezig met een dag en een tijd 
afspreken voor het interview. 
 

 Contact opnemen met Radboudumc 

Ook hebben wij reactie gehad van het Radboudumc. De persoon die ons mogelijk verder zou kunnen 
helpen is op dit moment nog op vakantie. Zij komt 13 september weer terug, dus tegen die tijd 
horen we meer van hen. 
 

 Contact opnemen met dr.roofthooft 
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Op 29 september hebben contact gezocht met kindercardioloog Dr Roofthooft. Hij heeft ook de hart 
onderzoeken bij Lexx gedaan, dus leek het ons handig om ook met hem contact op te nemen. We 
kregen binnen een dag reactie en gaan contact op nemen met het gekregen telefoon nummer om 
een afsraak in te plannen. 
 

O. Afspraak interview inplannen 

Het interview met Anneke de Vries van stichting noonan syndroom is op 21 september. We houden 
dit interview online 

Wij hebben contact gehad met Erika Leenders van het RadboudUMC. Zij kan ons verder helpen via 
een digitale afspraak. Zij is een klinisch geneticus in opleiding. De datum van deze afspraak is n.o.t.k.. 

 

P. Interview anneke de vries 
21 september hadden wij een interview gepland met Anneke de Vries van de stichting Noonan 
Syndroom. We hadden afgesproken dat zij ons om 16u zou bellen maar helaas is er iets mis gegaan. 
Om kwart over 4 hebben wij haar een mailtje gestuurd met de vraag of het haar lukte om ons te 
bereiken. Achteraf bleek dat zij een voicemail heeft achtergelaten, maar Kim haar telefoon is nooit 
overgegaan, ook had ze geen gemiste oproep. Omdat wij haar telefoonnummer niet hadden konden 
wij haar ook niet opbellen. We hebben een mail gestuurd met de vraag of we de vragen ook via de 
mail zouden kunnen sturen of dat ze nog een andere keer het interview wou houden. Na reactie van 
haar hebben we overlegd een andere keer af te spreken. 

Nieuw afspraak gemaakt voor donderdag 30 september om 16.00. Ze is dan in Hardenberg dus 
hebben we op school afgesproken om het interview face to face te doen. 

 
De vragen: 
1) Wat doet u precies in uw dagelijks leven voor werk? 

2) Hoe bent u bij de stichting terecht gekomen en hier een contactpersoon van geworden? 

3) Wat is uw connectie met het noonan syndroom? Op welke manier heeft u te maken met het 
syndroom? 

4) wat houdt uw werk in als contactpersoon? Met wie komt u in contact en wat voor 
werkzaamheden heeft u? 

5) Waarom heeft u ervoor gekozen om contactpersoon te worden? 

6) het noonan syndroom heeft natuurlijk invloed op het leven van de patient maar heeft het ook 
invloed op de mensen om de patient heen? Bijvoorbeeld de ouders of familieleden, het is namelijk 
niet echt heel bekend onder mensen. 

-Zo ja, zou het ook helpen voor de mensen met NS dat meer mensen weten wat het syndroom 
inhoudt en meer kennis hebben over het syndroom? 

7) U spreekt veel met mensen met NS, ziet u vaak dat de invloed op fysieke inspanning heel groot is? 
Kunnen velen normaal sporten en meedoen met activiteiten etc.? 

8) Ziet u vaak dat patiënten ook last hebben van het syndroom op school of op hun opleiding? Zijn er 
bepaalde dingen waar ze tegen aanlopen? 
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9)En hoe zit het met werk? Is het voor hen lastig om aan werk te komen of is het lastig om dit vol te 
houden? 

10) Als u met mensen met NS spreekt, merkt u dan dat het invloed heeft op hun sociale 
vaardigheden of dat juist niet? 

11) een van de kenmerken van het Noonan syndroom is problemen met de groei, is dit iets waar 
veel mensen ook last van hebben in hun dagelijks leven of valt dit mee? 

12) weet u ook of het syndroom ook gevolgen heeft voor een kinderwens? Zijn er veel mensen die 
hun wens aanpassen door hun syndroom? 

13) u bent dus moeder van 3 kinderen met het Noonan syndroom. Merkt u ook veel verschil tussen 
uw eigen kinderen? 

