
R
E
T

T
G

A
ZE

T

SE
M

ES
TR

IE
EL

 IN
FO

RM
A

TI
EB

LA
D

 V
A

N
 D

E 
BE

LG
IS

C
H

E 
RE

TT
 S

YN
D

RO
O

M
 V

ER
EN

IG
IN

G
 •

 N
R.

 1
6 

• 
JA

A
RG

A
N

G
 9

 •
 2

00
0 

 

B E L G I S C H E V E R E N I G I N G  V Z WR E T T  SYNDROOM



COLOFON

Redactie:
Jan van Zwam, Johan Delaere

Werkte verder mee aan dit nummer:
Jan Vreys

Verantwoordelijke uitgever:
Belgische Rett Syndroom Vereniging v.z.w.
Maatschappelijke zetel
Lil 26, 2450 Meerhout
Tel. 050 / 55 02 68 • Fax 014 / 36 99 69 
E-mail brsv@rettsyndrome.be

Contactadressen:

In België
• Belgische Rett Syndroom Vereniging v.z.w

Lil 26, 2450 Meerhout
Tel. 050 / 55 02 68 • Fax 014 / 36 99 69  
E-mail brsv@rettsyndrome.be

• Pour les contacts entre les familles Rett francophones 
en Belgique:
Mme. Arets-Dirix
Tél. 02 / 380 36 36

In Nederland
• Voor professionals & instellingen:

Federatie van Ouderverenigingen
Mevr. Mieke Van Leeuwen
Tel. 030 / 236 37 97

• Voor ouders:
Huib Sneep en Kirstain Houweling
Tuinlaan 58, 3111 AW Schiedam
Tel. 010 / 4263177 • Fax 010 / 4266021

In Frankrijk
• A.F.S.R.

41, rue Roger Bodineau • 37270 Larçay  FRANCE
Tél. 47 48 05 62

L’Association Française du Syndrome de Rett a réalisé un
livre sur le Syndrome de Rett. Cet ouvrage fait le point sur
la recherche et sur l’aide que l’on peut apporter aux filles
atteintes. Il s’adresse tout à la fois aux médecins et autres
professionels de la santé qui voudraient approfondir leur
connaissance de cette terrible maladie comme aux parents
d’enfants atteintes qui, désemparés, voudraient savoir 
quoi faire.

“De artikels in dit tijdschrift vertolken het persoonlijk
standpunt van de auteur en binden geenszins de redactie
van het tijdschrift.”

Grafische vormgeving:
Vera Leplae

Druk:
Die Keure, Brugge



Beste vrienden,

U merkt het: uw tijdschrift kreeg een gloednieuw
kleedje aangemeten. Voor de stijl tekende de
ontwerpster die ook al onze nieuwe folder vorm
gaf. En dat deze folder tot ver buiten onze lands-
grenzen met bewondering ontvangen werd, 
zal wel niemand verbazen. Een pluimpje waard.

Wat in dit kleedje steekt, mag eveneens best
gezien worden. Gewoontegetrouw pakken we 
uit met een gedegen stukje Rett literatuur. 
Het is van de hand van Dr. Igna Van den Veyver,
die van onze Familiedag dit jaar een hoogdag
maakte met een voordracht om u tegen te
zeggen. Ze presenteert er als bevoorrecht getuige
het verhaal van 20 jaar Rett onderzoek in een
notendop. Ondertussen geeft ze ons een basisles
genetica, om af te ronden met een vooruitblik op
de practische consequenties, zowel in de onmid-
dellijke als in de verdere toekomst. De tekst die
ze ons bezorgde is een prachtige bekroning op
haar voordracht: een opsteker voor hen die de
voordracht moesten missen, en een welkome op-
frisser voor de Belgische en Nederlandse ouders
die Dr. Van den Veyver live hebben meegemaakt.

Verder in dit nummer een dubbel verslag: één
van de omkaderende Familiedag, en één van de
algemene vergadering, die diezelfde dag plaats
vond en uitgroeide tot een boeiende gedachten-
wisseling onder onze ouders. We blijven ook
trouw aan onze vaste rubrieken: de Rett agenda
met o.m. de datum voor ons volgend Sinterklaas-
feest, ons sociaal recht-hoekje met info rond
woningaanpassing, en onze internetpagina.

Het haalt misschien geen hoge kijkcijfers, maar
anno 2000 is er in de wereld, in Europa en bij
ons heel wat gaande dat de Rett gemeenschap
aanbelangt. 
In de VS draait een nieuwe vereniging die de Rett
research wil intensifiëren op volle toeren (zie de
internetpagina). En terwijl we dit schrijven,

maken Rett specialisten van overal zich op voor
een afspraak op het Wereldcongres in Japan. 
We zullen er niet lijfelijk aanwezig zijn, maar ver-
schillende mensen die het bijwonen, hebben ons
een verslag beloofd. We berichten erover in ons
volgend nummer. 

