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Voorwoord 
Het nieuwe jaar 2023 is alweer even van start gegaan  
en kun je weer genieten van een nieuwe (digitale) 
nieuwsbrief. Hierin staan weer een aantal mooie 
artikelen en niet te vergeten: de uitnodiging voor de 
contactdag op 25 maart! Zet deze dag dus snel in je 
agenda want ook dit jaar hebben we weer een  
interessante contactdag samengesteld.

Naast onze contactdagen en familiedagen zijn er ook 
nog andere evenementen en webinars die interessant 
kunnen zijn om te volgen. Als wij weten dat er een 
evenement of webinar plaatsvindt dat interessant kan 
zijn zullen wij dit delen via de nieuwsbrieven en/of  
onze facebookgroep. Zo was er ook een webinar over 
transitiezorg en hier is een artikel over gemaakt dat 
zeker de moeite waard is om te lezen. Het gaat over de 
overstap in de zorg van kinderzorg naar volwassenenzorg. 

Ook is er een medisch artikel opgenomen in deze 
nieuwsbrief, deze keer gaat het over de voedings- 
problemen die er kunnen zijn bij (over het algemeen) 
kinderen met een Noonan syndroom spectrum disorder 
(NSSD). Vorig jaar oktober is er een webinar georgani-
seerd door de Amerikaanse patiëntenvereniging  
over voedingsproblemen. Dr. J. Draaisma en  
MCs. D. Stalenberg-Tiemens, allebei verbonden aan het 
expertisecentrum Aangeboren ontwikkelingsstoornissen 
van het Radboudumc, waren uitgenodigd om over 
voedingsproblemen te vertellen. Bij het artikel staat  
ook een link naar het webinar en kunt u dit terugkijken. 

In deze nieuwsbrief ontbreekt ook het ervaringsverhaal 
niet. Het ervaringsverhaal is geschreven door een 
moeder waarvan haar jongste zoon, genaamd Max, het 
CFC syndroom heeft.  Hierin heeft ze haar ervaringen 
gedeeld over het leven met Max. 

Wendy Haeck is al jaren verbonden aan de Stichting 
Noonan Syndroom als vrijwilliger en als donateur 
vanwege haar dochter Nikki. Wendy zet zich als  
vrijwilliger veel in voor de Stichting. Om deze reden  
is zij geïnterviewd en dit artikel vind je ook terug in deze 
nieuwsbrief. 

Kortom er valt weer veel te vinden in deze nieuwsbrief. 
Veel plezier met het lezen hiervan en wij zien je heel 
graag terug op de contactdag. 
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Voldoening
uit vrijwilligerswerk

Wendy is moeder van dochter Nikki, 15 jaar en zoon Tijl, 10 jaar oud. Ze is getrouwd met Lennard, die 
penningmeester is bij de stichting. Nikki heeft het Noonan Syndroom. De eerste twee jaren met zijn 
drietjes waren heel erg pittig. Wendy vraagt zich nu weleens af hoe ze dit toen als ouders vol hebben 
gehouden. Allebei een baan en een kindje dat slecht at en veel spuugde. Een kindje dat soms wel 5 keer 
per nacht verschoond moest worden door al het gespuug van de sondevoeding.

Toen Nikki naar de basisschool ging is Wendy even 
helemaal gestopt met haar baan, om Nikki de ruimte te 
geven om langzaam aan het schoolritme te wennen. Ze 
was fysiek namelijk nog lang geen vier jaar, eerder 2,5. 
Nikki is begonnen met 2 dagdelen per week naar school 
en ze hebben dat daarna langzaam uitgebreid. 
 
Al met al is Wendy 3 jaar thuis geweest en inmiddels was 
Tijl ook geboren. Ook bij de overgang naar het voortge-
zet onderwijs, is Wendy opnieuw gestopt met werken. 
Ze bracht Nikki naar school, ze oefenden samen het 
reizen met het openbaar vervoer en ze kon er voor Nikki 
zijn als de energie even op was. In die tijd is Wendy uit 
gaan zoeken wat ze werkelijk leuk werk vond omdat 
haar baan in marketing en communicatie haar geen 
voldoening meer gaf.

Nu werkt ze als coördinator digitaal burgerschap bij de 
Bibliotheek, waarover ze zo zelf iets meer gaat vertellen.
Wendy is al zo’n 13 jaar vrijwilligster bij Stichting Noonan 
Syndroom. Ze is bij het opbouwen en bijhouden van de 
drie websites betrokken geweest. Op de nieuwe website 
is ze super trots.  Ze heeft daar samen met enthousiaste 
en kundige mensen aan mee mogen werken en ze hoopt 
dat de website andere donateurs helpt. 

Haar inzet voor de stichting is wisselend, afhankelijk van 
het werk dat gedaan moet worden en andere verplich-
tingen. Soms kost het haar 6 uur of meer per week aan 
vrijwilligerswerk, andere weken kost het minder tijd of 
doet ze even niets. 

Zij is de drijvende kracht achter de besloten facebook-
pagina en de openbare facebookpagina van de Stichting.
Voor de socials zoekt Wendy een maatje die haar daarbij 
wil assisteren. Of het werk misschien wel over wil 
nemen mettertijd.

Ze doet het vrijwilligerswerk omdat ze zag hoeveel werk 
het is om aandacht te vragen voor een zeldzame ziekte. 
Met haar professionele achtergrond wilde ze graag iets 
terugdoen voor de stichting. 

