
Oproep wetenschappelijk onderzoek: 
Kinderen van 8-16 jaar en hun ouders gezocht! 

 
Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh voor geestelijke 
gezondheid in Venray (een ggz instelling) wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de 
neuropsychologie (het wetenschapsgebied dat de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag 
bestudeert) bij verschillende genetische aandoeningen zoals het noonansyndroom. Kinderen, 
jeugdigen en volwassenen met het noonansyndroom ervaren in het dagelijks leven vaker problemen 
in de denkfuncties. Bij denkfuncties kan gedacht worden aan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dit onderzoek wordt de relatie tussen verschillende denkfuncties bekeken en onderzocht of er 
verschillen bestaan in de denkfuncties tussen kinderen, jeugdigen en volwassenen met en zonder het 
noonansyndroom. Met deelname aan het onderzoek draagt u en/of uw kind bij aan de verbetering 
van de huidige geestelijke gezondheidszorg en aan de ontwikkeling van behandelmogelijkheden. 
Voor elke deelnemer kunnen wij een vergoeding van €10 in de vorm van een VVV-cadeaukaart 
beschikbaar stellen. Iedereen is welkom om aan het onderzoek deel te nemen, dus u kunt met de 
hele familie deelnemen.  
 
Wij zijn specifiek op zoek naar:  

1. Kinderen en jeugdigen van 8 tot en met 16 jaar met of zonder het noonansyndroom. Het is 
belangrijk dat zij bereid zijn om een aantal neuropsychologische taken uit te voeren, enkele 
vragenlijsten zelf in te vullen en dat u als ouder of verzorger bereid bent om enkele 
vragenlijsten in te vullen.  

2. Volwassenen (>18) met of zonder het noonansyndroom die bereid zijn om een aantal 
neuropsychologische taken uit te voeren en enkele vragenlijsten in te vullen.  
 
Het is belangrijk dat alle deelnemers de Nederlandse taal voldoende beheersen, in 
Nederland naar de basisschool gaan of de basisschool hebben afgerond en dat zij geen 
verstandelijke beperking hebben.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Topklinisch Centrum voor 
Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh in samenwerking met (masterstudenten van) de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Het onderzoek duurt maximaal drie uur (inclusief pauzes) voor kinderen en 
één uur voor volwassenen en kan, naargelang uw voorkeur, op een locatie in Nijmegen of Venray of 
bij u thuis plaatsvinden. De afspraken kunnen vanaf nu gepland worden op een voor u geschikte 
datum en tijd.  
 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar: jkramer@vvgi.nl 
Drs. Jennifer Kramer 
psycholoog en onderzoeker bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid 
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