Op Europees vlak kwamen dit jaar vertegenwoor-
digers van dertien nationale Rett verenigingen in
Parijs bijeen om er het startsein te geven voor de
oprichting van een heuse, legale Europese Rett
vereniging. Rett Syndrome Europe, zo heet voor-
taan de nieuwe vereniging, ontsproten uit de jaar-
lijkse bijeenkomsten van wat tot dusver EARS
heette. Het verslag, met o.m. ook een overzicht
van de MECP2-testen in Europa, leest u in dit
nummer.

Tenslotte zit ook onze vereniging niet stil: naast
de vernieuwing van onze folder en onze  huisstijl,
zijn de nodige beslissingen genomen rond een
herwerking van de documentatiemap, een aange-
paste herdruk van ons boek en een dito upgrade
van onze videofilm. En om de Rett schwung in
onze contreien nog een extra-zetje te geven, looft
de B.R.S.V. dit jaar voor het eerst een speciale aan-
moedigingsprijs uit ter waarde van 100.000 BEF.
Ook hierover wordt in dit nummer bericht.

Ziedaar het leesvoer voor deze zomer. Bij wijze
van afsluiter: graag nog even uw aandacht voor
een vertrouwd rubriekje achteraan dit tijdschrift,
waaraan sommigen misschien achteloos voorbij-
gaan, met name de lijst met de giften. 
Zonder onze milde schenkers was er geen
B.R.S.V., geen initiatief, geen Rett Gazet. 

In de hoop dat ze de vereniging een warm hart
blijven toedragen, eindigen we daarom dit voor-
woord zoals we het begonnen: met een pluim. 

Het bestuur

VVoorwoord
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DDe ontdekking
van het Rett gen:
historiek
en 
toekomstperspectieven

Igna Van de Veyver,
Assistant Professor aan
het Baylor College of Medicine,
Houston, Texas

Graag wil ik het verhaal doen van het werk 
dat de laatste (bijna) 20 jaar geleverd is
en uiteindelijk heeft geleid tot onze ontdekking 
van MECP2, – het gen dat verantwoordelijk is 
voor het Rett syndroom.



De geschiedenis van het onder-
zoek naar het Rett syndroom gen
begon in 1966, toen Andreas Rett
voor het eerst de aandoening 
beschreef bij 22 meisjes. 
Het kwam in 1980 opnieuw
onder de aandacht toen Bengt
Hagberg “infantiele autistische
dementie met verlies van hand-
gebruik” beschreef. Toen Hagberg
in 1983 een artikel publiceerde in
een internationaal medisch tijd-
schrift, trok dat de aandacht van
kinderartsen en kinderneurologen
uit de hele wereld. Eén van hen
was Dr. Huda Zoghbi in Houston,
die als eerste de diagnose stelde
bij een meisje in de Verenigde
Staten. Naar aanleiding daarvan
raakte zij gefascineerd door het
Rett syndroom en begon ze meer
meisjes te onderzoeken. Dit was
het begin van een lange weten-
schappelijke speurtocht naar de
oorzaak van het Rett syndroom.

Aan het begin van zo’n onderzoek
gaan wetenschappers gewoonlijk
eerst na of er in het klinisch beeld
een aanduiding voor een mogelij-
ke oorzaak te vinden is. De zeer
typische kenmerken van het Rett
syndroom zoals de uiterlijk
normale ontwikkeling in de eerste
6-18 maanden, gevolgd door een
afname van de hoofdgroei, van
het  spraakvermogen en van het
handgebruik, de stereotypische
handbewegingen, de typische
ademhalingsstoornissen, de epi-
lepsie en de autistische aspecten
wezen in de richting van een
functionele en/of ontwikkelings-
stoornis van de hersenen als basis
van het Rett syndroom. 

Een interessante observatie van
het eerste uur was dat het Rett
syndroom in de klassieke vorm
alleen bij meisjes voorkomt.