Ze haalt voldoening uit de contacten met de bestuurs-
leden en andere donateurs. Zo hebben we nog meer 
vrijwilligers die allemaal iets voor de stichting doen.
Op deze manier kunnen wij de stichting draaiende 
houden en samen voor veel mensen iets betekenen.

Wendy over haar nieuwe werk:
“Ik werk nu als coördinator bij de Bibliotheek Krimpener-
waard. Ik help daar mensen die niet mee kunnen komen in 
een digitale samenleving. In bijna elke bibliotheek in 
Nederland is tegenwoordig een IDO. Dit staat voor Informa-
tiepunt Digitale Overheid. In het IDO kun je terecht met je 
vragen, bijvoorbeeld als je niet weet hoe je iets online moet 
regelen met de gemeente of overheid. Je wordt dan op weg 
geholpen door een medewerker van de bibliotheek of door 
een vrijwilliger. Wanneer je moeite hebt met het lezen van 
brieven, of het lastig vindt om iets via de computer te 
regelen, dan kan je dus terecht in de Bibliotheek bij jou in 
de buurt." 

Verslag

Anneke de Vries
Bestuurslid
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Voedingsproblemen, wat betekent dat?
Het vele spugen zorgde ervoor dat wij continu bezig 
waren met voeding. Lijsten vol met registraties hoeveel 
voeding er daadwerkelijk binnen kwam en steeds maar 
weer opnieuw het aanbieden van de fles om Max op 
gewicht te houden. Bij verkoudheid een risico op 
opnieuw een opname in het ziekenhuis door het vele 
spugen en daarmee ook op sondevoeding. De zorgen 
over zijn gewicht waren groot. Max heeft altijd interesse 
gehad in eten. Hij stopte veel in zijn mond, kauwde 

hierop en spuugde het vervolgens weer uit. Dit hebben 
wij altijd gelaten. Voor Max is het eetmoment vooral een 
en al gezelligheid. Vanaf de leeftijd van vijf jaar is hij 
stukjes brood gaan eten en dit breidde steeds verder 
uit. Inmiddels pakt hij wel eens zonder te vragen een 
koekje uit de kast en geniet hij van steeds meer gerech-
ten en chipjes. Wel houdt hij vast aan een aantal 
maaltijden, soorten broodbeleg etc. Als wij kijken waar 
hij vandaan komt, maakt dat voor nu niet uit. 

En dan….zindelijk worden
Voor een kind met een ontwikkelingsachterstand is het 
zindelijk worden mogelijk lastiger. Wij zijn hier thuis en 
op school volop mee bezig geweest, maar niet met het 
gewenste resultaat.

Wij hebben contact opgenomen met het Seyscenter in 
Malden voor zindelijkheidstraining. Vooraf hebben wij 
registraties bijgehouden van zijn voedselintake en  
plas- en ontlastingspatroon. 

Aan de hand hiervan is een intake gepland en ver- 
volgens het traject gestart. Voor Max was het dragen 
van een luier iets waar hij zich van bewust was, hij wil 
graag ‘groot’ zijn.

Online had Max al een kennismakingsgesprek gevoerd 
met de medewerkers van het Seyscenter. Hierdoor was 
Max goed voorbereid, wist wie hij daar zou treffen, hoe 
de ruimte eruit zag en vooral hoe mooi de speelgoed-
kast is.  

Het leven 

van Max
Ervaringsverhaal

Wie is Max?
Max is een jongen van 8 jaar met het CFC syndroom, een bijzondere jongen met de meest grappige en 
innemende persoonlijkheid vol met levensvreugde. Hij heeft twee grote broers van 17 en 14 jaar.
Direct na de geboorte was voor mij gelijk duidelijk dat er ‘iets’ met hem aan de hand was. Het snel veel 
afvallen en spugen maakte de bezorgdheid groter. Toen hij ongeveer 7 weken oud was zijn wij ongerust 
bij de huisarts terecht gekomen. Vanaf dat moment is de bal gaan rollen en was vrij snel de diagnose  
CFC syndroom gesteld. En dan wil je meer weten! Wat betekent dit voor Max, voor ons als ouders, voor 
zijn broers? En je krijg te maken met woorden als hartafwijking, voedingsproblematiek, cognitieve  
achterstand, motorische achterstand.

zie vervolg
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Het leven 

van Max

De medewerkers van het Seyscenter hebben Max gelijk 
goed aangevoeld, waardoor hij zich prettig heeft 
gevoeld en veel ruimte nam om zijn grapjes te maken.

In oktober is de behandeling gestart met een duur van 
twee weken bij de locatie Malden. De eerste dagen 
bracht hij door in een kleine ruimte met alleen een tafel 
en een toilet en gedurende het traject zijn er steeds 
meer prikkels toegevoegd. 

Na twee weken training in Malden is de behandeling 
door middel van een online videoverbinding thuis 
voortgezet. Daarna hebben wij wekelijks een gesprek 
online gevoerd met de behandelaren.

De weken thuis na de opname waren intensief met 
volop ongelukjes. Wij hebben altijd geloofd in een goed 
resultaat en nu, 3 maanden later kunnen we zeggen dat 
het gelukt is: Max is (overdag) zindelijk!

Seyscenter in Malden, waar kun je verblijven? 
De Boeg!

Twee weken opname betekende voor ons ook twee 
weken overnachten omdat de afstand te groot was om 
dagelijks af te leggen. Al zoekende op internet kwam ik 
op De Boeg in Groesbeek, een kindergasthuis.

