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algemeen
Het Noonan syndroom (NS) is een aangeboren en erfelijke aandoening die geclassificeerd wordt onder de 
RASopathieën.1,2,3,4,5,6 NS deelt dus klinische kenmerken met o.a. NS met multiple lentigines (voorheen Leopard syndroom, ook 
wel cardiocutaneus syndroom), het Cardio-Facio Cutaan syndroom (CFC syndroom), het Costello syndroom, Neurofibromatose 
type 1 en Turner syndroom.1,2,3,5 NS heeft een autosomaal dominante overerving. Meer dan 50% van alle personen met NS 
hebben een mutatie op het gen proteïnetyrosinefosfatase PTPN11-gen (12.q24.1).5,6 NS omvat zowel uiterlijke kenmerken 
als lichamelijke, cognitieve, psychologische en psychosociale problematiek. Er is een grote variëteit in ernst en aard. Het 
intelligentiequotiënt (IQ) varieert van verstandelijk beperkt tot begaafd.5,6

voorkomen
NS komt voor bij één op de 1000 tot 2500 geborenen, in gelijke mate verdeeld over jongens en meisjes; per jaar worden er 
ongeveer 180 kinderen met NS in Nederland geboren.5

1 MEDISCH
1.1 KARAKTERISTIEKEN

genotype
In het afgelopen decennium is de kennis over de moleculaire basis en de pathofysiologie van NS sterk uitgebreid. Hoewel het 
vaakst (> 50%) een afwijking in het PTPN11-gen (12.q24.1) wordt gevonden, zijn er nog negen andere genen ontdekt die NS 
kunnen veroorzaken; SOS1, KRAS, NRAS, RAF1, BRAF, SHOC2, MEK1 en CBL. Het betreft activerende mutaties in genen die 
coderen voor eiwitten in de rasmitogen activated protein kinase (RasMAPK) pathway.2,3,6

NS is in de meeste gevallen autosomaal-dominant overerfelijk. Er is een zeer kleine groep met autosomaal-recessieve 
overerving. Bij ongeveer de helft van alle kinderen met NS is er echter sprake van een spontane, nieuwe (de novo) mutatie. 
Kinderen die NS via een ouder geërfd hebben, krijgen dit vaker via de moeder dan via de vader (3: 1) waarschijnlijk als gevolg 
van verminderde fertiliteit bij mannen.5,6

fenotype
Er zijn aanwijzingen dat juist de verschillende gen-mutaties de heterogeniteit in het fenotype veroorzaken. Bijvoorbeeld 
de lengtegroei en de intelligentie worden minder beïnvloed door de mutaties in het SOS1 gen (mensen met deze mutaties 
hebben vaker een hogere intelligentie en langer postuur). Mutaties in het RAF1 gen geven weer vaker hartspierziekte 
(cardiomyopathie) dan vernauwing van de longslagader bij de hartkleppen (pulmonaalklepstenose). 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.6 
Op de zuigelingenleeftijd wordt NS meestal ontdekt door een hartafwijking, voedingsproblemen en/of een aantal specifieke 
uiterlijke kenmerken zoals vaak kleine lengte en een kenmerkend gelaat.5,6 
Onderstaande opsomming bevat aangetoonde uiterlijke en lichamelijke kenmerken. Deze kenmerken zijn zowel de 
veelvoorkomende kenmerken alsook zeldzamere. De kenmerken verschillen per persoon in ernst en uitgebreidheid. Veelal 
worden de typische kenmerken in het gezicht minder opvallend met de leeftijd. 4,5,6