Hoewel er maar heel weinig fami-
liale gevallen waren beschreven,
deed dit de onderzoekers vermoe-
den dat het Rett syndroom een
aangeboren ziekte is, veroorzaakt
door een niet-functionerend gen
op het X-chromosoom (voor de
verklaring, zie verder).
Men ging dan voorts zoeken of er
iets te leren viel van de atypische
presentaties van het Rett syn-
droom, bijvoorbeeld bij meisjes
met mildere of ernstigere vormen.
Maar behalve het feit dat zulks
wees op een variatie in het onder-
liggende ziekteproces, leidde ook
dit niet veel verder. Er zijn overi-
gens een paar gevallen bekend
van jongetjes (waarvan drie be-
schreven zijn) met familiaal Rett
syndroom, die vanaf de geboorte
ernstige neurologische afwijkin-
gen vertoonden met nauwelijks
enige  normale psychomotore ont-
wikkeling, een erge aangeboren
vorm van hypotonie (algemene
spierzwakte), dito ademhalings-
stoornissen en epilepsieaanvallen.
Dat versterkte het idee dat het
Rett syndroom een X-chromo-
soom gebonden ziekte is, die bij
jongens (die slechts één X-chro-
mosoom hebben) wellicht in de
meeste gevallen lethaal of zeer
ernstig is, en bij meisjes (die twee
X-chromosomen hebben) het klas-
sieke Rett syndroom veroorzaakt
(voor meer verklaring, zie verder).
Jarenlang voerde men bij Rett
meisjes verschillende laborato-
riumtesten uit van bloed en cere-
brospinaal vocht die regelmatig af-
wijkend zijn bij kinderen met een
mentale handicap. Maar deze
waren ofwel normaal, ofwel af-
wijkend, maar niet specifiek voor
het Rett syndroom. Het EEG toont
afwijkingen bij Rett meisjes, maar
deze zijn niet specifiek en kun-
nen ook in andere aandoeningen
vastgesteld worden. 
De hersenen zijn kleiner op CT-
scan of MRI onderzoek, en PET-
studies (“positron emission tomo-
graphy”) hebben aangetoond dat
het patroon van de bloedtoevoer
naar bepaalde hersengebieden
(temporoparietaal en prefrontaal)

bij Rett meisjes erg gelijkt op dat
van een zuigeling. De onderzoch-
te meisjes waren natuurlijk ouder,
wat suggereerde dat de onderlig-
gende oorzaak niet zozeer het af-
sterven van de zenuwcellen tot
gevolg heeft, maar eerder een rem
zet op de ontwikkeling ervan.
Dr. Dawna Armstrong van het
Baylor College of Medicine in
Houston, maar ook onderzoekers
in andere universiteiten hebben
uitgebreid anatomopathologisch
onderzoek gedaan op de hersenen
van overleden Rett meisjes. 
Ze stelden een lager gewicht vast
van de hersenen. Zij vonden ook
dat er weinig of geen tekenen
waren van verlies of afsterven van
neuronen. Verder bleken de den-
drieten minder vertakt. Deze ver-
takkingen, die uitgaan van zenuw-
cellen en contact maken met
andere zenuwcellen, zijn heel
belangrijk voor het normaal
functioneren van de hersenen.
Al deze bevindingen steunden het
idee dat Rett syndroom niet ver-
oorzaakt wordt door een afsterven
van neuronen, maar eerder door
een defect in hun ontwikkeling.
Omtrent de oorzaak van het
defect tastte men evenwel nog
steeds in het duister.

Omdat we zo weinig afweten van
de onderliggende oorzaak van het
Rett syndroom, kan de behande-
ling alleen maar ondersteunend
zijn in de vorm van anticonvulsie-
ve medicaties, chloralhydraat voor
de agitatie, carbidopa/levodopa
voor hulp met de rigiditeit,
melatonine voor slaapstoornissen,
voedingssupplementen en 
anti-reflux medicatie.
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Wat kon onderzoekers verder
helpen in het vinden van de oor-
zaak? Hoewel de meeste Rett
meisjes zogenaamd “sporadische”
patiëntjes zijn (één enkel voor-
komen in een familie, zonder dat
er andere meisjes zijn met het-
zelfde probleem), waren toch een
aantal familiale gevallen bekend.
Nu zijn het vaak de unieke, onge-
wone situaties waar onderzoekers
in de genetica het meeste van
leren. Het bestuderen van die
families liet overduidelijk zien dat
het familiaal Rett syndroom altijd
overgeërfd wordt langs een
vrouw, en nooit langs een man.
Dit is typisch voor een X-chromo-
soom gebonden genetische aan-
doening met dominante over-
erving. Om een en ander te ver-
klaren, wil ik hier even pauseren
en enkele basisbegrippen uit de
genetica wat nader toelichten.

Een overerfbare aandoening
wordt veroorzaakt door een fout
in de genetische informatie. 
De genetische informatie zit in
het DNA dat aanwezig is in elke
cel van ons lichaam. Ze bepaalt
hoe het lichaam zich ontwikkelt,
groeit en functioneert. Het DNA
is samengepakt in 46 chromo-
somen, die elk in paren voor-
komen. Als men het DNA op een
chromosoom nader bekijkt, ziet
men dat het gevormd wordt door
een opeenvolging van 4 chemi-
sche basen (kortweg A, C, G, T).
Een bepaalde volgorde in deze
chemische basen of bouwstenen
bepaalt een specifiek gen. 
Niet alle genen werken in alle
cellen. Een gen kan aan- of uit-
geschakeld worden. Wanneer een
gen werkt, wordt het “vertaald” in
een specifiek eiwit (of proteïne).
Een eiwit is een opeenvolging van
een andere reeks bouwstenen die
aminozuren genoemd worden. 