De Boeg, een warm welkom en een zeer 
prettig verblijf

De Boeg is een logeerhuis, een bungalow in het bos, een 
prachtige omgeving. Het huis bestaat uit een drietal 
suites, een gezamenlijke woonkamer en keuken. 
Sommige nachten verbleven er andere kinderen met 
hun ouders in De Boeg. Dit bracht voor Max ontzettend 
veel gezelligheid met zich mee. Bij de Boeg zijn vrijwil-
ligers werkzaam. Het concept is vooral liefdevol en 
warm met een zeer hoge mate van betrokkenheid onder 
de vrijwilligers. En alles, maar dan ook alles is aanwezig 
waar je gebruik van mag maken. 
Zie voor meer informatie deboegnijmegen.nl.

Vooral zoeken naar wat wel kan
Wij blijven met Max opzoek naar de dingen die wel 
kunnen. En tuurlijk, de zorg blijft. En verdriet zo af en 
toe ook. En gek gezegd; alles heeft ons ook ontzettend 
veel gebracht. De liefde voor Max binnen ons gezin is 
groot en maakt ons samen sterk. 

Ook leuk om te delen is dat wij vorig jaar voor het eerst 
een zitski gehuurd hebben via de Vereniging voor 
Gehandicapten Wintersporters. Zo kan Max mee de 
piste op en klapt hij voortdurend in zijn handen van 
enthousiasme. 

Wil je meer weten?
Als je meer over onze ervaringen wil weten, kun je 
gerust via de Stichting Noonan Syndroom contact  
met mij opnemen. Ik beantwoord de vragen graag!

Hartelijke groet van Lutty, 
moeder van Max

https://www.deboegnijmegen.nl/


Voedingsproblemen komen voor bij 76% van de NSSD 
patiënten, afhankelijk van de definities die worden 
gebruikt en de samenstelling van de onderzochte 
patiëntengroep. Onderzoek van dr. Jos Draaisma (uit 
2020)1, bij 108 (genetisch vastgestelde) NSSD patiënten 
(van 0-6 jaar) toonde bij 66% voedingsproblemen. Dit 
varieerde van problematische beperkingen van voeding 
(maar geen sondevoeding) bij 29%, tot aan 
sondevoeding bij 37% van de NSSD patiënten in deze 
groep (29%+37%= 66%). De ernst en duur van de 
voedingsproblemen zijn o.a. afhankelijk van de 
(genetische) variant van de NSSD. Zo zijn 
voedingsproblemen bij PTPN11 en SOS1 kinderen 
meestal minder ernstig en bij de zeldzamere varianten 
vaak ernstiger. De impact van eetproblemen op zowel 
de patiënt als het gezin kan groot zijn. Dit varieert van 
beperkingen van gezinsleden om uit huis te kunnen 
gaan (bijvoorbeeld boodschappen doen, werken, of 
familie, vrienden of lotgenotenbijeenkomsten te 
bezoeken), aandacht kunnen geven aan andere 
kinderen in het gezin, tot aan zorgen over tekort aan 
voldoende eten, voedingsstoffen en de ontwikkeling van 
de patiënt. 
Bij een NSSD zorgt een mutatie in het Ras/MAPK signaal 
systeem voor een te grote hoeveelheid van het 
signaalmolecuul ERK in alle cellen van het lichaam. ERK 
stuurt veel verschillende andere processen in cellen 
aan. Afhankelijk van het celtype en de soort mutatie 
verstoort dit de normale werking van cellen, weefsels en 
organen. In het geval van eetproblemen, werken 
daardoor organen die betrokken zijn bij eten en drinken 
(waaronder een gedeelte van het zenuwstelsel, de 
mondholte, slokdarm, maag en darmen) op een manier 
die problemen kan geven.

Feeding problems  
in Rasopathies 

In oktober 2022 organiseerde de voorzitter (Lisa Schoyer) en vicevoorzitter (Beth Stronach) van de 
Amerikaanse Noonan Stichting (Rasopathies Network) een webinar over voedingsproblemen. Zij 
vroegen dr. Jos Draaisma en Dagmar Stalenberg-Tiemens om hierover te vertellen. Dr. Jos Draaisma is 
voorzitter van het Nederlandse Expertisecentrum Noonan Syndroom en kinderarts van de afdeling 
kindergeneeskunde van het Radboudumc. Dagmar is onderzoeker-promovendus bij deze afdeling (als 
MSc in de moleculaire medische biologie). Zij is moeder van dochter Lotte met een Noonan syndroom 
spectrum disorder (NSSD). In de webinar is het verloop van de eetproblemen van deze ene patiënt 
geplaatst binnen het algemene beeld van eetproblemen bij NSSD patiënten. Hoewel de eetproblemen 
van Lotte fors waren en langer duurden dan gebruikelijk, laten resultaten uit (internationale) 
onderzoeken zien, dat voedingsproblemen bij NSSD patiënten beslist geen uitzondering zijn.

Webinar 

zie vervolg
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Voedingsproblemen kennen verschillende aspecten2.