Uiterlijke kenmerken 6,9

u Kleine gestalte, met vaak kortere armen en benen
u Kleine lengte: mannen gemiddeld 162,5 - 169,8 cm, vrouwen 152,7 -156 cm 
u Moedervlekken (meer dan gemiddeld voorkomend)
u Vlakke, lichtbruine vlekken op de huid (café-au-lait vlekken; meer dan gemiddeld voorkomend)
u Blauwe plekken (vaak door hogere bloedingsneiging) en aardbeivlekken (hemangiomen), meer dan gemiddeld
u Overgevoelig, droge huid
u Vochtophoping onder huid (lymfoedeem/ lymfatische dysplasie)
u Pluizig of krullend haar
u Hangende (soms dikke) bovenoogleden (ptosis)
u Prominente ogen
u Wijd uiteen staande ogen (hypertelorisme);
u Buitenooghoeken omlaag gericht (downslanting palpebral fissures)
u Lage, naar achteren gedraaide oorstand met brede oorrand (helix)
u Neus met wijde basis en bolle top
u Opvallende wangplooien (prominente naso-labiale vouwen) vanaf volwassen leeftijd
u Tandafwijkingen (later doorkomen en/of in verkeerde volgorde)
u Slecht sluitend gebit (malocclusie) bij 35% van de mensen met NS
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u Smalle kin of kaken
u Korte brede hals met overtollige huid in nek (‘webbed neck’)
u Lage achterste haargrens
u Afwijkingen aan de borstkas: naar binnen gedeukt (trechterborst/ pectus excavatum) of juist uitstaand met wijd uiteen 

tepels (kippenborst/ pectus carinatum), brede thorax
u Kromming van de rug (scoliose)
u Naar buiten staande onderarmen
u Ronde vingertoppen
u Platvoeten

Andere lichamelijke kenmerken 3,5,6,9,10,11

Musculoskeletaal
u Vertraagde motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld later kruipen en later zelfstandig kunnen zitten) 
u Verminderde spierkracht (hypotonie; ook op zuigelingenleeftijd; met vermoeidheid na geringe lichamelijke inspanning; 

motoriek blijft houterig, ook op latere leeftijd)
u Pijn in de gewrichten, pezen en spieren
u Flexibelere gewrichten (hyperluxatie)
u Lagere botdichtheid (osteopenie) en botontkalking (osteoporose) 
Hematologisch 
u Veelal mild verhoogde bloedingsneiging waardoor snel blauwe plekken (echter doorgaans géén levensbedreigende 

bloedingen)
u Soms stollingsfactordeficiënties of te weinig bloedplaatjes (thrombocytendysfunctie)
u Heftige menstruaties bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd
Endocrien
u Tekort aan schildklierhormoon (hypothyreoïdie)
Neurologisch
u Neurologische aanlegstoornissen (hersenen liggen op een andere plek: cerebrovasculaire malformaties en Chiari 

Malformatie)
u Epilepsie
u Verhoogde intracraniële druk
Zintuiglijk
u Visus afwijkingen: oogbewegingsstoornissen, scheelzien (strabism), refractieafwijzingen, afwijkingen aan het voorste 

oogsegment, lui oog met beperking van het diepte-zien (amblyopie), anterior segmentveranderingen, 
u Verhoogde gevoeligheid voor middenoorontstekingen met risico op gehoorstoornissen na veel recidieven
Hartafwijkingen (>80%)
u Vernauwing van de longslagader bij de hartkleppen (pulmonaalklepstenose) 50-60%
u Hartspierziekte (hypertrofische cardiomyopathie (HCM)) 20%
u Opening in het tussenschot (Atriumseptum Defect (ASD)) 6-10%
u In minder mate: ventrikelseptumdefect (VSD), aortaklep- en mitralisklepafwijkingen, aortapathologie, perifere 

pulmonaalstenose en coronaire anomalieën
Gastro-intestinaal
u Verhoogde tactiele sensitiviteit in en hypotonie van het mondgebied 
u Onderontwikkeld maagdarmstelsel bij baby’s en jonge kinderen
u Hierdoor voedings- en eetproblemen, zoals moeite met slikken, voedselweigering, failure to thrive; deze verdwijnen veelal 

in de loop van het 2e levensjaar11

u Motiliteitsstoornis (waaronder gastro-oesofageale reflux met spugen, frequente braken en obstipatie), voornamelijk bij 
baby’s en jonge kinderen maar ook aanwezig op volwassen leeftijd