De volgorde daarvan wordt be-
paald door de volgorde van de
chemische basen. De genetische
informatie wordt nauwgezet
gekopieerd in elke nieuwe cel 
van ons lichaam, en het is heel
belangrijk dat dit correct gebeurt. 
De chromosomen die de genen
bevatten, komen paarsgewijs voor.
Een uitzondering vormen de 
ei- en zaadcellen, die 23 chromo-
somen hebben: één van ieder
paar. Na de bevruchting komt het
weer tot een totaal van 46. 
Eén van elk van de chromosoom-
paren wordt dus overgeërfd van
de moeder, en één van de vader.
De genetische informatie die we
van onze ouders meekrijgen,
bepaalt hoe we ons zullen ontwik-
kelen, en vormt bijvoorbeeld de
reden dat kinderen op hun beide
ouders lijken. Als er tijdens het
kopiëren van de ouders naar het
kind een “schrijffout” gemaakt
wordt, leidt dit tot een mutatie
van het gen in het kind. 
De 23 chromosoomparen worden
genummerd van 1 tot 22. 
Het 23ste paar heeft geen num-
mer, maar krijgt de letters XX bij
meisjes en XY bij jongens en
bepaalt het geslacht. Een jongen
kan het Y chromosoom alleen
maar van zijn vader overerven.
Gezien alle chromosomen
(behalve X en Y bij jongens) altijd
paarsgewijs voorkomen, vinden
we ook alle genen (die op de
chromosomen zitten) in paren
terug. Meisjes hebben dus twee
kopijen van een gen op het X
chromosoom. 
Als ze een kopij hebben met een
fout erin, dan bestaat nog altijd
de mogelijkheid dat de goede
kopij het defect kan compen-
seren. Bij jongens is dat niet zo.

Steunend op het feit dat klassiek
Rett syndroom alleen bij meisjes
voorkomt, op de kennis dat jon-
gens mogelijk een ergere vorm
vertonen in de families waar Rett
voorkomt bij meerdere personen,
en op de observatie dat het Rett
syndroom in deze families altijd
langs vrouwelijke lijn wordt over-
geërfd, werd dus gedacht dat Rett
een X-gebonden overerfbare
aandoening is. Het defect zou in
een gen moeten liggen op het 
X-chromosoom dat X-inactivatie
ondergaat (X-inactivatie wordt
verderop nog verklaard).

Begin de jaren ’90 is het laborato-
rium van dokter Zoghbi dan gaan
zoeken naar het gen dat verant-
woordelijk is voor het Rett
syndroom. Daarbij werd gebruik
gemaakt van het DNA van fami-
liale gevallen van het Rett syn-
droom, teneinde een strategie te
volgen die gebaseerd is op het
zogenaamde “exclusie mapping”.
Het principe daarvan is dat er
tijdens de celverdeling die aan-
leiding geeft tot de vrouwelijke
geslachtscellen (eicellen) een
uitwisseling plaatsvindt van
gebieden van elk lid van een
chromosomenpaar. Dit geldt 
ook voor het X-chromosoom bij
vrouwen. Het betreft een normaal
proces dat men kan volgen door
het vergelijken van bepaalde 
DNA-kenmerken (“markers”) die
kunnen variëren tussen verschil-
lende familieleden met en zonder
het Rett syndroom. Enkel de
gebieden van het X-chromosoom
die identiek zijn bij Rett meisjes
kunnen dan mogelijk het kandi-
daat gen bevatten. Andere ge-
bieden worden uitgesloten. 
Het labo van Dr. Zoghbi voltooide
in 1992 de eerste van een reeks
studies. Nadien hebben onder-
zoekers in haar labo en andere
groepen volgens deze strategie
verdergewerkt, wat uiteindelijk in
1998 leidde tot het lokaliseren
van het Rett gen in een gebied
(Xq28) op het einde van de lange
arm van het X-chromosoom.



Omdat dit gebied meer dan
honderd genen bevat, bleef het
nog een hele opgave om te
ontdekken wat het foute gen kon
zijn.