1. Medische problemen. 
 Spuugproblemen en gastro-oesofageale reflux ziekte (GERD)  komen vaak voor bij NSSD patiënten, net als een 

vertraagde maaglediging. Ingrijpende operaties zoals een hartoperatie, maar ook chronische (pijnlijke) 
problemen in het keel-neus-oor gebied (bv. keel- en oorontstekingen), kunnen het (proces van leren) eten 
negatief beïnvloeden. NSSD patiënten kunnen overgevoelig zijn in het mondgebied, dat zich uit in een snelle 
kokhalsreflex of afkeer van bepaalde structuren. Ook lijkt een deel van de NSSD patiënten een verminderd 
hongergevoel te hebben. Ten slotte kan een verlaagde spierspanning in kauw- en slikspieren, zorgen voor het 
ontstaan van eetproblemen. 

2. Problemen op gebied van voedselinname en voedselinname behoefte. 
 Uit verschillende onderzoeken is inmiddels bekend dat de meeste NSSD patiënten een slanke lichaamsbouw 

hebben (afgezien van gevolgen van lymfe-oedeem), zelden overgewicht hebben, en moeite kunnen hebben om 
op gewicht te blijven. Metingen zoals het bijhouden van de dagelijkse inname (in kcal) of het meten van de 
energie behoefte in rust (Resting Energy Expenditure, REE) kunnen dit aantonen. Resultaten van dit soort 
metingen hebben laten zien dat een deel van NSSD patiënten een vergrote stofwisselingssnelheid en 
verminderde BMI (gewicht/lengte2) hebben3. De ene genetische variant heeft hier meer last van dan de andere, 
bijvoorbeeld KRAS en SHOC24. Een verminderde voedsel inname door eetproblemen, in combinatie met een 
hoge voedingsbehoefte kan bij deze patiënten versneld een tekort aan voedingsstoffen veroorzaken, waar 
zorgverleners alert op moeten zijn. Ook vanwege het risico op een verminderd gevoel van honger, is het aan te 
raden terughoudend te zijn de eetproblemen bij NSSD patiënten op te lossen met een behandeling zoals een 
hongerprovocatie. 

 
3. Sociale en psychische aspecten. 
 Door verschillende (medische, NSSD specifieke) problemen, kan een patiënt (op iedere leeftijd) geheel of 

gedeeltelijk stoppen met gezond eten. Dit is tegenwoordig bekend onder de diagnose Avoidance Restrictive 
Food Intake Disorder (ARFID). Daarmee kan ook de behandeling vorm gegeven worden. Een deel van de NSSD 
patiënten heeft aspecifieke kenmerken van een Autisme Spectrum Disorder (ASD). Ook dit kan een rol spelen 
bij het ontwikkelen of in stand blijven van eetproblematiek5. Om uit te sluiten of (een deel van de) 
eetproblemen te maken kan hebben met een verstoring van de ouder-kind relatie binnen de context van 
voeding, wordt deze interactie meestal geobserveerd, voordat een behandeling begint. 

4. Eetvaardigheidsproblemen. 
 Mede als gevolg van medische problemen, kan het aanleren van eetvaardigheden die passen bij de leeftijd (fles 

leegdrinken, gevarieerd vast voedsel leren of blijven eten) verstoord raken. Bij het inzetten van professionele 
hulp (bijvoorbeeld logopedie) is het van belang de medische oorzaken van de eetproblemen goed in kaart te 
brengen. In het behandelplan moet dan ook zorgvuldig worden getoetst of en hoe ouders / verzorgers ingezet 
kunnen worden als behandelaren van de eetproblemen. Bij het behandelen van ernstige, langdurige 
eetproblemen kan een multidisciplinair behandelteam met een hoge frequentie aan behandelmomenten nodig 
zijn. In ernstige gevallen kan worden doorverwezen naar dagbehandelcentra zoals de Seyscentra. 

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met dagmar.tiemens@radboudumc.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=D5bepdjW6t0

Bovenstaande informatie baseert zich o.a. op het volgende onderzoek aan eetproblemen 
1. Young children with Noonan syndrome: Evaluation of feeding problems. Draaisma, J.M.T.; Drossaers, J.; van den Engel-Hoek, 

L.; Leenders, E.; Geelen, J. Eur. J. Pediatr. 2020, 179, 1683–1688.
2. Feeding Problems in Patients with Noonan Syndrome: A Narrative Review. Tiemens, D.K.; van Haaften, L.; Leenders, E.; van 

Wegberg, A.M.J.; Gunther Moor, B.; Geelen, J.; Draaisma, J.M.T. J. Clin. Med. 2022, 11, 754. https://doi.org/10.3390/ jcm11030754
3. Nutritional aspects of Noonan syndrome and Noonan-related disorders. da Silva, F.M.; Jorge, A.A.; Malaquias, A.; da Costa 

Pereira, A.; Yamamoto, G.L.; Kim, C.A.; Bertola, D. Am. J. Med. Genet. A 2016, 170A, 1525–1531.
4. High energy expenditure in a patient with feeding problems and Noonan syndrome spectrum disorder. Tiemens D, van 

Wegberg A, van Druten D, Draaisma J. BMJ Case Rep. 2022;15(3): e247513. Doi: 10.1136/bcr-2021-247513.
5. Feeding/Eating Problems in Children Who Refrained From Treatment in the Past: Who Did (Not) Recover? bEric Dumont, 

Anita Jansen, Pieter C Duker, Daniel M Seys, Nick J Broers, Sandra Mulkens.  Frontiers in Pediatrics. PMID: 35592845 PMCID: 
PMC9113402 DOI: 10.3389/fped.2022.860785

Dagmar Tiemens  Jos Draaisma
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Om dit te weten te komen, stelde ik deze vraag binnen 
de Noonan Facebookgroep. Hieruit kwamen verschil-
lende reacties naar voren. De rode draad: er werden 
inderdaad problemen ervaren met zindelijkheid rondom 
poepen bij kinderen met het Noonan syndroom. 
Regelmatig wordt genoemd dat kinderen met het 
Noonan syndroom kampen met obstipatie. Het poepen 
gaat moeizaam en is pijnlijk. Hierdoor hebben kinderen 
met het Noonan syndroom een vervelende ervaring 
rondom het poepen. Dit kan aanleiding zijn tot de 
zindelijkheidsproblemen. Ook wij merkten dat ons 
zoontje regelmatig kampte met obstipatie. 