Nieren
u Nieraanlegstoornissen, nierafwijkingen
Voortplantingsorganen
u Niet ingedaalde testes (cryptorchisme; ca 80%)2,3, met 
u Vertraagde of uitblijvende puberteit (waaronder late start van eerste menstruatie bij meisjes)

niveau van functioneren 5,6,9,10,12

Intelligentie 
Er is een grote spreiding in cognitieve vermogens (IQ-scores), variërend tussen 70 en 120, en van het niveau van 
verstandelijke beperking tot begaafdheid. Bij ongeveer één derde van de mensen met NS is sprake van een licht verstandelijke 
beperking. Ongeveer de helft van de mensen met NS volgt speciaal onderwijs. Een aanzienlijk deel van de mensen met NS 
heeft moeite met plannen, organiseren, monitoren en controleren van doelgericht gedrag. 
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Taal
De meeste mensen met NS zijn heel vlotte praters waardoor zorgverleners, hulpverleners en andere mensen in hun omgeving 
kinderen met NS hoger inschatten. Toch ontwikkelt de taalvaardigheid zich in de kinderleeftijd meestal langzamer. Met 
logopedie wordt er bijna niets meer van een taalachterstand gemerkt bij volwassen leeftijd.

Sociale vaardigheid
Mensen met NS hebben vaker dan gemiddeld sociale vaardigheidsproblemen zoals bijvoorbeeld een vertraagde sociaal-
emotionele ontwikkeling, beperkte contacten met leeftijdgenoten, een verminderd inzicht in sociale situaties en moeite met 
het verwoorden en uitleggen van ervaringen. Deze problemen worden vooral gezien bij kinderen en jongeren en worden 
minder met leeftijd.
Dit kan zich uiten in de onderstaande kenmerkend gedrag:
u Angst- en stemmingsklachten (op jonge leeftijd vaak kinderlijk gedrag, koppigheid)
u Onhandigheid en coördinatieproblemen
u Verminderde prestatie onder tijdsdruk (mogelijk door minder snelle ophalen van informatie in het geheugen)
u (Atypische) kenmerken uit het autisme spectrum (ASS) en/of symptomen van ADHD (waardoor problemen met 

vasthouden van aandacht)
u Moeite bij het plannen en organiseren van taken, vooral op jongere leeftijd
u Vertraagde ontwikkeling in taal en spraak (2 woordzinnen bij 31 maanden) bij jonge kinderen
u Articulatieproblemen bij jonge kinderen
u Beperkt sociaal inschattingsvermogen
u Beperkte adaptieve vaardigheden
u Grote behoefte aan structuur, regelmaat en routine bij kinderen en jongeren
u Leer- en gedragsproblemen veelal door een non-verbale leerstoornis.

1.2 ANTROPOMETRIE

lengte
Kinderen worden geboren met een normale lengte, de lengtegroei buigt daarna af (lengte SD-score <-2,5 SD, P3, en volgt 
daarna in het algemeen deze lijn). Eindlengte voor mannen is gemiddeld 162,5 - 169,8 cm; voor vrouwen gemiddeld 152,7 
-156 cm.5,6

gewicht
Kinderen worden geboren met een normaal gewicht, maar vallen in de eerste week vaak af door verlies van oedeem/vocht.

groeicurve/bmi
Gebruik groeicurves specifiek voor NS, beschikbaar voor jongens en meisjes (0-36 mnd en van 2-20 jaar). Zie Noonan Growth 
Charts.12,13,14,15

bmi
Er zijn aanwijzingen uit recente wetenschappelijke onderzoeken dat mensen met NS een lagere BMI hebben dan de 
gemiddelde populatie, oftewel een magere fenotype.2,8 Dit komt mogelijk door een verhoogd energie verbruik en/of een 
verminderde spiermassa.

1.3 ONTWIKKELINGSFASEN

baby
u Hypotonie
u Voedingsproblemen, verminderde zuigkracht en verlengde voedingstijden of failure to thrive (25%)
u Vertraagde motorische ontwikkeling: zelfstandig zitten vanaf 10 maanden en zelfstandig lopen vanaf 21 maanden
u Verminderde mondmotoriek
u Lengtegroei buigt na de geboorte af naar de lijn P3 of -2,5 SD van de normale groeicurve 

kind
u Vertraagde taalontwikkeling (2 woordzinnen vanaf 31 maanden)
u Kinderlijker gedrag dan passend bij de leeftijd en vaker opvallend koppig
u Onhandig en vaak coördinatieproblemen
u Leer- en gedragsproblemen vaak door een non-verbale leerstoornis
u Voedingsproblemen verdwijnen over het algemeen vanzelf
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voedingSproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

*) EB = Evidence Based, PB = Practice Based (voor meer informatie zie 17,18)

Moeite met drinken door slechte zuigkracht, lange 
voedingstijden

Aangepaste speen en fles (habermanspeen). 
Indien mogelijk moedermelk aanbieden, anders 
flesvoeding.
Bij erg lange voedingstijden (gedeeltelijke) aanvulling 
met sondevoeding. 
Vroeg inschakelen logopedie en/of eet- en 
drinkteam.