Dit waren onze vragen, als u nog meer informatie heeft of als u nog extra personen weet waar wij 
eventueel contact mee op zouden kunnen nemen, zouden wij het fijn vinden om dit ook te horen. 
We hopen dat u onze vragen goed kan beantwoorden. 

Alvast heel erg bedankt!  

Uitwerking; zie bijlage 1 

De uitwerking van het interview is verder zonder problemen verlopen, in bijlage 1 staat het volledige 
interview uitgewerkt. 

 
Q. Bronnen en literatuur onderzoek 

https://www.noonansyndroom.nl/rasopathieen/wat-zijn-rasopathieen voor deelvraag 1. De bron 
geeft informatie over RASopathien, waardoor bij een fout het Noonan syndoom kan ontstaan. De 
bron is betrouwbaar aangezien dit de site is van de stichting noonan syndoom en niet zomaar 
iemand kan informatie op de website zetten. 
 
https://ojrd.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1750-1172-2-4.pdf voor deelvraag 1. Deze bron 
geeft informatie over de mutatie bij het ptpn-11 gen. 
 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0002929707607071?token=EC49D38AFBCB905339E043
693926230D73E15A34E2042010BF2A1A55C3B6E5F163556981B1CC853D883F2CE3E4B43A9C&origi
nRegion=eu-west-1&originCreation=20210917133134.  Deze bron geeft veel informatie over de rol 
van oa ptpn11, en is bruikbaar voor in ieder geval deelvraag 1. 

Voor het literatuuronderzoek zijn we begonnen met het opzoeken van verschillende studies om een 
beetje een idee te krijgen van wat voor studies er allemaal zijn op het gebeid van noonan syndroom. 
Sommige hebben we ook helemaal of deels gelezen.  

Na een beetje georienteerd te hebben, hebben we verschillende studies gevonden met informatie 
die we kunnen gebruiken. Hieronder staat alle bronnen en literatuur die we geschikt vonden voor 
onze deelvragen. Deze hebben we ook in de tabel gezet waar alle bronnen voor verschillende 
deelvragen staan. Zie de tabel bij S. 

 literatuur; Genotype differences in cognitive functioning in Noonan syndrome Elizabeth I. 
Pierpont,1 Mary Ella Pierpont,2,3 Nancy J. Mendelsohn,2,3 Amy E. Roberts,4,5,6 Erica 
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Tworog-Dube,4 and Mark S. Seidenberg1 -> 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760992/#R25 

-  Van der Burgt and colleagues (1999) 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10586173/)  noted that individuals who displayed 
more severe physical features of NS performed more poorly on some cognitive tests 
than those with moderate features. One possible explanation for this finding is that 
one or more of the medical sequelae of NS could interfere with cognitive 
functioning. For example, research indicates that children with severe congenital 
heart disease tend to exhibit overall lower cognitive abilities than those with less 
severe heart disease (Karsdorp et al., 2006) 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17182669/)  

- As a group, the pattern of performance on cognitive assessments among NS 
individuals in this study was similar to previous reports (Lee et al., 2005; Van Der 
Burgt et al., 1999). Cognitive disabilities were present with greater frequency in NS 
than in the general population, and the overall distribution of cognitive test scores 
was shifted significantly downward. Nevertheless, a large proportion of individuals in 
this sample (~50%) demonstrated intellectual skills in the average range or higher. 

- Individuals with SOS1 mutations performed significantly higher on both verbal and 
nonverbal cognitive tests than individuals with PTPN11 mutations and SOS1-negative 
individuals with unknown mutations. Although limited research has been conducted 
to examine individuals with SOS1 mutations, this finding is consistent with reports 
that these individuals are more likely to be placed in regular education classrooms 
than those with PTPN11 mutations (Tartaglia et al., 2007) 

 Literatuur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4864201/ 
- The specific improvement in PIQ that was found in this sample may reflect a 

developmental delay in executive functioning in NS 
-  Mild motor delay has been frequently described in children with NS. These motor 

skills are thought to improve during development and could therefore provide an 
explanation for the increase in PIQ as well. 