Ik vroeg aan dr. Jos Draaisma of hij de problematiek 
rondom Noonan en zindelijkheid herkent. Zijn antwoord:  
“Hier is weinig over bekend. Ik heb niet de ervaring dat 
dit een opvallende bevinding is,  behalve dat de algehele 
motorische ontwikkeling (en soms ook mentale  
ontwikkeling) vertraagd is, en in dat kader er een iets 
groter risico is op zindelijkheidsproblemen. Daarnaast 
komt obstipatie in de gehele groep kinderen vaak voor, 
ook bij Noonan syndroom patiënten. Wellicht iets meer, 
maar wat mij betreft niet gigantisch veel meer”. Een 
wetenschappelijk artikel ondersteunt deze bevindingen. 
Voor dit artikel werd een kleine groep Noonan syndroom  
patiënten gescreend op zindelijkheidsproblematiek. 

In totaal was 27,3% van de kinderen (4 - 12 jaar) niet 
zindelijk in de nacht, 36,4% was overdag niet zindelijk 
met plassen en 11,1% had fecale incontinentie (niet 
zindelijk m.b.t. poepen). Ondanks dat wij en anderen 
met betrekking tot poepen de meeste problemen 
ervaarden, laat het onderzoek een ander beeld zien. 
Info van de GGD:  problemen met zindelijkheid komen 
veel voor en kunnen een grote impact hebben. Bij 5 
jarigen komt bedplassen voor bij ongeveer 7%. Poepen 
in de broek komt voor bij ongeveer 1-3% van de kinderen 
vanaf 4 jaar. 

Conclusies: 
Een aanzienlijk deel van de kinderen met Noonan 
syndroom heeft last van incontinentie. Incontinentie is 
een probleem bij kinderen met Noonan syndroom, 
maar houdt niet aan tot in de volwassenheid. Screening 
op incontinentie wordt aanbevolen bij kinderen met 
Noonan syndroom. Aangezien de meeste kinderen met 
Noonan syndroom een gemiddelde intelligentie of een 
lichte verstandelijke beperking hebben, kunnen ze  
met standaardmethoden effectief worden behandeld.

En Ruben? 
Op het moment dat ik dit typ, gaat het stukken beter, 
ongeveer 1,5 jaar later. Wat we hebben gedaan om dit te 
bereiken? Vooral Ruben heeft veel gedaan. Ineens was 
de knop om. Hij accepteerde het wanneer wij hem naar 
de wc brachten zodra we zagen dat hij moest poepen. 
Daarnaast gaat hij ook zelfstandig naar de wc wanneer 
hij aandrang voelt. Verder drinkt hij nu beter, hij vindt 
het veel prettiger om uit een beker met tuit of rietje te 
drinken. Daarnaast eet hij eindelijk weer wat meer 
groente. Met deze laatste twee stappen is zijn  
obstipatie ook verdwenen. 

Meer lezen?
https://noonansyndroom.nl/kenmerk/zindelijkheid/

Zindelijkheid 
en Noonan

Ervaringsverhaal

Na de zomer van 2021 begonnen we ermee: het 
zindelijk krijgen van ons zoontje (toen ruim 2,5). 
Hij had al een tijdje interesse in het potje en ging 
er met enige regelmaat op zitten. Het eerste 
plasje belandde ongeveer 50 centimeter naast 
het potje, maar al snel zette hij goede stappen. 
Vanaf het eerste moment was hij ’s nachts  zinde-
lijk. Het plassen ging steeds beter, op een paar 
kleine dipjes na. Maar het poepen, dat ging veel 
lastiger. Als klein meisje ging het zindelijk worden 
met betrekking tot het poepen bij mij ook lastig. 
Als ik mijn moeder mag geloven, had ik regelma-
tig een vieze broek op school en heb ik zelfs een 
keer in het zwembad gepoept. Maar ineens, was 
het goed. Dat maakte dat ik dacht: is er een 
(negatieve) relatie met zindelijk worden en het 
Noonan Syndroom?

Marjolein den Breejen
Vrijwilliger
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Laat kinderen zoals Morris 
hun zorgen even vergeten

Met een puber van 15 jaar is dit voor mij persoonlijk een 
interessant onderwerp. Want zij kijkt nu nergens naar. 
Wanneer we de volgende dag een afspraak in het 
ziekenhuis hebben, heeft zij geen vragen, dus neem ik 
het initiatief weer voor een lijstje. Ik hoop dat ze het 
afkijkt en er meer van opsteekt dan ik nu denk…Hoe 
gaat zij de verantwoordelijkheid voor haar eigen zorg 
dragen op haar 18de? 

