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Voorwoord 
Het is weer zover. De laatste nieuwsbrief van dit jaar 
ligt weer klaar voor jullie!

In deze nieuwsbrief vind je uiteraard weer een prachtige 
collage van een heerlijke familiedag. Helaas hielp het 
weer niet echt mee deze keer, maar dat mocht de pret 
gelukkig niet drukken. Milan kwam voor het eerst met 
zijn broer en ouders naar de familiedag en schrijft iets 
over zijn ervaringen. Lotte maakte een leuke vlog, een 
linkje is verderop in deze nieuwsbrief te vinden. Als 
laatste vind je nog een artikel over de lezing die werd 
gehouden tijdens de familiedag.

Door enkele leden van de stichting wordt een werk-
groep wetenschappelijk onderzoek gevormd. Enkele 
van hen volgen een cursus over patiënten participatie 
bij wetenschappelijk onderzoek. Janine Schouwstra 
schrijft een stukje over haar ervaringen tot nu toe. 
In september is er weer een bijeenkomst van “Student 
Meets Patiënt” geweest. Theo Grim vertelt over zijn 
ervaringen.

We hebben een mooi wetenschappelijk artikel  
ontvangen over cognitie en psychopathologie bij het 
Noonan Syndroom. Een online mindfulness  
programma voor kinderen en jongeren met chronische 
pijn delen we in deze nieuwsbrief. 

Verder nog een artikel over een internationale  
methode die gebruikt kan worden om het functioneren 
van iemand met een beperking in het dagelijks leven te 
beschrijven.

Daarnaast nog een artikel van de patiënten federatie 
over de beschikbaarheid van medische gegevens.

In deze nieuwsbrief ook een bijzonder verhaal over de 
band tussen een jongetje en de CliniClowns. Tabitha 
Koning schrijft over hoe haar zoon een vriendschap 
opbouwt met de CliniClowns van het Wilhelmina 
kinderziekenhuis.

Al met al weer een goed gevulde nieuwsbrief met 
mooie, vernieuwende en interessante artikelen.

Als laatste wensen wij jullie namens de redactie en  
het bestuur hele fijne feestdagen en  
alle goeds voor 2023!

In deze nieuwsbrief pagina

Voorwoord 2

‘Mama, wanneer ga ik weer naar de maan?’  
Versalg 2

Zwangerschap met het Noonan syndroom 
Ervaringsverhaal 4

Cognitie en psychopathologie bij  
genetische varianten van Noonan  
syndroom spectrumstoornissen 
Vast rubriek

5

Medische gegevens 
Verslag 7

Eindelijk een manier om te laten zien hoe 
jouw ziekte bij jou uitpakt 
Artikel Ieder(in)Ied

8

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

10

Zeker ook aandacht voor de familie  
naast de patiënt zelf, 
Student Meets Patient
Verslag

11

Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek, 
Cursus Patiënten Participatie 12

Mindfulness programma
online 13

Colofon 13

Familiedag 24 september 2022
Verslag 14

Motorisch functioneren 
bij kinderen met het Noonan Syndroom
Lezing

16/19

Prikbord 20

Agenda 20
Ilse de Jong

Vrijwilliger Stichting Noonan Syndroom

Tijdens de zwangerschap waren er al een paar bijzonder- 
heden te zien aan de groei van Morris. Zo had hij korte 
bovenbeentjes, een bol buikje en zag men iets aan het 
hartje. Het was nog niet duidelijk wat er precies aan de 
hand was, maar uit voorzorg ben ik in het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis bevallen. Met het idee: mocht er een 
operatie nodig zijn, dan kunnen de chirurgen gelijk 
opereren. 

Direct een vermoeden
Morris is uiteindelijk een maand te vroeg geboren. Gelijk 
na de geboorte was duidelijk dat er iets met hem aan de 
hand was. Na een echo wist de cardioloog het zo goed 
als zeker. En door aanvullend bloedonderzoek kon 
worden bevestigd dat Morris het syndroom van Noonan 
had: een verzamelnaam voor verschillende ziektebeel-
den bij elkaar.

Wachten op de openhartoperatie
De eerste maand zijn we in het ziekenhuis gebleven. 
Daarna mochten we naar huis, Morris was zwak en bleef 
een sonde houden. We gingen het ziekenhuis in en het 
ziekenhuis uit. We moesten wachten tot hij sterker en 
groter werd om een openhartoperatie te ondergaan. Na 
vier maanden was het zover. Morris is daarna nog vaak 
geopereerd. Voor mij is het lastig om gaan met de 
onvoorspelbaarheid van zijn gezondheid. Voordat 
corona kwam, werd Morris om de paar maanden 
opgenomen, onder andere met luchtweginfecties. Nu 
merken we dat de regelmatige opnames weer beginnen. 
Morris’ immuunsysteem is kwetsbaar, hij heeft com-
plexe problemen met zijn luchtwegen. Ook zijn we elke 
maand wel een keer in het ziekenhuis voor controle.

Zijn puurheid
Morris is geen gezond jongetje. Cognitief begrijpt hij veel, 
maar sociaal emotioneel is het voor hem lastiger. Door 
alle tijd die we in het ziekenhuis doorbrengen, ontmoet 
hij continu de CliniClowns. Hij reageert er zo leuk en 
puur op, de clowns zijn zo belangrijk voor hem. Ik zie hoe 
rustig hij wordt, vooral als ze muziek maken. Hij geniet 
daar intens van. Ik gun iedereen een kind als Morris. Zijn 
puurheid laat je zien wat er echt toe doet in het leven.
 

Intensief zorgen
De nachten thuis zijn zwaar. Morris heeft regelmatig 
paniekaanvallen. We hebben thuiszorg die ons onder-
steunt. En hij krijgt muziektherapie om trauma’s te 
verwerken. De intensieve zorg voor Morris heeft me de 
beste versie van mezelf gemaakt. Hij is zo kwetsbaar en 
daar ben ik als moeder heel alert en zuinig op. Natuur-
lijk is het lastig dat ik niet weet hoe het er over een week 
of maand uitziet, maar dit proces is tegelijkertijd heel 
bijzonder en waardevol om mee te maken.

Vrienden
Morris gaat steeds meer begrijpen omdat hij ouder 
wordt. De CliniClowns zijn als zijn vrienden voor hem. 
Bijna dagelijks hebben de vrienden contact met elkaar via 
de CliniClowns App. Morris kijkt filmpjes terug of stuurt 
een berichtje naar een clown die online is. Vaak videobel-
len ze ook met elkaar. Een paar clowns springen eruit, 
daar heeft Morris continu en intensief contact mee. Het 
mooie is dat ze elkaar dan ook in het ziekenhuis weer 
tegenkomen, dat voelt vertrouwd.