- the results of this study show that verbal reasoning remains weak in adulthood 

 literatuur: Cessans C, Ehlinger V, Arnaud C, et al. Growth patterns of patients with Noonan 
syndrome: correlation with age and genotype. Eur J Endocrinol. 2016 May. 174 (5):641-50. 
https://reference.medscape.com/medline/abstract/26903553 

- Compared with healthy neonates, NS patients were shorter s but had normal birth 
weight and head circumference 

- growth patterns significantly varied according to the genotype 
- Regarding the mechanisms involved, it has been reported that a NS-PTPN11 mutant 

impairs the systemic production of insulin-like growth factor-I (IGF-I), the biological 
mediator of growth hormone (GH) acting on growth plate, through a hyperactivation 
of the RAS/MAPK signaling pathway  

- Birth measurements varied greatly according to the genotype. 
 literatuur: Mutations in PTPN11, encoding the protein tyrosine phosphatase SHP-2, cause 

Noonan syndrome. M Tartaglia 1, E L Mehler, R Goldberg, G Zampino, H G Brunner, H 
Kremer, I van der Burgt, A H Crosby, A Ion, S Jeffery, K Kalidas, M A Patton, R S 
Kucherlapati, B D Gelb https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11704759/  

 literatuur: Molecular and clinical studies in 107 Noonan syndrome affected individuals 
with PTPN11 mutations https://bmcmedgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12881-
020-0986-5#Fig1  
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 bij het ptpn11 gen zitten de meeste afwijkingen op exon 3, 8 en 13 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1124/  

Mean height then follows the third centile from ages two to four years until puberty, 
when below-average growth velocity and an attenuated adolescent growth spurt tend to 
occur. As bone maturity is usually delayed, prolonged growth into the 20s is possible. 

Final adult height approaches the lower limit of normal: 161-167 cm in males and 
150-155 cm in females. Growth curves have been developed from these cross-sectional 
retrospective data. One study suggests that 30% of affected individuals have height within 
the normal adult range, while more than 50% of females and nearly 40% of males have an 
adult height below the third centile [Noonan et al 2003]. 
 Most school-age children perform well in a normal educational setting, but 25% have 
learning disabilities [Lee et al 2005a] and 10%-15% require special education [van der Burgt 
et al 1999]. Intellectual abilities are, in general, mildly lowered in children with NS. IQ scores 
below 70 are seen in 6%-23% across studies [van der Burgt et al 1999, Pierpont et al 2015]. 
Studies conflict with regard to strength in verbal vs nonverbal performance and no clear 
pattern has emerged [Lee et al 2005a, Pierpont et al 2009]. There may be a specific cognitive 
disability, either in verbal or praxic reasoning, requiring a special academic strategy and 
school placement. 

Pierpont et al [2009] have studied intellectual abilities in Noonan syndrome and 
report that individuals with SOS1 pathogenic variants generally have average or higher-level 
skills. 

RAF1. Studies emphasize a striking correlation with hypertrophic cardiomyopathy, 
with 95% of affected individuals with a RAF1 pathogenic variant showing this feature, in 
comparison with the overall prevalence in NS of 18%. This suggests that pathologic 
cardiomyocyte hypertrophy occurs because of increased RAS signaling. 

 The Growth Characteristics of Patients with Noonan Syndrome: Results of Three Years of 
Growth Hormone Treatment: A Nationwide Multicenter Study 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27125300/ 

Groeihormoon is effectief 
 Genotype differences in cognitive functioning in Noonan syndrome 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1601-183X.2008.00469.x 
- our genotype–phenotype analyses indicate that some of the variation in 

cognitive skills in NS is attributable to differences in genotype. Individuals 
with SOS1 mutations performed significantly higher on both verbal and 
nonverbal cognitive tests than individuals with PTPN11 mutations 
and SOS1-negative individuals with unknown mutations. Although limited 
research has been conducted to examine individuals 
with SOS1 mutations, this finding is consistent with reports that these 
individuals are more likely to be placed in regular education classrooms 
than those with PTPN11 mutations (Tartaglia et al. 2007). 