Het webinar startte met Sanne, student geneeskunde 
en zelf patiënt met een chronische aandoening. Zij kon 
het probleem met de huidige transitiezorg goed schet-
sen. Ze vroeg deelnemers wat zij deden op hun 18de? Je 
was waarschijnlijk niet je eigen zorg aan het managen. 
Nee, in die fase als jong volwassene ben je - ondanks je 
aandoening - bezig met heel andere dingen zoals 
relaties, vriendschappen, studie of werk. Binnen 5 jaar 
na de transitie valt 25% van de jongeren uit het zicht van 
de zorg die zij wel nodig hebben, met alle gevolgen van 
dien. Vanuit de GGZ werd aangegeven dat de fase 
tussen 18 en 25 jaar de meest kritische fase is voor het 
ontwikkelen van mentale problemen. Jongeren zijn rond 
20 jaar het meest kwetsbaar voor psychische proble-
men. 

De kwaliteitsstandaard is dan ook nodig om jongeren 
voor te bereiden, en de overstap en de periode daarna 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gaat om een 
groep van ca. 1 miljoen jongeren die een (zeldzame) 
chronische aandoening hebben. De overstap (transfer) 
van kinderzorg naar volwassenenzorg is meestal rond 
het 18de jaar, maar eigenlijk zou er individueel naar de 
ontwikkelingsleeftijd gekeken moeten worden. Dat past 
helaas niet altijd in het proces van een ziekenhuis.

AnneLoes van Staa, lector Transities in zorg, sprak over de 
lessen die de afgelopen jaren in de praktijk zijn geleerd. 
• Transitiezorg is niet alleen een organisatorisch 

probleem maar het gaat om de hele mens. 
• Een goede transitie vraagt een teaminspanning plus 

de inzet van iemand in een coördinerende rol zoals 
de verpleegkundig specialist.

• Actieve betrokkenheid vanuit de volwassen zorg is 
essentieel; er is dus een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de patiënt. 

• Ouders worden in dit proces nog weinig betrokken, 
terwijl zij meer dan de jongeren zelf tegen de 
transitie op zien en hier stress van ervaren.

• Er moet worden voldaan aan een scala van rand-
voorwaarden.

In het webinar werden deze interessante 
websites en oplossingen getoond:

• Op de site van Opeigenbenen.nu staan praatplaten 
om het gesprek aan te gaan:

 https://www.opeigenbenen.nu/jongeren/praatplaat-
jongeren-editie/

• Genoemd werd Ready Steady Go, speciaal voor 
jongeren met een (chronische) aandoening vanaf  
12 jaar tot na de transitie in zorg en hun ouders/
verzorgers. Via deze link kan je een video hierover 
bekijken: https://youtu.be/WBKDRHwP9lQ

 https://www.opeigenbenen.nu/ready-steady-go/
Wanneer je kind tussen de 12 en 18 jaar is,  
is dit goed om aan te kaarten  
bij je kinderarts of huisarts. 

Transitiezorg

Op woensdagavond 23 november 
volgden Conny van Leeuwen en ik 
een webinar over de kwaliteitsstan-
daard voor de transitiezorg. Wat dat 
is? Met de transitie in de zorg wordt 
de overgang van kinderzorg naar 
volwassenenzorg bedoeld. De 
overstap zelf is een moment, maar 
de transitie houdt meer in. Je wordt 
namelijk voorbereid op het maken 
van de overstap zodat die zo goed 
mogelijk verloopt*.

Wendy Haeck
Vrijwilliger 

Webinar 

* Bron: opeigenbenen.nu
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UITNODIGING 
Contactdag 25 maart 2023

Beste Donateurs,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse contactdag in congrescentrum, 
De Aker in Putten. Samen met de medische adviesraad is er weer een mooi 
programma tot stand gekomen. In de ochtend zijn er centrale lezingen en na 
de bekende eenvoudige lunch, waar we lekker bij kunnen praten, gaan we in 
kleinere groepen uiteen. We hopen jullie weer te zien op 25 maart 2023!

Het bestuur van de Stichting Noonan Syndroom

PROGRAMMA 

10.00-10.30 Ontvangst met een kopje koffie en iets lekkers.

10.30-10.45 Welkom door het bestuur en toelichting op de dag.

10.45-11.45 Nieuwe inzichten met betrekking tot pijnklachten bij Noonan      
  syndroom spectrum aandoeningen door Kinderarts Jos Draaisma Radboud UMC.

12.00-12.45     Onderzoek naar lymfeproblemen bij Noonan syndroom Spectrum aandoeningen door  
  Lotte Kleimeier; biomedische wetenschapper in het Radboud UMC

12.45-14.15     Lunchpauze met mogelijkheid tot lotgenotencontact.

14.15-15.45   Workshops: bekijk het keuzeprogramma hieronder en geef bij aanmelding de voorkeur aan   

Keuzeprogramma workshops

1.  (Sociale) denkfuncties bij kinderen en jeugdigen met het Noonan syndroom. Door Jennifer Kramer,  
psycholoog bij Vincent van Gogh, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie.

2.  Prikkelverwerking, bewustwording en hulpmiddelen. Voor ouders van kinderen met én volwassenen met 
Noonan syndroom. Door Corien Lankreyer, donateur met ervaring en onderwijs.

3.  Focusgroep Jong Volwassenen vanaf 18 jaar en hun ouders of partners. N.a.v. uitkomsten uit de vragenlijst gaan 
we het gesprek aan. Wat speelt er bij deze doelgroep? Vind je gehoor bij behandelaren en wat kun je zelf doen?  
O.l.v. Renée Roelofs, GZ psycholoog bij Vincent van Gogh, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie.