Met Kat en Hop naar de maan
CliniClowns Kat en Hop zijn van die speciale vrienden. 
Morris ziet ze vaak op de CliniClowns App en in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Vier weken geleden 
kwamen clowns Kat en Hop nog bij hem langs in het 
ziekenhuis. Morris had de hele ochtend geslapen en was 
echt ziek. Toch stapte hij uit bed, pakte zijn gitaar en ging 
muziek maken met de clowns. Ze zongen dat ze met een 
raket naar de maan gingen. Die nacht erna had Morris een 
slechte nacht, hij was door de koorts behoorlijk gaan ijlen. 
Na een hoestbui werd hij even wakker en zei: “Mama, ik 
ben naar de maan geweest.” Hij dacht, vanuit zijn bele-
vingswereld, écht dat hij samen met de clowns naar de 
maan was geweest. Dat is zo puur, zo gaaf. De volgende 
ochtend stuurde Kat een berichtje: “Goedemorgen Morris, 
heb je goed geslapen? En gedroomd over rakketten naar 
de maan?” Nog steeds heeft Morris het erover: “Wanneer 
ga ik weer met Kat en Hop naar de maan?”

‘Mama, wanneer ga ik 
weer naar de maan?’

Verslag

Voor de kwetsbare Morris (5) kan elk virusje een 
serieuze ziekenhuisopname betekenen. In de 
afgelopen vijf jaar heeft hij een bijzondere band 
opgebouwd met de CliniClowns, vertelt zijn 
moeder Tabitha in een openhartig verhaal.

Tabitha Koning
moeder van Morris

Laat kinderen zoals Morris 
hun zorgen even vergeten

DONEER 
ONLINE
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Sandra is nu 30 jaar en werkt 25 uur in de week als 
helpende in de zorg. Op dit moment is ze 27 weken 
zwanger. Zelf wist Sandra als kind al dat ze het Noonan 
syndroom had en buiten het feit dat ze 10 jaar lang 
groeihormoon gespoten kreeg, heeft ze zelf niet zoveel 
hinder gehad van het Noonan syndroom.

Sandra en Huub hebben besloten om te proberen om 
zwanger te worden via de natuurlijke weg. Zij vinden de 
kenmerken van het Noonan syndroom zo mild bij 
Sandra, dat ze dit samen aan durfden. Ook omdat het 
medische traject wel meerdere jaren kan duren.
Toen ze eenmaal zwanger waren zijn ze voor de eerste 
controle naar de verloskundige geweest met het boekje 
patiënten informatie Noonan Syndroom. De verloskun-
dige verwees hen door naar het academisch ziekenhuis 
in Utrecht. De gynaecoloog die ze toegewezen kregen 
kent het Noonan syndroom. Daar kregen ze extra 
controles tijdens de zwangerschap, maar werd ook 
gekeken naar de hartafwijking, die vroeger bij Sandra is 
geconstateerd. Dit bleek gelukkig goed te zijn en nu 
wordt er nog gekeken naar de verhoogde bloedingsnei-
ging die voor kan komen, voor als de baby geboren 
wordt.

Sandra en Huub hebben ook niet gekozen voor een 
vruchtwaterpunctie, omdat er een risico bestaat op een 
miskraam. Van alle echo’s die ze hebben gehad, zag ook 
de 20 weken echo er goed uit. Sandra gebruikte medicij-
nen tegen ADD, in haar geval tegen erg druk zijn in je 
hoofd en deze medicatie is in een week afgebouwd en 
gestopt. De zwangerschapshormonen zorgen ervoor 
dat deze medicatie nu niet nodig is en na de bevalling 
wordt dan gekeken of met minder medicatie gestart kan 
worden. Sandra en Huub kijken erg uit naar hun baby, 
die in september verwacht wordt.

Op 13 oktober 2022 hebben Sandra en ik opnieuw met 
elkaar gesproken. Op 22 augustus is zoontje Dexx 

geboren na een zwangerschap van 38 weken.
Hij woog ongeveer 4 pond en was 46 cm lang.
Dexx heeft een wat moeizame start gehad doordat hij 
vruchtwater had ingeslikt en zijn longblaasjes niet 
volledig opengingen. Sandra had wel gelijk door dat er 
iets niet klopte, omdat Dexx niet ging huilen. Hij werd 
dan ook direct weggehaald en onder het toeziend oog 
van papa werd het vruchtwater weggezogen en kreeg 
Dexx een zuurstofmaskertje, daarna knapte hij lang-
zaam op.

Dexx kreeg sondevoeding en moest een week in het 
ziekenhuis blijven. Sandra werd na 2 dagen ontslagen. 
Die dagen hebben de ouders als zeer moeilijk en zwaar 
ervaren. Je baby'tje blijft achter en je gaat met lege 
handen naar huis. Toch gingen ze iedere dag op bezoek 
en mocht hij na een week naar huis. Ze mochten nog 
twee weken niet naar buiten met hem en minimaal 
bezoek ontvangen.

Dus de geboortekaartjes zijn pas 
later verstuurd. Omdat Dexx zo 
klein was moest hij dag en nacht 
om de drie uur een flesje krijgen, 
waarvoor Sandra kolft. Gelukkig 
gaat het nu heel goed.

Dexx weegt inmiddels bijna 6 pond 
en is 51 cm. Ook hij heeft het 
Noonan syndroom en zal daarvoor 
een keer per jaar naar Nijmegen 
gaan, voor controle.

Wij wensen Huub en Sandra heel 
veel geluk met Dexx.

Zwangerschap 
met het Noonan syndroom

Ervaringsverhaal

Sandra en haar broer Rudy kwamen als jonge kinderen al mee met hun ouders naar de Noonan contact 
– en familiedagen. Nu is Sandra 30 jaar en samen met haar vriend, Huub, zwanger van hun eerste kindje.
Op de contactdag in maart kwam het onderwerp kinderen krijgen als je Noonan syndroom hebt ook aan 
bod in een Workshop van Erika Leenders. Binnen de stichting zien we de kinderwens steeds meer ter 
sprake komen en we zijn dan ook heel blij dat Sandra iets wilde vertellen over hun kinderwens en hun 
keuze om op de natuurlijke manier zwanger te worden. 