- (Tartaglia, M., Pennacchio, L.A., Zhao, C. et al (2007) Gain-of-function SOS1 
mutations cause a distinctive form of Noonan syndrome. Nat Genet 39, 75–
79.) https://www.researchgate.net/publication/6656283_Gain-of-
function_SOS1_mutations_cause_a_distinctive_form_of_Noonan_syndrom
e 

 Rate of de novo mutations and the importance of father’s age to disease risk. 
https://www.nature.com/articles/nature11396?...22 
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-  (ook interview Erika leenders) Invloed leeftijd vader heeft invloed op de kans op 
novo mutatie 

 Noonan, J. A., R. Raaijmakers, et al. (2003). "Adult height in Noonan syndrome." Am J Med 
Genet A 123A(1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.a.20502 
 

R. Beantwoorden deelvraag 1 

Deelvraag1; wat gebeurt er in je DNA als je het noonan sydnroom hebt? Is beantwoord. De opmaak 
moet nog maar de vraag is grotendeels beantwoord, alleen het laatste stuk over PTPN11 moeten we 
nog even naar kijken, voor dit laatste kunnen we ook de informatie uit het interview met Erika 
Leenders gebruiken. We hebben nog wat informatie uit bronnen in het Engels maar dit moeten we 
nog vertalen en begrijpen. 

 

S. Feedback verwerken 

Bij ons werkplan ontbrak nog wat preciezer hoe we elke deelvraag gaan aanpakken. Dit gaan we dus 
nog verbeteren. 

Ook moeten we nog een hypothese op stellen 

Deelvraag Hoe beantwoorden? 
Wat gebeurt er in je 
 DNA als dit syndroom 
ontstaat? 
 

-https://www.noonansyndroom.nl/rasopathieen/wat-zijn-
rasopathieen 
 
- https://ojrd.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/ 1750-1172-
2-4.pdf 
 
-https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
S0002929707607071 
 
- https://avgopleiding.nl/wp-content/uploads/2020/04/Noonan-
samenvatting.pdf 
 
- voor het laatste deel over PTPN11 gebruiken we ook het 
interview met Erika leenders, zij is klinisch geneticus en ook heeft 
verstand van dit onderwerp. Daarnaast hebben we ook gewoon 
de bronnen. 
 
- kleine delen van de orientatie vragen kunnen we hier ook nog bij 
gebruiken 
 
- https://www.nature.com/articles/ng772 ( zie verwijzing tekst 
50% ptpn11) 

Hoe kan een Novo-mutatie 
ontstaan? 

- interview Erika Leenders, door te vragen naar novo mutatie 
  
https://www.groeiwijzer.nl/nl/genetische-
achtergrond/erfelijkheid/afwijkingen-in-het-erfelijk-
materiaal: 

-De cellen in het menselijk lichaam delen zich voortdurend. Zo is het 
mogelijk dat mensen groeien, en zo kunnen versleten cellen vervangen 
worden door nieuwe. 
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 Voordat een cel zich deelt, wordt eerst het genetisch materiaal gekopieerd. 
Dit heet mitose. Het gekopieerde materiaal is bestemd voor de nieuwe cel. 

 Tijdens het kopiëren kan een foutje optreden. Door het foutje kan er een 
mutatie in een gen ontstaan. 

 Zo’n kopieerfout kan in iedere cel in het lichaam optreden, dus ook in een 
ei- of een zaadcel. 

 Zo’n ei- of zaadcel kan betrokken raken bij een bevruchting. 

 Bij de bevruchting smelten de eicel en de zaadcel samen tot één nieuwe cel. 
Deze nieuwe cel bevat dan de mutatie. 

 De nieuwe cel gaat zich delen en groeit zo uit tot een kind. In elke nieuwe 
cel wordt de mutatie gekopieerd. 

 Elke lichaamscel van het kind bevat de mutatie in het gen. 

De mutatie kan ook in het kind zelf ontstaan, in een vroeg stadium van 
de ontwikkeling. Met een vroeg stadium bedoelen we: in de baarmoeder, 
als het ongeboren kind nog maar uit een klein aantal cellen bestaat. 
 
https://www.nature.com/articles/nature11396?...22 
Rate of de novo mutations and the importance of father’s age to 
disease risk. (ook interview Erika leenders) 
 

Wat zijn de gevolgen voor de 
mensen om de patiënt heen? 
 