Dan zijn alle groepen die onder-
zoek deden op het Rett syndroom,
gaan zoeken naar mutaties of
fouten in de kandidaat genen.
Eerst werden genen onderzocht
die een gekende functie vervullen
in de hersenen, of deze die leken
op andere genen met  zo’n rol
Het was zoeken naar een speld in
een hooiberg: jaren van hard
werken dat uiteindelijk  weinig
resultaat opleverde.
Hoewel ikzelf sinds 1994 met 
Dr. Zoghbi werkte en ik in 1994
en 1996 even op het Rett syn-
droom onderzoek had gedaan,
was dit niet mijn hoofdactiviteit
in het labo. Ik had me wel altijd
geïnteresseerd voor dit probleem,
en was steeds alert gebleven voor
elk spoor dat het Rett onderzoek
in een stroomversnelling kon
brengen. 
Een belangrijke aanduiding die
ons in de juiste richting leidde,
kwam eigenlijk bijna bij toeval
aan het licht. Ik was bezig met
een onderzoek van het regulerend
gebied van een bepaald gen, waar-
van de functie (aan- en uitschake-
ling) wordt geregeld door DNA
methylatie. DNA methylatie is 
een verandering van één van de
basen van het DNA die kan leiden
tot het tijdelijk of definitief uit-
schakelen van genen. Op een dag
merkte ik dat dit gen, dat niet op
het X-chromosoom zat, te veel
methylatie vertoonde bij een Rett
patiëntje. Dit werd verder nog be-
vestigd bij twee andere patiëntjes. 

Ik ging hierover praten met 
Dr. Zoghbi en met Dr. Ruthie
Amir, die in haar labo op Rett
syndroom aan het werken was.

We kwamen tot het besluit dat het
nu van het grootste belang was
om voorrang te geven aan het
onderzoek van het MECP2 gen in
het Rett syndroom gebied in
Xq28. Waarom MECP2 ? Dit gen
maakt een proteïne aan dat
“Methyl-CpG-binding protein”
wordt genoemd. De functie daar-
van was ontdekt bij een aantal
labo’s die onderzoek deden op
DNA methylatie en de invloed
ervan op de regeling van genen.
Men had ontdekt dat het MECP2
proteïne gaat vastzitten op
gemethyleerd DNA, en dat het
een rol speelt bij het uitschakelen
of onderdrukken van de genen die
gemethyleerd zijn. Het MECP2
werkt weliswaar in alle weefsels,
maar het is extra actief in de
hersenen, in het bijzonder tijdens
hun ontwikkeling. 
MECP2 heeft twee belangrijke ge-
bieden waarmee het dit doet: het
MBD (“methyl-binding domain”)
en het TRD (“transcription
repression domain”). 
Het eerste is belangrijk voor het
binden met het gemethyleerde
DNA, terwijl het tweede de
functie van het gen waaraan het
zich bindt, helpt onderdrukken. 

Wanneer MECP2 zich bindt met
het gemethyleerde DNA, recru-
teert het een repressiecomplex
dat dan helpt om de transcriptie
(functie) van het geassocieerde
gen te onderdrukken.

We zijn dan gaan zoeken naar
mutaties in het MECP2 gen. 
Eerst vonden we een paar muta-
ties in sporadische Rett syndroom
patiënten, vervolgens in een
familie met twee half-zusters.
Hoewel we er van uitgingen dat
de moeder van deze meisjes een
gezonde draagster moest zijn van
die mutatie, konden we dit niet
bevestigen. 
Zo kwamen we tot het vermoeden
dat zij de mutatie alleen had in
sommige cellen (de eicellen) van
haar lichaam, en dat we deze
daarom niet konden opsporen in
een bloedstaal.
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Omdat we eerst wilden zien hoe-
veel meisjes met het klassieke Rett
syndroom mutaties in MECP2 ver-
toonden, zijn we een uitgebreide
studie begonnen op meer dan
70 patiënten. We hebben de
bewuste mutaties intussen kunnen
aantonen bij 76% van de sporadi-
sche, en bij 75% van de familiale
Rett gevallen (de familiale gevallen
werden onderzocht in samen-
werking met het labo van Dr. Uta
Francke in Stanford University). 

Een gen kan verschillende soorten
mutaties ondergaan: “missense”
mutaties zijn deze die een amino-
zuur veranderen in het aange-
maakte proteïne, terwijl “nonsen-
se” en “frameshift” mutaties het
proteïne korter maken. Alle soor-
ten mutaties in het Rett syndroom
werden geobserveerd. We ontdek-
ten ook dat een aantal mutaties
meer voorkwamen dan andere,
met name in DNA-basen die extra
gevoelig zijn voor mutaties
(gewoonlijk de volgorde “CG”). 
En dat een mutatie die het pro-
teïne korter maakt (“truncating
mutation”), nooit helemaal in het
begin van het gen te vinden is,
terwijl mutaties die een aminozuur
(bouwsteen) van het proteïne ver-
anderen wel eerder in het begin
van het gen voorkomen. Dit sugge-
reerde dat een volledig verlies van
MECP2 zelfs bij meisjes wellicht
niet overleefbaar is, en dat er bij
het Rett syndroom slechts een
onvolledig funktieverlies is van
MECP2.  Wij vonden tenslotte ook
een aantal onverwachte dingen: 
zo waren er bijvoorbeeld in een
familie met twee achternichten
met het Rett syndroom verschillen-
de mutaties bij de twee meisjes.
Het betreft hier dus een toevallig
voorkomen van een sporadisch
Rett syndroom bij twee meisjes in
dezelfde familie.