4.  Focusgroep volwassenen en hun partners of mantelzorgers. N.a.v. uitkomsten uit de vragenlijst gaan we het 
gesprek aan. Wat speelt er bij deze doelgroep? Vind je gehoor bij behandelaren en wat kun je zelf doen? O.l.v. Sigrid 
Hendriks, beleidsmedewerker bij VSOP en Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog bij  Vincent van Gogh, 
Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie.

Programma voor jongeren (12-18 jaar)
Ochtend: Hoe ziet jouw leven eruit? De jongeren gaan hierover met elkaar in gesprek en verwerken dit op een creatieve 
manier tot een kunstwerk. In de middag gaan we bowlen.

Praktische informatie
De contactdag is op zaterdag 25 maart 2023. Het adres is De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ in Putten.  
De eigen bijdrage is 8 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn helaas niet welkom.  
We zien hen graag weer op de familiedag in het najaar.

Aanmelden kan via de website: 
https://noonansyndroom.nl/contactdag-2023/

Je komt 
toch ook?

Samen meer mogelijk maken!Samen meer mogelijk maken!

https://noonansyndroom.nl/contactdag-2023/
https://deaker.nl/


Contributie/donatie
 

Al jaren is de donatie voor een kalenderjaar vastgesteld 
op €25,- per jaar. Vanaf 2020 worden wij ondersteund in 
allerlei administratieve taken door de FBPN in Nijkerk.

Zij regelen o.a. de donaties en doen dit bij voorkeur  
via automatische incasso. Dit scheelt veel werk en dan 
blijft er tijd over voor andere ondersteunende werk-
zaamheden. 

Omdat het innen van de donaties ook kosten met zich 
meebrengt hebben wij besloten om per 2021 €27,50 te 
vragen per kalenderjaar. Echter als u tekent voor 
automatische incasso kunt u €2,50 korting krijgen en 
blijft het dus €25,- 

Mocht dit bedrag echt onoverkomelijke problemen met 
zich meebrengen dan kunt u een mail sturen naar 
secretariaat@noonansyndroom.nl. 

Heeft u ernstige bezwaren tegen een automatische 
incasso dan verzoeken we u het bedrag in januari over 
te maken. Handig is dan dit via uw eigen bank als 
jaarlijks terugkerende overschrijving in te plannen. 

Heeft u dit nu op een ander moment in het jaar vastge-
zet dan vragen wij u dit eenmalig zo snel mogelijk over 
te schrijven en voor de komende jaren in januari vast te 
zetten. In dat geval krijgt u ook €2,50 korting en blijft de 
bijdrage dus €25,-.

Uiteraard kunt u altijd meer betalen, dit kunt u  
aangeven op het formulier of storten op rekening 
nummer NL91INGB0009604680 t.n.v. Stichting  
Noonan Syndroom onder vermelding van extra gift. 

Wij zijn een ANBI-organisatie dus u kunt deze giften 
optellen bij uw, voor de belasting aftrekbare giften.

Bij sommige zorgverzekeraars kunt u de donatie 
declareren.

Online

Colofon

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

Donateurs betalen minimaal € 25,- 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.

Aanmelden als donateur kan via de website: 
https://www.noonansyndroom.nl/donateurs 

Adreswijzigingen, het doorgeven of aanpassen van 
een emailadres en opzeggen van het donateur-
schap (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 (eindredactie) i.s.m. het 
bestuur. U kunt uw artikeltje, foto’s, gedicht, 
tekening, e.d. sturen naar info@noonansyndroom.nl 
Het wordt geplaatst in de eerstvolgende  
nieuwsbrief. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2023. 
Copy insturen voor 15 mei 2023.
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 

Het bestuur 
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De 5 thema's in de Green Deal
De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering

2. Vergroten van kennis en bewustwording

3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel  
klimaatneutraal te zijn in 2050

4. Verminderen van primair grondstoffengebruik,  
met als doel maximaal circulaire zorg in 2050

5. Terugbrengen van de milieubelasting door het  
reduceren van medicatie(-gebruik)

De Patiëntenfederatie wil graag actief bijdragen aan 
een groenere zorg, want dat is belangrijk. Maar waakt 
daarbij wel over het belang van de patiënt. 
 

“De keuzevrijheid van de patiënt moet gewaarborgd 
blijven”, zo zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder 
van de Patiëntenfederatie. “En zo ook de kwaliteit van 
de zorg. Daar staan wij voor. Maar, met dat in het 
achterhoofd, kan er de komende jaren veel verbeterd 
en vergroend worden binnen de zorg. Zo zal een 
sterkere inzet op meer digitale zorg ook leiden tot 
minder vervuiling, en een beter uitgiftebeleid van 
medicijnen zal zorgen voor minder verspilling. Belang-
rijk is wel dat er goede en betrouwbare patiëntinforma-
tie beschikbaar komt, zodat de patiënt weet waar hij/zij 
voor kan kiezen en welke groene alternatieven er zijn”.

Lees meer  
https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/
patientenfederatie-nederland-tekent-de-nieuwe-green-
deal

N.B. Ook het Radboudumc heeft de Green Deal 
ondertekend. 