Anneke de Vries
Contactpersoon Stichting Noonan Syndroom

In onze studie hebben we daarom van 100 patiënten met 
NSSS (van 6 tot 61 jaar) op basis van negen verschillende 
genvariaties het profiel van cognitief functioneren en 
psychopathologie beschreven. We hebben hiervoor de 
uitkomsten van alle 100 neuropsychologische onder-
zoeken individueel bestudeerd en de resultaten  
geclassificeerd als gemiddeld, beneden gemiddeld of 
boven gemiddeld, rekening houdend met factoren als 
leeftijd, intelligentie- en opleidingsniveau. Door middel 
van statistische analyses hebben we vervolgens  
gekeken of er binnen de mutatiegroepen bepaalde 
profielen onderscheiden konden worden. 

We vonden dat patiënten met een verandering in de 
genen PTPN11, KRAS, RAF1 en SHOC2 (als groep) vaker 
een lager dan gemiddeld IQ hadden. We vonden geen 

duidelijke stoornissen in het tempo van informatie- 
verwerking, de aandacht, het geheugen, het executief 
functioneren (de ‘controlefuncties’) en de sociale 
cognitie binnen de groepen, maar in de PTPN11-groep 
werden er wel aanwijzingen gezien voor problemen met 
emotieherkenning en mentaliseren (het vermogen om je 
te verplaatsen in gedachten en gevoelens van andere 
mensen). Alexithymie (moeite met het herkennen en 
verwoorden van je eigen gevoelens) en internaliserende 
problemen (zoals angst- en stemmingsklachten) kwamen 
significant meer voor bij patiënten met een mutatie  
in PTPN11 en SOS1 dan verwacht op basis van de 
algemene populatie, terwijl bij de PTPN11-groep ook 
externaliserende problemen (zoals onrustig of impulsief 
gedrag) in hogere mate voorkwamen. 

Cognitie en psychopathologie
bij genetische varianten van Noonan syndroom spectrumstoornissen

Vaste rubriek

Noonan syndroom spectrumstoornissen (NSSS) zijn een groep aangeboren ontwikkelingsstoornissen,  
die veroorzaakt worden door mutaties in genen die een rol spelen in de ‘Ras/MAPK-signaalketen’. Door 
veranderingen in deze signaalketen kunnen belangrijke ontwikkelingsprocessen verstoord raken, met 
gevolgen voor de lichamelijke ontwikkeling (bijv. geringe lengte, hartaandoening, specifieke gezichts- 
kenmerken), maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen en daardoor voor de informatieverwerking. 
Inmiddels zijn er veranderingen in meer dan 15 genen geïdentificeerd die kunnen leiden tot NSSS. Een 
mutatie in het PTPN11-gen komt het vaakst voor (ongeveer 50%). In de literatuur wordt beschreven dat 
problemen in de informatieverwerking vaak voorkomen bij mensen met NSSS, maar in deze studies zijn 
patiënten met een variatie in het PTPN11-gen vaak oververtegenwoordigd. 

zie vervolg
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Patiëntenfederatie wil dat medische 
gegevens vaker beschikbaar zijn

Patiëntenfederatie Nederland pleit ervoor dat nood- 
zakelijke medische gegevens in de hele keten van de 
zorg beschikbaar zijn. In een brief aan de Tweede Kamer 
schrijft de federatie: “We pleiten opnieuw voor een 
geen-bezwaarsysteem (opt-out) voor het uitwisselen 
van noodzakelijke medische gegevens. Medische 
gegevens worden dan op een veilige manier gedeeld 
tussen zorgverleners van de patiënt, tenzij de patiënt 
ervoor kiest en aangeeft dit niet te willen. Dat sluit ook 
aan bij het pleidooi van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid dat wetgeving het beste zo ingericht 
kan worden, dat de meeste mensen het beste worden 
geholpen als ze geen actie hoeven te ondernemen.”

Patiëntgegevens niet altijd beschikbaar op 
HAP en SEH

De Kamer praat volgende week over gegevensuitwisseling 
in de zorg. De Patiëntenfederatie wijst op een onderzoek 
dat zij deed waaruit blijkt dat veel patiënten denken dat 
hun huisartsgegevens altijd beschikbaar zijn op de HAP 
of de SEH, maar dat dit niet zo is.  

“Uit onderzoek voor het programma Met Spoed  
beschikbaar, dat zich inzet voor landelijke implementatie 
van digitale uitwisselingen in de spoedzorg, blijkt dat 
veel patiënten denken dat de informatie van de huisarts 
automatisch bekend is op de Huisartsenpost (HAP) en 
Spoedeisende Hulp (SEH). Dit is echter niet de realiteit: 
patiënten moeten vooraf, op een eerder moment, via  
de huisarts toestemming geven voor inzage van hun 
gegevens op de HAP. En op de meeste SEH’s zijn de 
gegevens niet beschikbaar.”

De brief vervolgt: “Kwaliteit van zorg is daarmee  
afhankelijk van de toestemming van de patiënt. Dat 
levert risico’s op voor patiënten en brengt zorgverleners 
in een conflict van plichten. Juist kwetsbare en minder 
zelfredzame patiënten, die vaak meer dan gemiddeld 
zorg gebruiken, lopen het grootste risico. Toestemming 
vooraf als grondslag werkt dan belemmerend voor 
adequate gegevensuitwisseling in de praktijk.  
Wij zijn blij dat de minister al een wetsvoorstel in 
voorbereiding heeft om een grondslag te creëren voor 
gegevensuitwisseling in het kader van spoedzorg.”

Medische gegevens
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Voor patiënten met de PTPN11-variant met multipele 
lentigines (één van de NSSS), SHOC2-, CBL- en SOS2-
mutaties werden er aanwijzingen gezien voor meer 
alexithyme problemen dan verwacht. Er werden geen 
verschillen gevonden in cognitie en psychopathologie 
tussen kinderen (jonger dan 16 jaar) en volwassenen. 

Deze resultaten suggereren dat de NSSS vooral  
gekenmerkt worden door een laaggemiddeld intelligentie- 
niveau en niet zozeer door tekorten in specifieke 
cognitieve domeinen. Een lager intelligentieniveau moet 
meegewogen worden in de interpretatie van prestaties 
op tests die specifieke onderdelen van het informatie-
verwerkingsprofiel in kaart brengen. Daarnaast bevestigt 
deze studie de eerder beschreven aanwijzingen voor 
kwetsbaarheden in de sociale cognitie en voor alexithymie 
bij NSSS, die kunnen leiden tot problemen in de emotie-
regulatie en interpersoonlijke relaties, wat weer kan 
resulteren in gedragsproblemen en psychopathologie. 