Interview Anneke de vries, ze is zelf ouder van kinderen met NS 
en is contact persoon bij de stichting. Door te vragen naar haar 
ervaringen als ouder komen we meer te weten over de gevolgen 
voor de mensen om de patienten heen  
 
https://www.noonansyndroom.nl/component/jdownloads/send/
5-informatie-over-noonan-syndroom/225-patienteninformatie-
noonan-syndroom 
 
 
 

Wat voor invloed heeft het 
syndroom van Noonan op 
fysieke inspanning? 
 

Interview Anneke de vries, ze is zelf ouder van kinderen met NS 
en is contact persoon bij de stichting. Door te vragen naar haar 
ervaringen als ouder en haar ervaring door de stichting kan ze 
waarschijnlijk hierover wat vertellen.  
 
Interview Dr. Roofthooft 
https://www.noonansyndroom.nl/component/jdownloads/send/
5-informatie-over-noonan-syndroom/225-patienteninformatie-
noonan-syndroom 
 
verschillende veel voorkomende kenmerken benoemen en 
gevolgen voor fysieke inspanning opzoeken. 

Wat voor invloed heeft het 
syndroom op je hersenen? 

- Intelligentie 
- Sociale 

vaardigheden 
- School/oplei

ding 
- Werk 

https://www.noonansyndroom.nl/component/jdownloads/send/
5-informatie-over-noonan-syndroom/225-patienteninformatie-
noonan-syndroom 
 
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/101058/101
058.pdf (pag 15) 
 
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/noon
an-syndroom/ontwikkeling-bij-personen-met-noonan-syndroom 
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https://www.noonansyndroom.nl/stichting/overzicht-
weblinks/21-regelingen 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4864201/ 
 
 Van der Burgt and colleagues (1999) 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10586173/)  noted that 
individuals who displayed more severe physical features of NS 
performed more poorly on some cognitive tests than those with 
moderate features. One possible explanation for this finding is 
that one or more of the medical sequelae of NS could interfere 
with cognitive functioning. For example, research indicates that 
children with severe congenital heart disease tend to exhibit 
 overall lower cognitive abilities than those with less severe heart 
disease (Karsdorp et al., 2006)( 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17182669/)  
 
As a group, the pattern of performance on cognitive assessments 
among NS individuals in this study was similar to previous reports 
(Lee et al., 2005; Van Der Burgt et al., 1999). Cognitive disabilities 
were present with greater frequency in NS than in the general 
population, and the overall distribution of cognitive test scores 
was shifted significantly downward. Nevertheless, a large 
proportion of individuals in this sample (~50%) demonstrated 
intellectual skills in the average range or higher. 
 
Individuals with SOS1 mutations performed significantly higher on 
both verbal and nonverbal cognitive tests than individuals 
with PTPN11 mutations and SOS1-negative individuals with 
unknown mutations. Although limited research has been 
conducted to examine individuals with SOS1 mutations, this 
finding is consistent with reports that these individuals are more 
likely to be placed in regular education classrooms than those 
with PTPN11 mutations (Tartaglia et al., 2007) 
(Van studie; Genotype differences in cognitive functioning in 
Noonan syndrome 
Elizabeth I. Pierpont,1 Mary Ella Pierpont,2,3 Nancy J. 
Mendelsohn,2,3 Amy E. Roberts,4,5,6 Erica Tworog-
Dube,4 and Mark S. Seidenberg1 -> 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760992/#R25) 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4864201/ 
The specific improvement in PIQ that was found in this sample 
may reflect a developmental delay in executive functioning in NS 
 
 Mild motor delay has been frequently described in children with 
NS. These motor skills are thought to improve during 
development and could therefore provide an explanation for the 
increase in PIQ as well. 
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(Tartaglia, M., Pennacchio, L.A., Zhao, C. et al (2007) Gain-of-
function SOS1 mutations cause a distinctive form of Noonan 
syndrome. Nat Genet 39, 75–79.) 
        Our genotype–phenotype analyses indicate that 
some of the variation in cognitive skills in NS is 
attributable to differences in genotype. Individuals 
with SOS1 mutations performed significantly higher on 
both verbal and nonverbal cognitive tests than individuals 
with PTPN11 mutations and SOS1-negative individuals 
with unknown mutations. Although limited research has 
been conducted to examine individuals 
with SOS1 mutations, this finding is consistent with 
reports that these individuals are more likely to be placed 
in regular education classrooms than those 
with PTPN11 mutations (Tartaglia et al. 2007). 
Van: Genotype differences in cognitive functioning in Noonan 
syndrome 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1601-
183X.2008.00469.x 
 
 
 

Wat voor invloed heeft het 
syndroom van Noonan op de 
groei? 
 