We wilden dan verder onder-
zoeken of er een verschil is in de
klinische kenmerken van meisjes
met “missense” mutaties in
vergelijking met meisjes met
“trunkerende” mutaties. 
Samen met Dr. Daniel Glaze,
onze klinische medewerker van
het Rett Center, werd een studie
opgestart waarbij we 13 typische
klinische variabelen (zoals adem-
haling, convulsies, “autistisch
gedrag”, handbewegingen, enz.)
en het EKG en EEG vergeleken
met het soort mutatie bij Rett
meisjes. We vonden echter geen
correlatie tussen een opgestelde
ernst-score en het soort mutatie.
Wel merkten we dat “missense”
mutaties met iets meer scoliose
gepaard zouden kunnen gaan, en
“trunkerende” mutaties met iets
meer ademhalingsproblemen en
een lager gehalte aan homovanil-
linezuur in het cerebrospinaal
vocht. Dit is interessant, maar
moet zeker nog verder nagekeken
worden.

Een ander belangrijk fenomeen
dat we wilden onderzoeken, was
de invloed van X-chromosoom
inactivatie op het fenotype van
het Rett syndroom. X-chromo-
soom inactivatie is een mechanis-
me in het vrouwelijke lichaam
(XX) dat compensatie biedt voor
het feit dat zij twee kopijen heb-
ben van genen op het X-chromo-
soom, terwijl mannen (XY) maar
één kopij hebben. Al heel vroeg 
in de ontwikkeling worden de
meeste genen van één van de
twee X-chromosomen uitgescha-
keld. Welk X-chromosoom in een
bepaalde cel wordt uitgeschakeld,
wordt volledig beslist door het
toeval (“random inactivation”).
Gewoonlijk is het voor 50% het
ene, en voor 50% het andere. 
Dit zorgt dan voor een mozaïek-
patroon van cellen met het één of
ander X-chromosoom dat actief is.
Maar wanneer het actieve X-chro-
mosoom een gen met een mutatie
bevat, bestaat de kans dat deze
cellen niet overleven gedurende

de ontwikkeling. De andere cellen
nemen dan over, en men krijgt
een “skewing” of “non-random”
patroon in het voordeel van het 
X-chromosoom met het normale
gen. Het is theoretisch te ver-
wachten dat iets dergelijks
gebeurt met MECP2 mutaties.
Hoewel X-inactivatie al bestu-
deerd was vóór het ontdekken van
MECP2 als het gen voor Rett syn-
droom, waren de resultaten hier-
van niet altijd vergelijkbaar tussen
de verschillende labo’s. We von-
den het daarom belangrijk om dit
te bestuderen bij meisjes waarvan
we de mutatie kenden.
Bij 34 meisjes waar het mogelijk
was om dit te onderzoeken,
vonden we dat het X-chromosoom
inactivatie patroon in 91% van de
gevallen “random” was. Het bleek
“non-random” bij gezonde draag-
sters, milde gevallen of meisjes
met een zeer ernstige (vroeg
“trunkerende”) mutatie en
klassiek Rett syndroom.
De conclusie hiervan luidt dat een
“non-random”patroon bescher-
ming biedt tegen de ernst van de
MECP2 mutatie.
In het labo van Dr. Adrian Bird in
Edinburgh was al eerder een
proefdier (muis) met een ernstige
mutatie in Mecp2 gemaakt. 
Om technische redenen komt in
een bepaald stadium van het
maken van zo’n model een fase
voor met een mozaïekpatroon,
waarbij sommige cellen de muta-
tie vertonen terwijl andere een
functioneel gen hebben. De on-
derzoekers stelden vast dat de
mutatie die het Mecp2 volledig
uitschakelt, in dit stadium lethaal
(= dodelijk) is. Aangezien meisjes
met MECP2 mutaties ook een
mozaïekpatroon van normale
cellen en gemuteerde cellen ver-
tonen, lijkt dit op het eerste ge-
zicht vreemd. Het ondersteunt
evenwel de hypothese dat MECP2
mutaties bij het Rett syndroom
een partieel, en niet een volledig
functieverlies veroorzaken.