PB

Problemen met de mondmotoriek Inschakelen logopedie. PB
> >

u Beperkt sociaal inschattingsvermogen en beperkte adaptieve vaardigheden
u Gelaatsuitdrukking verandert

adoleScent
u Puberteit is gemiddeld 2 jaar later dan normaal 
u Mannen met NS zijn over het algemeen verminderd vruchtbaar 
u Vrouwen met NS hebben een normale vruchtbaarheid
u Kinderlijke gedrag neemt wat af

volwaSSene
u Gelaatsuitdrukking verandert weer enigszins
u Depressiviteit komt mogelijk iets meer voor dan gemiddeld

oudere
Afhankelijk van de ernst van de hartafwijking, hebben mensen met NS een normale levensverwachting.5

1.4 MEDICATIE (MEEST TOEGEPAST)
u  Bètablokkers (bèta-receptorblokkerende sympathicolytica)
u  Groeihormoon
u  Tranexaminezuur (pre-operatief)
Alternatief advies bij mensen met NS6
u Gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) en NSAID’s afgeraden (relatief contra-indicatie) vanwege de eventueel verhoogde 

bloedingsneiging. Paracetamol is eerste alternatief bij pijn en koorts.
u SSRI’s tegen angst- en/of stemmingsstoornissen verdienden niet de voorkeur vanwege de eventueel verhoogde 

bloedingsneiging (relatief contra-indicatie)
u Retinoïden bij de behandeling van huidaandoeningen kunnen bij mensen met NS minder werkzaam zijn
u Alle varianten van ADHD-medicatie: weeg de ernst van ADHD klachten af tegen de bijwerkingen (er zijn meerdere 

relatieve contra-indicaties)

Medicijnen kunnen onderling interacties vertonen. Systemisch werkende medicatie (medicatie die uiteindelijk in de 
bloedbaan wordt opgenomen) kan een interactie geven met voeding. Hoe meer kennis over de wisselwerking tussen voeding 
en medicatie, hoe beter de voedingszorg en het effect van de medicatie zal zijn.

2 VOEDING
De gezondheid, de levensverwachting en de kwaliteit van leven kunnen sterk verbeteren door tijdige (voedings)interventie en 
dieetbehandeling. Een dieet (een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een 
individu) kan veel impact hebben op het dagelijkse leef- en eetpatroon. 
Een Diëtist Verstandelijk Gehandicapten (Diëtist VG) gaat uit van een individuele benadering en levert daarmee maatwerk. 
Vanwege complexe problematiek is een multidisciplinaire behandeling essentieel: arts (arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG), huisarts, specialist, tandarts), diëtist VG, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, mondhygiënist, (ortho)pedagoog 
en ouders/verzorgers.
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voedingSproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

Voedselweigering Multidisciplinair eetteam inschakelen.
Er zijn eetteams verbonden aan ziekenhuizen (bv. 
Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht) of een 
multidisciplinair eetteam gespecialiseerd in kinderen 
met een verstandelijke beperking (bv. De Seyscentra 
(hoofdlocatie in Malden). 

EB

Braken Aandacht voor voldoende vocht- en mineralenintake.
Meerdere kleinere (eet- en) drinkmomenten 
verdeeld over de dag.
Bij gewichtsverlies, aanvulling van de voeding met 
energieverrijkte (en eiwitverrijkte) bijvoeding (of 
evt.) sondevoeding.  

EB en PB
PB

EB en PB

Ondergewicht en failure to thrive Aandacht voor voldoende energie- en 
voedingsstoffenintake.
Energieverrijkte en eiwitverrijkte (bij-)voeding is 
noodzakelijk.
Mogelijk tijdelijk gedeeltelijk of volledig 
sondevoeding.

EB en PB
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