Cessans C, Ehlinger V, Arnaud C, et al. Growth patterns of patients 
with Noonan syndrome: correlation with age and genotype. Eur J 
Endocrinol. 2016 May. 174 (5):641-50. [Medline]. 
        
 
Binder, G. (2009). "Noonan Syndrome, the RasMAPK Signalling 
Pathway and Short Stature." Hormone Research in Paediatrics 
71(Suppl. 2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19407499/ 
 
Noonan, J. A., R. Raaijmakers, et al. (2003). "Adult height in 
Noonan syndrome." Am J Med Genet A 123A(1) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.a.20502 

 

 
Wat voor invloed heet het 
syndroom van Noonan op de 
werking van het hart? 
 

Interview dr. roofthooft 

Wat is de invloed van het 
syndroom op een kinderwens 

 

  
 

 

T. Interview Erika Leenders 
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Het interview zou via skype plaats vinden maar helaas werkte de techniek niet mee. Omdat ze niet al 
te veel tijd had hebben we maar gewoon gebeld om zo alsnog onze vragen goed te kunnen stellen. 
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, en als we nog vragen hebben mogen we haar nog mailen. 

Hieronder staan de vragen die we van te voren bedacht hebben en de aantekeningen die we tijdens 
het interview gemaakt hebben 

1. Wat haar werk in houdt en wat ze met het Noonan syndroom te maken heeft. 

Klinische geneticus in opleiding 

Erfelijkheid, gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsachterstand 

 
2. Connectie met de stichting 

In nijmegen expertise afdeling, zij zit in de medische adviesraad. 

 

3. Hoe kan een Novo-mutatie ontstaan? 

In het proces van samensmelting ontstaan altijd foutjes bijna, maar is vaak eigenlijk niet erg. 
“random” dus bij ns is het pech. Leeftijd van vader speelt rol, hoe ouder hoe meer kans op het 
syndroom.  

 

4. Waarom speelt het PTPN-11 gen hierin zo’n grote rol? 

Belangrijkste gen voor het noonan syndroom. Eerste ontdekte gen. 50% van de gevallen via deze 
gen. 

 

Bij kinderen in de puberteit is er een langere periode van groei. Al met al vaak wel kleiner. Aantal 
genen met syndroom maar zonder lengte groei 

Sos-1 normale lengte 

 

5. Wat voor invloed heeft het syndroom op je hersenen? 
- Intelligentie 

Valt heel erg mee. Meeste een Milde tot matige achterstand. Past er eigenlijk niet bij. Meeste met 
regulier onderwijs. Sommigen universiteit. Meest ernstige vormen is een matige beperking.  

- fysieke vaardigheden 

Motoriek achterstand in de eerste jaren. Ook qua taal. Medische en voedingsproblemen vooral. Kan 
voor meer problemen zorgen op school. Ligt aan de leeftijd. Baan moeilijk te behouden, emoties 
inschatten is moeilijk. 

 

6. Wat voor invloed heeft het syndroom van Noonan op de groei? 
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Klein, ligt aan het gen. 

 

7. Wat voor invloed heet het syndroom van Noonan op de werking van het hart? 
- Fysieke inspanning? 

 

Het ruisje hangt ervan af waar het door komt.  

Het ruisje zelf is niet erg 

Maar als het bijvoorbeeld komt door een vernauwing van een vergrote lichaamsslagader heeft dit 
wel een invloed op de fysieke inspanning.  

 

8. Wat is de invloed van het syndroom op een kinderwens? 

Ptpn11 als vb. verandering op een van de kopieen. 50/50 kans op doorgeven van het syndroom.  

Zeker een grote kans op doorgeven. Bij beide man en vrouw even grote kans. 

 
9. Verschil tussen de verschillende genen en kenmerken 

Verschilt heel erg per persoon maar ook per gen. 

 

Er zit dus een bepaald spectrum per gen 

Bij sos1 een normale intelligentie en een normale groei 

Uitwerking interview; zie bijlage 2(….) 