Deze studie benadrukt het belang van individueel 
neuropsychologisch onderzoek op belangrijke momenten 
in de ontwikkeling, om op deze manier behandeling en 
begeleiding op maat te kunnen bieden. Het is belangrijk 
dat clinici aandacht hebben voor de (neuro)psychologische 
kwetsbaarheden van deze doelgroep en meer specifiek 
voor sociaal-cognitieve problemen en alexithymie. 
Als problemen in de sociaal-cognitieve functies tot 
problemen leiden in het dagelijks leven, kunnen  
patiënten verwezen worden voor een behandeling  
die de sociaal cognitieve vermogens versterkt en  
de alexithyme klachten vermindert. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de Sociaal-Emotionele 
training voor (jong)volwassenen met het  
Noonan Syndroom (SENS), die binnen het Topklinisch 
Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh 
ontwikkeld is. 

Dit is een vrije samenvatting van een artikel dat in de zomer van 2022 verschenen is in een speciale uitgave van het Journal of 
Clinical Medicine, over nieuwe inzichten in klinische en genetische kenmerken van het Noonansyndroom: Wingbermühle, E.; 
Roelofs, R.L.; Oomens,W.; Kramer, J.; Draaisma, J.M.T.; Leenders, E.; Kleefstra, T.; Kessels, R.P.C.; Egger, J.I.M. Cognitive Pheno-
type and Psychopathology in Noonan Syndrome Spectrum Disorders through Various Ras/MAPK Pathway Associated Gene 
Variants. J. Clin. Med. 2022, 11, 4735. 

Het volledige artikel is te lezen via de link: JCM | Free Full-Text | Cognitive Phenotype and Psychopathology in Noonan Syndro-
me Spectrum Disorders through Various Ras/MAPK Pathway Associated Gene Variants (mdpi.com)

beiden werkzaam bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh

dr. Renée Roelofs
GZ-psycholoog en senior onderzoeker

Dr. Ellen Wingbermühle, 
klinisch neuropsycholoog 
en senior onderzoeker 
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De zorg is sterk gericht op het stellen van de juiste 
diagnose en het doen van bijhorende medische 
ingrepen of behandelingen. Voor het vastleggen van 
deze medische gegevens zijn internationaal erkende 
codes in gebruik. Dat maakt het voor (para)medici 
makkelijk om met elkaar over patiënten te 
communiceren. Mensen met een beperking en 
chronisch zieken weten echter dat dit medisch model 
maar zeer ten dele hun gezondheidssituatie beschrijft. 
Want het laat buiten beschouwing hoe iemand in het 
dagelijks leven functioneert. Wat kan iemand wel en 
niet? En welke factoren zijn daarbij helpend of 
belemmerend?

ICF, de internationale taal  
om functioneren te beschrijven
Toch bestaat er weldegelijk een methodiek om dit 
dagelijks leven met een aandoening goed in kaart te 
brengen. Dit is een internationaal gehanteerd systeem, 
genaamd ICF. Het systeem bestaat uit codes waarmee 
heel precies kan worden beschreven waar iemand in het 
dagelijks leven tegenaan loopt.
De ICF is dus een standaardtaal voor de beschrijving van 
iemands functioneren. Daarmee kan worden 
beschreven:
• Wat de persoon mentaal of fysiek mankeert;
• Wat voor dagelijkse activiteiten iemand (nog) zelf kan 

doen, al dan niet met een hulpmiddel. Zoals: zitten, 
boodschappen doen, schoonmaken, beslissingen 
nemen;

• In welke mate iemand deelneemt aan het 
maatschappelijk leven. Dan gaat het bijvoorbeeld om: 
mobiliteit, een eigen huishouden hebben, al dan niet 
betaald werken etc.

Verder kunnen met ICF ook nog externe en persoonlijke 
factoren worden onderscheiden die het functioneren 
beïnvloeden. Denk aan: het al dan niet hebben van een 
aangepaste woning, steun van familie of vriendenkring, 
discriminatie en uitsluiting; leefstijl.

De taal van het sociaal model
ICF kijkt dus naar veel meer factoren dan de aandoening 
alleen. Het maakt zichtbaar wat gunstige of beperkende 
factoren zijn in de fysieke en sociale omgeving. ICF is 
eigenlijk de (code)taal van het sociaal model. En dus zou 
het een enorm goede aanvulling zijn op het medische 
model – en bijhorende codes – waarmee veel medici en 
hulpverleners nu werken. Met andere woorden: ICF 
maakt het mogelijk om het sociaal model en het medi-
sche model met elkaar te verbinden.

Toch wordt ICF in Nederland nog maar mondjesmaat 
ingezet. Iemand die daar verandering in wil brengen is 
Liesbeth Siderius, jeugdarts en voorzitter van de 
Stichting Schwachman Syndroom Support Holland. Zij 
ziet ongekende mogelijkheden voor ICF. Zeker voor 
mensen met een zeer zeldzame aandoening, zoals het 
Schwachman Syndroom. “Een arts weet misschien wat 
de aandoening is, maar weet niks van de consequenties 
voor het dagelijks leven. Met ICF kan je heel precies 
aangeven waar je mee zit.”

ICF kan dus gebruikt worden om op individueel niveau 
te kijken wat iemand nodig heeft. Daarnaast kan de 
methode ook van groot nut zijn voor allerlei vormen van 
gezondheidsonderzoek. Omdat ze zichtbaar maakt waar 
mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen, kan je er 
een schat aan gegevens mee ophalen, zegt Siderius. Dat 
kan bijvoorbeeld gaan: over meedoen in het algemeen; 
arbeidsparticipatie; het kunnen krijgen van een 

Eindelijk een manier  
om te laten zien hoe jouw ziekte bij jou uitpakt

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte lopen er tegenaan. Ze hebben een medisch label 
gekregen. Maar wat de beperking of aandoening betekent voor hun dagelijks functioneren daarvan 
hebben zorgverleners en indicatiestellers vaak geen idee. En dus moeten ze dat keer op keer uitleggen. 
Maar er gloort hoop. Er bestaat een methode waarmee heel precies kan worden beschreven welke 
problemen iemand met een beperking in het dagelijks functioneren ondervindt. Als je wil, kan je deze 
methode alvast uitproberen om de voordelen ervan persoonlijk te ervaren.