Bij wijze van conclusie denken we
dat, -vermits MECP2 mutaties
voorkomen in 76% van de Rett
meisjes-, dit waarschijnlijk het
enige gen is dat het Rett syn-
droom veroorzaakt. Bijna 80% van
de mutaties komen voor in zoge-
naamde CpG “hotspots”,  gebie-
den in een gen die extra gevoelig
zijn voor veranderingen in het
DNA. Het fenotypisch spectrum
van het Rett syndroom lijkt breder
dan oorspronkelijk gedacht: 
van milde mentale retardatie bij
meisjes tot ernstige encephalo-
pathie bij jongens. De meeste
meisjes met het klassieke Rett
syndroom vertonen “random” 
X-chromosoom inactivatie, en het
Rett syndroom wordt veroorzaakt
door partieel funktieverlies van
MECP2. Wanneer MECP2 zich
niet volledig bindt, of wanneer
het complex dat het geassocieerde
gen onderdrukt niet goed samen-
gesteld wordt, leidt dit tot een
partieel verlies van onderdrukking
van genen. We gaan nu verder on-
derzoeken of het Rett syndroom
veroorzaakt wordt door overactie-
ve genen in het centraal zenuw-
stelsel en de rest van het lichaam,
en – zo ja – welke genen dit zijn,
en waar en hoe zij werken.

In de nabije toekomst kan de ont-
dekking van het MECP2 gen hulp
bieden aan  mensen die graag wil-
len weten welke mutatie hun
dochter heeft. Voor de families
waar een mutatie gevonden
wordt, is het mogelijk om de
draagsters op te sporen en even-
tueel een prenatale diagnose uit
te voeren bij een volgende
zwangerschap. 
Voor de meeste families is het
risico op een tweede Rett kind
bijzonder klein (ongeveer 1‰).

Families waar het duidelijk is dat
een moeder draagster is, lopen
50% risico om de mutatie door te
geven aan de kinderen. Jongens
met die mutatie overleven waar-
schijnlijk de geboorte niet. 
In zeldzame gevallen kunnen
jongetjes echter wel overleven. 
Ze zullen dan waarschijnlijk heel
erg aangetast zijn, en maken veel
kans om jong te overlijden. 
In deze families kan men ver-
wachten dat meisjes die de muta-
tie overerven, het Rett syndroom
zullen hebben. Als zij zelf een
gunstig X-chromosoom inaktiva-
tiepatroon hebben (wat zeldzamer
is), kan de ernst daarvan minder
zijn Ze kunnen zelfs gezonde
draagsters worden, maar dit is
niet te voorspellen. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat een gezonde
broer of vader van een Rett meisje
een mutatie heeft in MECP2. 
Een zuster van een meisje met
Rett syndroom kan wel een
gezonde draagster zijn. 
Het is altijd mogelijk dat de vader
of de moeder van een Rett meisje
dra(a)g(st)er is van een mutatie in
enkel de zaad- of eicellen, wat
waarschijnlijk het geval is bij de
moeder van de halfzusters 
(zie hoger). Dit kan niet ontdekt
worden door een bloedonderzoek
van de ouders.  

Bij families die zich willen laten
testen is het aangewezen om
eerst het Rett meisje te testen, 
en pas dan de andere familieleden
(moeder en zusters). 
Omdat in uitzonderlijke gevallen
de ouders van een Rett meisje
alleen drager kunnen zijn in hun
ei- of zaadcellen, is het raadzaam
om bij hen die nog een kindje
willen, een prenatale diagnose uit
te voeren via een vruchtwater-
punctie of een vlokkentest. 
Dit is enkel mogelijk wanneer de
mutatie in het meisje met Rett
syndroom gekend is. Het is erg
onwaarschijnlijk dat een zuster,
die geen draagster is in haar
bloed, wel draagster zou zijn in
haar eicellen. Voor haar is prena-
tale diagnose dus niet nodig.

Wij doen nu verder onderzoek
naar de functie van MECP2, en
we gaan na of en hoe informatie
hieromtrent in de toekomst kan
leiden naar mogelijke, nieuwe en
betere behandelingen. Verder wil-
len we nakijken of vergelijkbare
aandoeningen (bijvoorbeeld autis-
me) kunnen veroorzaakt worden
door een vergelijkbaar mechanis-
me of gen. We gaan ook verder
bestuderen waarom mutaties in
een belangrijk en universeel gen
zo’n typisch klinisch beeld kan
veroorzaken. 

We hopen dat al dit werk uit-
eindelijk kan leiden tot een betere
toekomst voor de Rett meisjes en
hun families.

AANDACHT: 

MECP2-TEST

OUDERS DIE EEN MECP2-TEST WENSEN, 

KUNNEN DAARVOOR TERECHT 

IN DIVERSE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN

VAN HET LAND. 