 

U. Interview dr. Roofthooft. 

Om vragen te bedenken hebben we ons eerst wat verdiept in de verschillende hartafwijkingen bij 
noonan en wat deze dan inhouden: Veelvoorkomende hartafwijkingen: 

- Pulmonaalklepstenose (ook wel: valvulaire pulmonaalstenose)  
Er is een vernauwing (stenose) van de klep tussen de rechterhartkamer en de longslagader. 
De oorzaak van pulmonaalklepstenose is in de meeste gevallen een vergroeiing van de klep. 
Hierdoor kan de klep er niet meer goed voor zorgen dat het bloed naar de longen stroomt in 
plaats van terug de hartkamer in. 

-  Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)  
Hypertrofisch betekent dat de hartspier verdikt is. De hartspier trekt niet goed samen of 
ontspant niet voldoende, waardoor de pompfunctie van het hart verminderd is (hartfalen) 
en/of hartritmestoornissen optreden. Het hart kan minder goed samentrekken of 
ontspannen en pompt het bloed minder goed rond. 

Minder vaak voorkomde hartaafwijkingen 

- Atrium Septum Defect: ASD  
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Er is een opening in het tussenschot tussen linker en rechter boezem (atrium). Hierdoor 
stroomt het bloed van de linkerboezem naar de rechterboezem, waardoor zuurstofarm en 
zuurstofrijk bloed met elkaar gemengd worden. Hoe groter de opening is, hoe eerder er 
klachten kunnen ontstaan. Bij een kleine opening kun je er ook niets of weinig van merken.  

- Ventrikel Septum Defect: VSD 
Er is een opening in het tussenschot tussen linker en rechter ventrikel (kamer). Bloed 
stroomt onder hoge druk naar de longen. Hierdoor kan de bloedstroom omkeren. Dan 
stroomt er zuurstofarm bloed van de rechterkamer door de opening naar de linkerkamer en 
van daaruit weer naar het lichaam.  

-  Aortaklep- of mitralisklepafwijking 
- Coarctatio aortae  

https://www.noonansyndroom.nl/component/jdownloads/send/5-informatie-over-noonan-
syndroom/225-patienteninformatie-noonan-syndroom 

Vragen die we van te voren hebben bedacht zijn: 

- Wat doet u voornamelijk als kindercardioloog? 
- Heeft u ook vaak te maken met kinderen met het noonan syndroom?  
- Wat doet u zoal bij kinderen met het Noonan Syndroom, voornamelijk controles of nog iets 

anders? 
- Er wordt nu ook veel meer bekend over de verschillende genen of afwijkingen op 

verschillende genen, heeft dat ook nog invloed op hoe snel het syndroom wordt herkent? 
- Welke leeftijd hebben de meeste kinderen met noonan die u behandelt? Vooral pas geboren 

of verschilt dat heel erg? 
- Hoe vaak komen ze op controle bij een cardioloog en blijven ze lang onder controle staan? 
- Een van de veelvoorkomende hartafwijkingen bij het noonan syndroom is een vernauwing 

van de longslagader klep (Pulmonaalklepstenose of valvulaire pulmonaalstenose). Zou u wat 
meer kunnen vertellen over deze hartafwijking? Wat houdt het precies in en wat zijn de 
gevolgen? 

  Heeft deze afwijking ook een groot gevolg voor fysieke inspanning? 

- Een andere veel voorkomende hartafwijking is Hypertrofische cardiomyopathie, zou u hier 
ook nog wat over kunnen vertellen? 

  Heeft deze afwijking een groot gevolg voor fysieke inspanning? 

De hele uitwerking van het interview staat in bijlage 3. Het uittypen van het interview koste best 
veel tijd, je moet snel typen, goed luisteren en het gaat best snel. Dit was dus nog wel veel werk 
maar het is verder wel gelukt.De volledige uitwerking van het interview is te vinden in bijlage 2; 
interview dr.Roofthooft pws 

V. Deelvragen beantwoorden 

Om de deelvragen te kunnen beantwoorden hebben we alle gevonden informatie die we kunnen 
gebruiken bij de deelvragen op een rijtje gezet. (Zie bijlage 5) 

 

W. Deelvragen beantwoorden 

Het beantwoorden van de deelvragen verliep over het algemeen zonder al te grote problemen.  
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