Artikel Ieder(in)Ied

hypotheek; de werkzaamheid van bepaalde medicijnen 
en onwetendheid bij hulpverleners.

Verder kan ICF – omdat het een internationaal erkende 
en gebruikte taal is – ook worden gebruikt om 
internationaal onderzoek te doen en vergelijkingen 
tussen landen te maken. “Voor zeldzame ziekten levert 
dat heel veel op. Je wil heel graag de situatie van 
mensen hier vergelijken met die in andere landen.”

Zelf het heft in handen
Terug naar de voordelen voor het individu. Liesbeth 
Siderius zegt dat ICF een ‘patient included’ methode is. 
En ze zou het liefst willen dat mensen met een 
beperking ICF gaan gebruiken om zelf de consequenties 
van hun aandoening te beschrijven. Die gegevens 
zouden ze dan moeten gaan bijhouden in hun 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarin de 
medische gegevens staan van bijvoorbeeld huisarts, 
specialist en apotheker. “Het bijzondere is dat mensen 
dan zelf kunnen aangeven waar ze last van hebben en 
ook waarmee ze geholpen kunnen worden. Je krijgt dan 
een heel compleet beeld.”

Siderius ziet voor zich dat mensen in de toekomst 
ICF-codes sturen naar hulpverleners en indicatiestellers. 
En dat dit leidt tot zorg en indicaties die werkelijk op 
maat zijn. Maar ICF kan nog breder ingezet worden. 
Bijvoorbeeld in het contact met het UWV. “Neem 
Schwachman. Dat is een heel zeldzaam syndroom. Nu 
moeten mensen steeds opnieuw uitleggen wat het is en 
welke consequenties het heeft. Dat hoeft dan niet 
meer.”

Dit alles is echter nog toekomstmuziek want de 
persoonlijke gezondheidsomgeving is nog in 
ontwikkeling en een breed gebruik van ICF moet nog 
van de grond komen. Bovendien is de opzet van ICF nu 
nog te specialistisch om door leken te gebruiken. 

Stichting Schachman Syndroom heeft zich daardoor niet 
laten ontmoedigen en heeft onlangs een pilot met ICF 
gedaan. Hiervoor zijn vragen uit de ICF die relevant zijn 
voor mensen met Schwachman geselecteerd en van 
uitleg voorzien. Deze vragen zijn vervolgens ingevuld 
door een aantal mensen met dit syndroom en deze 
mensen zijn daar later ook nog over geïnterviewd.

Zelfs voor Siderius waren een aantal uitkomsten nog 
verrassend. “Zo was het opvallend dat mensen 
aangeven dat ze het meest last hebben van 
vermoeidheid, meer eigenlijk dan van andere 
symptomen. Interessant was ook dat mensen lieten 
weten dat autorijden lastig is, maar dat het met een 
automaat wel goed te doen is. Dus ook oplossingen 
worden zichtbaar.”

Probeer ICF zelf uit
Liesbeth Siderius is ervan overtuigd dat ook andere 
mensen met een beperking veel profijt kunnen hebben 
van het gebruik van ICF. Om dat zichtbaar te maken, wil 
ze de komende tijd mensen met een beperking of een 
chronische ziekte de mogelijkheid bieden om ICF te 
gebruiken. Ze gaan dan vragen uit de ICF invullen en 
krijgen daarna nog een interview met een onderzoeker. 
Wil je hieraan meedoen? Stuur dan een mail aan 
Liesbeth Siderius, E.Siderius@kpnplanet.nl

Door mee te doen krijg je een goed overzicht van de 
gevolgen van je beperking of aandoening voor je 
functioneren en de factoren die het functioneren 
positief of negatief beïnvloeden. Dat kan je helpen in het 
gesprek met artsen of hulpverleners. Verder help je mee 
aan het breder inzetbaar maken van ICF.

Bron : nieuwsbrief Iederin
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Met zijn vieren (3 ouders en 1 patiënt). Hierbij is het de 
bedoeling dat tweedejaars studenten kennis maken met 
patiënten en hun syndromen/ziektebeelden. We waren 
er om meer duidelijkheid te geven en verdieping over 
het syndroom van Noonan. Bij deze ontmoetingen is  
het de bedoeling dat studenten door vragen te stellen 
aan patiënten en familie meer kennis en begrip voor 
patiënten krijgen.

Na een korte kennismaking werd de groep studenten 
gesplitst om in kleinere groepen het gesprek met één 
van ons aan te gaan.

In deze levendige gesprekken hebben we geprobeerd 
om het syndroom en zaken die erbij komen uit te leggen 
en te verduidelijken aan deze studenten. Na gesprekken 
in kleine groepen was er een terugkoppeling met de 
hele groep studenten. Jos Draaisma had de regie en 
begeleidde het geheel, hij gaf toelichting en verduidelijking 
op vragen. We hebben, denken we, goed kunnen 
duidelijk maken dat het syndroom van Noonan zich op 

heel veel mogelijke wijzen manifesteert. Dat er nog veel 
onderzoek nodig is en dat de impact op patiënten en 
familie groot is. Vooral dat laatste, de familie, hebben 
we benadrukt. Hiermee hopelijk een zaadje geplant bij 
deze toekomstige artsen. Dit in de hoop dat als ze 
patiënten met het syndroom van Noonan tegen gaan 
komen er zeker aandacht moet zijn voor de familie naast 
de patiënt zelf. Of zoals Jos zo toepasselijk zei:  
“Vraag aan familie: Hoe is het met U?”.

We hebben alle vier een heel goed en fijn gevoel over 
deze bijeenkomst gehad. Echt het gevoel iets te hebben 
kunnen uitdragen aan deze studenten.

Theo Grim

Ook namens: 
Corien Lankreyer
Thabitha Koning
Marielle Roskam 

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

Onderzoek

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 Noonan syndroom. Met 
deelname aan het onderzoek draagt u en/of uw kind bij 
aan de verbetering van de huidige geestelijke gezond-
heidszorg en aan de ontwikkeling van behandelmogelijk-
heden. 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 Noonan syndroom. 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 vragen-
lijsten in te vullen. 

2. Volwassenen (>18) met of zonder het Noonan 
syndroom die bereid zijn om een aantal neuropsycho-
logische 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.

Zeker ook aandacht  
voor de familie  
naast de patiënt zelf
Student Meets Patient

Afgelopen 21 september zijn we op uitnodiging 
naar het Radboudumc (academisch ziekenhuis in 
Nijmegen) geweest voor Student Meets Patient. 