Patiëntenfederatie Nederland 
tekent de nieuwe Green deal

Verslag: 4 november 2022

Vandaag, tijdens de Nationale Klimaatweek, wordt de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame 
zorg’ gepubliceerd. Minister Ernst Kuipers en diverse partijen uit de zorgsector, waaronder de 
Patiëntenfederatie, ondertekenen de nieuwe Green Deal. In de nieuwe Green Deal committeren de 
partijen zich aan meer inzet om de zorg verder te verduurzamen.
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Zeldzameziektendag 2023
Jaarlijks besteedt de VSOP veel aandacht aan  

Zeldzameziektendag / Rare Disease Day op  

28 of 29 februari.

Op dinsdag 28 februari a.s. organiseert de VSOP een 

bijeenkomst in het kader van Zeldzameziektendag. 

In een avondvullend programma is er aandacht voor 

zowel serieuze zaken als ontspanning. We staan stil 

bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek 

voor zeldzame aandoeningen. Vandaar ook een 

toepasselijke locatie: het pand van de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen in hartje 

Amsterdam. En vanzelfsprekend worden ook dit jaar 

weer de jaarlijkse Zeldzame Engel Awards uitgereikt 

aan een actieve patiëntvertegenwoordiger, behande-

laar en iemand uit de media.

Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om deze 

bijzondere bijeenkomst bij te wonen die van 19.00 - 

21.00 uur duurt. Mocht u om 17.30 van het buffet 

gebruik willen maken, dan is dat mogelijk tegen de 

kostprijs van 35,-, vooraf over te maken aan de VSOP.

Wil je deelnemen voor de Stichting Noonan Syndroom 

en hiervan verslag doen voor de nieuwsbrief? Laat 

het ons dan even weten en meld je aan. 

Lees voorlopige programma

Meld u aan voor deze bijeenkomst

PRIKBORD 

AGENDA

28 februari 2023 Zeldzame ziektedag

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)

Vloggers gezocht:Hey vrijwilliger, met deze mail dagen we je uit mee te doen met de 
Nationale Vrijwilligersprijzen. Vertel ons en de wereld in een vlog wat 
jullie zo raakt in jullie vrijwilligerswerk en maak kans op diverse prijzen.Wat kun je winnen?Je maakt kans op de hoofdprijs van 15.000 euro, een prijs van 2.000 

euro voor de nummers 2 tot en met 6 of een prijs van 750 euro als je  
tot één van de 80 (!) favorieten van de selectie-commissie behoort. 
Samen met presentator Bas Westerweel en filmer Ramon Masius 
nemen we met de nummers 1 tot en met 6 een professioneel  
videoportret op over jullie vrijwilligerswerk.
Hoe doe je mee? Maak een korte vlog van maximaal 1 minuut over jullie vrijwilligers-
werk. Vertel wat jullie aangrijpt in jullie vrijwilligerswerk. Wat maakt 
wat jullie doen zo mooi? Waar krijg jij kippenvel van? Op onze website 
kun je het format voor de vlog downloaden.
Je doet het voor heel Nederland! Naast dat je kans maakt op prijzen of een mooi videoportret, inspireer 
je duizenden anderen om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Je kunt  
je vlog ook gebruiken op je eigen website en je social media kanalen. 
Goede kans dat je er ook nog nieuwe vrijwilligers mee krijgt!Meer informatie Je vindt alle informatie op www.vrijwilligersprijzen.nl. Tot en met  

28 februari kun je je vlog insturen. Meedoen was nog nooit zo simpel, 
zo kun je je ook aanmelden via Whatsapp 06 8351 5082.
Met vriendelijke groet van het Team Vrijwilligersprijzen,  
Chulah Berkowitz, Sylvia van Rikxoort, Mark Molenaar

Extra zorgkosten www.patientenfederatie.nlJaarlijks maakt de Patientenfederatie Nederland een overzicht van de vergoeding van lidmaatschap van  

patiëntenorganisaties via de aanvullende verzekering. Daarbij nemen ze als vertrekpunt de aanvullende  

verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl en de polisvoorwaarden behorend bij  

aanvullende zorgverzekeringen. Kijk hier of dit voor jou geldt.
www.meerkosten.nl 
Ieder(in) zoekt jaarlijks uit wat er verandert in de belastingregels rond de aftrekbaarheid van extra zorgkosten.  

En ieder jaar delen we dit met onze achterban, belastingadviseurs en overige geïnteresseerden.
· Met een webinar. Meer over het webinar,  Meerkosten lees je op onze website.
· Via de website Meerkosten.nl. Deze website is inmiddels actueel voor het nieuwe belastingjaar.

https://vsop.nl/media/uploads/file/Programma%20ZZD%202023%20versie%2030-01.pdf
https://vsop.nl/aanmelden-zzd-28-februari-2023/
https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen2023/default.aspx
https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen2023/default.aspx
https://www.patientenfederatie.nl/doclink/vergoeding-lidmaatschap-patientenverenigingen-2023-def/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ2ZXJnb2VkaW5nLWxpZG1hYXRzY2hhcC1wYXRpZW50ZW52ZXJlbmlnaW5nZW4tMjAyMy1kZWYiLCJpYXQiOjE2NzE0NjI2MzAsImV4cCI6MTY3MTU0OTAzMH0.8B16aIil2pa6ajdUj0rm0NDfrPb1ufuD29imzymd0hM
https://www.patientenfederatie.nl/
https://meerkosten.nl/
https://iederin.nl/doe-belastingaangifte-en-laat-geen-geld-liggen/
https://iederin.nl/doe-belastingaangifte-en-laat-geen-geld-liggen/
https://meerkosten.nl/
https://noonansyndroom.nl/