Verslag
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Het doel van deze cursus is: 
• Leren om gaan met een relevante onderzoeksvraag 

voor Noonan patiënten die bij de stichting terecht komt.
• Leren om terughoudend te zijn met je oordeel,  

en dat je niet moet gaan zitten op de stoel van  
de onderzoeker. 

• Om als Stichting een meedenkende en adviserende 
rol te hebben. 

We doen aanbevelingen m.b.t. het onderzoeksvoorstel 
welke door de Noonan poli of andere instellingen aan 
ons wordt doorgegeven vanuit het perspectief van de 
Stichting. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het SGF 
formulier (Samenwerkende Gezondheidsfondsen). 

Op de volgende punten wordt de  
onderzoeksaanvraag beoordeeld:  

• Betrokkenheid en vertrouwelijk 
• Publiekssamenvatting 
• Relevantie voor de doelgroep:  
 - Naasten 
 - Zelfredzaamheid 
 - Kwaliteit van leven 
 - Kwaliteit van zorg 
 - Uitkomstmaten  
• Relevantie voor de maatschappij: 
 - Maatschappelijke participatie 
 - Begrip voor het leven met de ziekte of beperking 
 - Kosteneffectiviteit 
• Risico’s voor deelnemers aan het onderzoek 
• Belasting voor deelnemers aan het onderzoek 
• Haalbaarheid van het onderzoek: 
 - Samenwerking 
 - Voldoende deelnemers 
• Cliëntenparticipatie 
• Representativiteit: 
 - Diversiteit 
 - Inclusie-en exclusiecriteria 
 - Representativiteit cliëntvertegenwoordigers 

• Ethiek en veiligheid 
• Communicatie 
• Implementatie van onderzoek 
• Eindoordeel 

Op dit moment zijn we betrokken geweest bij één 
onderzoek waar we met de hele groep naar gekeken 
hebben en waar we onze aanbeveling hebben gegeven, 
zodat de aanvraag voor subsidie die voor dit onderzoek 
nodig zijn aangevraagd kunnen worden bij de  
desbetreffende instantie of ziekenhuis. 

Het was leuk om met de gehele groep tot een aanbeve-
ling te komen, we hebben hierover gespard en diegene 
die de cursus hebben gedaan hebben handig gebruik 
gemaakt van het SGF formulier dat ze in de cursus 
hadden besproken.  Dit was een goede leidraad om alle 
items door te nemen. 

Zowel de onderzoekers als wij als Stichting moeten nog 
wennen dat we betrokken worden bij de aanvragen voor 
onderzoeken die relevant zijn voor Noonan patiënten. 
Maar hoe mooi is het dat we meer aan de voorkant 
betrokken zijn!  

Helaas mogen wij over de inhoud van het onderzoek 
waar wij bij betrokken worden nog niets zeggen. Er is 
een afspraak om dit geheim te houden tot er iets 
definitief is toegekend. 

Denk je nu “wat interessant daar wil ik bij 
betrokken worden”? 

Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar 
info@noonansyndroom.nl 

Werkgroep 
Wetenschappelijk onderzoek

Cursus Patiënten Participatie

Afgelopen januari/februari werd er gevraagd of leden van de Stichting wilden meedenken m.b.t. weten-
schappelijk onderzoek bij het Noonan syndroom. Dit leek mij een uitgesproken kans om meer inzicht te 
gaan krijgen in de problemen die wij ervaren als Noonan patiënten en als ouder van een kind met Noonan 
en waarom het zolang duurt voordat er een onderzoek van start gaat. Wij zitten nu met 9 personen in deze 
werkgroep, waaronder 3 leden die de cursus Patiënten Participatie bij Wetenschappelijk onderzoek hebben 
gevolgd, deze cursus werd gegeven door PGO support. De cursus wordt online gegeven op 3 dagdelen.   
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Janine Schouwstra  
Vrijwilliger Stichting Noonan Syndroom 

Het Kinderpijncentrum van het Erasmus MC Sophia 
lanceert een online mindfulness programma voor  
kinderen en jongeren met chronische pijn: de beter in  
je vel coach. Het doel is hen de regie te geven om met 
pijnbeleving om te gaan, want ‘het brein maakt de pijn’, 
aldus physician assistant en pijnbestrijder  
Bernadette de Mol.

Hieronder vindt u een link naar de pagina voor het 
programma. Onderaan de pagina staat een filmpje over 
hoe het brein kan worden beïnvloed door wat we zien. 
De man in het filmpje weet dat zijn hand wordt vervangen 
door een rubberhand. Zijn eigen hand wordt afgedekt 
zodat hij alleen de rubberhand ziet. Vervolgens worden 
wat dingen gedaan waardoor hij gevoel lijkt te krijgen in 
de rubberhand. 

Als er leden zijn die mee hebben gedaan aan dit  
programma of mee willen gaan doen zijn we erg  
benieuwd naar de ervaringen. 

Wellicht wilt u een ervaringsverhaal schrijven voor de 
volgende nieuwsbrief?

Mindfulness 
programma
 

In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam  
wordt een nieuw online programma gelanceerd:  
de beter in je vel coach.

Online

Ilse de Jong
Vrijwilliger Stichting Noonan Syndroom

Colofon

De Nieuwsbrief van de Stichting Noonan Syndroom 
verschijnt 3 keer per jaar. Na de contact- en de 
familiecontactdag wordt deze over de post  
verstuurd naar de donateurs. Andere uitgaven 
worden via de email verstuurd.

Donateurs betalen minimaal € 27,50 per kalenderjaar 
waarvoor ze de nieuwsbrieven, tussentijdse mails 
met informatie en uitnodigingen voor contact- en 
familiecontactdagen met aanzienlijke korting 
ontvangen. Tevens kunnen ze lid worden van de 
besloten facebookgroep. Bij het afgeven van 
toestemming voor (bij voorkeur) automatische 
incasso of jaarlijks in januari betalen van de 
donatie krijgt u € 2,50 korting en wordt de bijdrage 
dus € 25,-.
Aanmelden als donateur kan via de website: 
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs 

Adreswijzigingen, verandering van emailadres en 
opzeggen van het donateurschap (graag ruim voor 
het einde van het jaar) geeft u door d.m.v. een mail 
naar secretariaat@noonansyndroom.nl. 
Ook voor vragen over uw donatie of aanmelding 
voor een bijeenkomst kunt u terecht bij 
secretariaat@noonansyndroom.nl. 
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur  
ook bellen naar: 033 247 1467

Redactie nieuwsbrief:
Conny van Leeuwen, Anniek Duursma en  
Marjolein den Breejen, Ilse de Jong i.s.m. het bestuur. 
U kunt uw artikel, foto’s, gedicht, tekening, ed. 
sturen naar info@noonansyndroom.nl 
Het wordt geplaatst in de eerstvolgende  
nieuwsbrief. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari, 
maart 2023. Copy insturen voor 17-01-2022
Het bestuur is gemachtigd een inzending te 
weigeren of in te korten. Hierover ontvangt  
u bericht. 

Vormgeving: 
Appel en Eelman te Leusden.
www.appeleneelman.nl 

Verdere informatie vindt u op:
www.noonansyndroom.nl
www.facebook/stichtingnoonansyndroom.nl 

13



FAMILIEDAG 
24 september 2022

Hoi lieve mensen, 

Mijn naam is Lotte Mauriks. Ik ben 11 jaar en zit op de 
Mytylschool Gabriel in Den Bosch en ik heb Noonan Like  
Syndroom (Shoc 2). Ik ben dol op video’s maken. In 
plaats van een stukje te schrijven over de familiedag van  
24 september heb ik gevraagd of ik er ook een vlog van 
mocht maken. 

De dag was erg nat maar we hebben het toch super leuk 
gehad. Het was fijn om iedereen weer te zien en met 
veel plezier hebben we naar alle dieren gekeken in de 
dierentuin. 

Hallo,
Ik ben Milan (7 jaar) en heb een broer, Levi, die pas net weet dat hij Noonan heeft.  
Ik was met papa, mama, oma en Levi mee naar Ouwehands Dierenpark voor de 
Noonan familiedag en het was heel leuk.

We waren bij de stokstaartjes geweest (mijn favoriete dieren) en bij de panda’s (de 
favoriete dieren van Levi). Ik vond het bijzonder om te zien dat andere kinderen ook 
Noonan hebben en er anders uitzien dan ik. We hebben samengespeeld in de 
overdekte speeltuin en dat was fijn want het was heel slecht weer.

Het was een leuke dag en de muffin  
en de lunch waren heel lekker.

Lotte's vlog 
familiedag 24 september 2022

Fotoverslag
familiedag 24 september 2022

Onze eerste 
familiedag

Verslag

Verslag

Wil je ook zien hoe wij 
de dag hebben beleefd? 
Kijk dan mijn vlog op YouTube.

Typ in op YouTube of Google: 
Lotte’s vlog Familiedag 2022 
Noonan stichting. 

Geef je mij ook een duimpje omhoog? 

Liefs, Lotte

Milan Tang  
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Voor de motoriek zijn er 4 verschillende leerstijlen: 
concrete ervaring (voelen), actief experimenteren 
(doen), reflectieve observatie (kijken), abstracte 
conceptualisatie (denken). Veel ouders in de zaal 
herkennen dat hun kinderen vooral een reflectieve 
observatie leerstijl hebben om een motorische vaar-
digheid aan te leren. Een ouder vertelde een mooi 
verhaal over haar kind die graag dezelfde fiets zou 
willen hebben als zijn buurjongetje. Het was een fiets 
zonder zijwieltjes en hij had eerder nog niet zonder 
zijwieltjes gefietst. Zijn buurman maakte daarom een 
afspraak met hem dat als hij op de fiets weg zou fietsen 
hij de fiets mocht hebben. Zogezegd zo gedaan en hij 
fietste in één keer weg op de fiets en mocht daarna de 
fiets dus houden. 

Er zijn verschillende motorische vaardigheden bijvoor-
beeld: losse vaardigheden zoals tegen een bal aan 
trappen, langdurige vaardigheden zoals zwemmen, 
maar ook vaardigheden die afhankelijk zijn van de 
omgeving die vragen een zekere flexibiliteit. Een goed 
voorbeeld hiervan is deelname in het verkeer. De 
vaardigheid fietsen kan al eigen gemaakt zijn maar in 
het verkeer is het noodzakelijk om hierin te anticiperen 
denk aan bijvoorbeeld noodrem, wegversperringen 
etc. Zo zijn er donateurs die herkennen dat het halen 
van een rijbewijs lastiger kan zijn. 

Tips hiervoor kunnen zijn om een autorijschool te 
zoeken die gespecialiseerd is met het aanleren van 
autorijden bij cliënten die hierin extra tijd en aandacht 
nodig hebben. In het begin kan een simulator ook 
helpen. Daarnaast heb je ook nog de controle die je 
over de vaardigheden hebt, de zogeheten motor 
control. De motor control loopt via processen, het 
centraal zenuwstelsel geeft signalen af om een bewe-
ging in gang te kunnen zetten. Er is continue feedback 
van de lichaamsdelen en de zintuigen naar het centrale 
zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat er sporen worden 
achtergelaten of het doel wel of niet behaald is met wel 
of niet de juiste technieken. Dit noemen ze ook wel een 
blauwdruk. In een volgende situatie weet het centrale 
zenuwstelsel en de lichaamsdelen hoe er gehandeld 
moet worden. Bij kinderen met het Noonan syndroom 
wordt gezien dat het proces van het eigen maken van 
de (motorische) vaardigheden meer aandacht en 
energie vragen en de bewegingen ogen wat 'houterig'. 
Het leerproces duurt langer en er is vaak meer oefe-
ning nodig. Hierdoor worden mijlpalen later bereikt. 
Bewegingen of vaardigheden aanpassen aan een 
nieuwe situatie is ook vaak lastiger zoals dus het 
verkeer. Hoe complexer de beweging is hoe meer 
verschillende vaardigheden je moet beheersen die ook 
weer op elkaar afgestemd moeten worden. Het wordt 
dan lastiger om het meest handige motorische wegge-

Motorisch functioneren  
bij kinderen met het Noonan Syndroom

Lezing

Tijdens de familiedag werd er een lezing georganiseerd over het motorisch functioneren bij kinderen met 
het Noonan syndroom. Deze werd gegeven door Marlou Essink, zij is kinderfysiotherapeut bij de afdeling 
Revalidatie in het Amalia kinderziekenhuis. Zij zijn verbonden aan het Expertisecentrum Zeldzame 
Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen. Samen met haar collega's Maaike Briene en Wies van Aalst doen  
zij onderzoek naar het motorisch functioneren bij kinderen met het Noonan syndroom. Het motorisch 
functioneren in kinderen met het Noonan syndroom is nooit systematisch getest. Om motorisch 
functioneren te kwantificeren en kwalificeren is verder onderzoek nodig. 
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tje te vinden. Voor het aanleren van motorische 
vaardigheden kan het daarom goed zijn om een 
vaardigheid onder te verdelen in stukjes en deze één 
voor één aan te leren. 

Zo is er tijd om te verwerken en kan er volledig worden 
geconcentreerd op dat deel van de vaardigheid en later 
pas op het geheel. Het beste is dus om de vaardighe-
den in kleine stappen aan te leren en hierin een vaste 
structuur te bieden met veel herhaling. Als laatste kan 
er variatie in worden aangebracht of aangepast 
worden aan een andere situatie. Daarbij spelen kracht 
en vermoeidheid ook een rol en moet er dus goed 
gedoseerd worden over de dag. Een schooldag bijvoor-
beeld waarop je van zoals leren, stilzitten en focussen 
kost extra veel energie waardoor er eerder vermoeid-
heidsklachten kunnen optreden. Donateurs herkennen 

zie vervolg

hier veel in, bij zich zelf maar ook bij hun kinderen. Op 
het werk bijvoorbeeld is het voor hen vaak belangrijk 
om werkzaamheden in een vaste structuur uit te 
voeren. 

Men weet wel dat het anders zou kunnen, maar voor 
hen is dat uitgesloten. Door een moeder wordt ge-
vraagd hoe er bij andere kinderen wordt omgegaan bij 
het gebruik van een laptop op school in verband met 
de schrijfvaardigheid. Hier wordt aangegeven dat het 
gebruik van een laptop zeker kan helpen.
Er zijn ook nog andere factoren die het motorisch 
functioneren beïnvloeden. Zoals verminderde spier-
kracht en vermoeidheid, bijvoorbeeld; het kunnen 
volhouden van een activiteit. Sommige kinderen 
gebruiken langer een buggy omdat ze het lopen niet zo 
lang volhouden als leeftijdsgenootjes. 
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Als er grote problemen zijn met zwemles  
(totaal niet mee kunnen komen) zijn  

er mijns inziens twee opties: 

(1) Doe je kind als het iets ouder op zwemles 
dan een “normaal” kind, je kind is dan iets 

sterker en kan daardoor het zwemmen 
makkelijker leren.

(2) Wellicht heeft het zwembad speciale 
lesgroepen voor kinderen met afwijkingen 

(lichamelijk/geestelijk) waardoor de badmees-
ter/badjuffrouw meer tijd voor je kind heeft 

en de lessen kan aanpassen aan je kind.
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Hieronder reacties van deelnemers 
aan deze lezing: 

Ontvangen tips 

Anniek Duursma
Bestuur Stichting Noonan Syndroom

Het blijven doen van deze activiteit en het uithoudings-
vermogen hierin te trainen zorgt voor verbetering 
hierin. Het is zelfs zo dat wanneer een activiteit minder 
wordt geoefend eerder behaalde resultaten verloren 
kunnen gaan. Ook wordt er een hoge incidentie van 
chronische pijnklachten gezien bij het Noonan  
syndroom. Deze bestaan uit musculoskeletale pijn 
zoals gewrichtspijn, spierpijn of rugpijn. Helaas is de 
oorzaak hiervan (nog) onbekend. Ook andere factoren 
spelen hierin nog een rol zoals hypermobiliteit in de 
handen en voeten, sensorische klachten, problemen 
met planning en organisatie, moeite met ruimtelijk 
inzicht en lymfoedeem. 

Tijdens de lezing wordt er vaak opgemerkt dat kinderen 
met het syndroom van Noonan een ontzettend groot 
doorzettingsvermogen laten zien. Wanneer zij zich 
ergens in vastbijten duurt het misschien wat langer 
voordat zij een vaardigheid onder de knie krijgen maar 
ze komen er zeker. Dat blijft bewonderingswaardig. 

De presentatie van Marlou Essink vind je op de website, waar 
ook meer informatie te vinden is over dit onderwerp.  

Lezing was geweldig!
Duidelijk en heel erg  
herkenbaar, het was  
alsof het over mijn 
kinderjaren ging!

 

Wellicht een tip voor ouders 
met jonge kinderen

(= basisschoolleeftijd)

Accepteer (hoe lastig het ook is) 
dat je kind lichamelijk minder 

snel ontwikkeld (lopen, fietsen, 
zwemmen ik noem maar wat 

voorbeelden) dan een 
“gewoon” kind.

Er zijn goeie tips binnengekomen voor onderwerpen op een volgende contactdag. 
Daar gaan wij mee aan de slag. Dank daarvoor. 

Uit de evaluatie bleken (jong)volwassenen zich niet voldoende in het onderwerp te 
herkennen. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een onderwerp speciaal voor 
deze doelgroep. Ook daar gaan wij, samen met de medische adviesraad, werk van 
maken op de volgende contactdag. 
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WELKOM NIEUWTJE
In de slipstream van de Miljoenennota 

op Prinsjesdag zat ook nog een zeer 

welkom nieuwtje. Vanaf 2024 komt er 

jaarlijks 25 miljoen extra beschikbaar 

voor subsidie voor patiënten- en 

gehandicaptenorganisaties. 

Dat is goed nieuws! Dries Hettinga, 

directeur van PGOsupport: "We zijn blij 

dat de oproep vanuit de sector gehoor 

heeft gekregen. Het is het resultaat van 

een goede lobby".

Bron: www.PGOsupport.nl

PRIKBORD 

AGENDA

17 januari 2023    Deadline stukken voor de nieuwsbrief

februari/maart 2023 Voorjaarsnieuwsbrief (waarschijnlijk via de mail)

25 maart 2023     Contactdag in de Aker in Putten

15 mei 2023     Deadline stukken voor de zomer nieuwsbrief

juni/juli   2023 Zomer nieuwsbrief  (via de post)

14 en 15 juni 2023   Informatiestand bij het NVK congres in Papendal Arnhem

30 september 2023     Familiedag

september of oktober 2023   Student Meets Patient

17 oktober 2023   Deadline stukken winter nieuwsbrief

november 2023 
Gesprek met tweedejaars medische studenten  
VU Amsterdam (onder voorbehoud)

november/december 2023 Winter Nieuwsbrief (via de post)

DONATIE
Een van de donateurs is eigenaar van diverse sportcomplexen. 

In samenwerking met het bestuur is  daar een bak geplaatst waar lege flesjes worden verzameld. Maandelijks krijgen wij de opbrengst op onze rekening ! 

Top Leon!