HUN HUISARTS ZAL HEN HIEROMTRENT 

DE NODIGE INLICHTINGEN GEVEN. 
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Het is nog behoorlijk vroeg
wanneer ik in de wagen stap 
van de familie Van Zwam: 
Jan en Caroline, met dochter Elke
vol verwachting, en Rett zusje
Maaike die blij-verwonderd de
wereld aankijkt, als was het de
eerste keer. Op naar Gierle.
Na zowat anderhalf uur rijden
kunnen we er niet meer naast
kijken: in het oog springende
pijlen loodsen ons feilloos naar
het Gielsbos. Voorzitter Jan Vreys
heeft de wegmarkering meer dan
keurig aangepakt. Werken achter
de schermen: het typeert de voor-
zitter en de andere leden van het
bestuur. Ze zullen het wel niet
graag hebben dat ik hun verborgen
werkzaamheden hier even in de
verf zet, maar ik kan het niet
laten. Denken de leden van de
Rett gemeenschap daar wel eens
aan, vraag ik me af. Genoeg daar-
over, straks krijg ik hommeles
vanwege deze loslippigheid. 
Intussen staan we al op de par-
king van het Gielsbos, met Maaike
startensklaar geïnstalleerd in haar
rolstoel. Het is wat moeizaam
dokkeren over de pittige kassei-
tjes, waarmee de parking gepla-
veid werd. “Ook niet de ideale
aanleg voor een instelling als
deze”, hoort Jan zijn vrouw en
mezelf tegelijk foeteren. Jan sust:
“Dit is eigenlijk een parking voor
bezoekers, normaal rij je met de
rolstoel in de wagen tot vlakbij 
de ingang”. Hij zal ons niet meer
horen mopperen, de hele dag niet. 
Omdat het Gielsbos gewoon een
toonbeeld is.

Terwijl beide Jans de inschrijvings-
tafel klaarzetten, merk ik dat Luc
al druk in de weer is om de con-
ferentiezaal in orde te brengen.
Vrolijk grappend komt de begelei-
dersgroep de ontmoetingszaal
binnen: toffe, jonge mensen die
onze kinderen vandaag onder hun
hoede nemen. En die er zichtbaar
zin in hebben om ze te verwen-
nen. Daar komen de eerste gasten
aan. Het zijn er veel dit jaar, uit
alle hoeken van ons land. 
Van hoog boven de Moerdijk
komen ook noorderburen vandaag
meeluisteren, meepraten, mee-
vieren. Ze zijn welkom: ik zie vele
mensen, waarmee ik via telefoon
of internet al een tijdje contact
had, voor het eerst “in het echt”. 

Het is constant aangenaam ken-
nismaken. Het woord “familiedag”
krijgt hier zijn volle, dubbele
betekenis: een bijeenkomst van 
de meest uiteenlopende Rett
gezinnen, die samen één grote
Rett familie vormen. Bij het zien
van al deze mensen vallen mij
twee dingen op. Zo sterk typerend
het Rett syndroom de meisjes
tekent, zo duidelijk verschillend
blijken ze allemaal:  elk van hen
uniek qua uitzicht, qua  persoon-
lijkheid, qua mogelijkheden en
beperktheden. 

Een tweede vaststelling: 
Rett ouders lopen niet gebukt
onder het Rett syndroom. 
Het zijn levenslustige mensen
waar pit in zit. Mensen die graag
samenkomen, lachen, graag leven.

Tijd voor de voordracht door
“onze” Dr. Igna Van den Veyver.
Ze is niet aan haar proefstuk toe,
zo blijkt al snel: het publiek hangt
twee uur lang aan haar lippen,
geboeid door haar relaas dat goed
gestoffeerd is met dia’s. 
Ze spreekt niet boven de hoofden,
maar probeert het moeilijke
onderwerp in “menselijke” taal
om te zetten zonder afbreuk te
doen aan het wetenschappelijk
gehalte van haar betoog. 
En met succes: dat merk je aan de
gerichte vragen van het publiek
achteraf.

FFamiliedag 2000: een blik vanop de 



Het koud buffet dat ons op de
middag te wachten staat, is nave-
nant. Rijk en vol afwisseling, stijl-
vol gepresenteerd, in één woord:
gesmaakt! Tussendoor vertelt Igna
over haar leven in de States.
Vreemd, denk ik, hoe de wegen
van mensen mijlenver uiteen
kunnen lopen om elkaar later om
ondoorgrondelijke redenen weer
te kruisen. Al deze mensen die in
principe niets met elkaar te
maken hebben, en die elkaar
vinden door de geboorte van een
dochter; Igna, die Antwerpen
verlaat om in de VS haar studies te
vervolmaken, daar omwille van
haar deskundigheid vastgehouden
wordt, en “toevallig” met een
team in contact komt dat Rett
research doet, wat haar zoveel ja-
ren later naar deze ouders brengt,
– en dat uitgerekend in …
Antwerpen.  En ik, die hier slechts
zit omdat Jan iemand zocht voor
het tijdschrift en ik Jan “toevallig”
kende van in een volleybalploeg…

Igna neemt afscheid. Ze gaat nog
even de familie dag zeggen, 
en straks zit ze alweer op het
vliegtuig, richting Texas. Zodra ze
thuis is, gaat ze naar haar “office”.

Goed dat er van dit zeldzame
soort mensen bestaan: gedreven
door en levend in dienst van de
wetenschap, gewetensvol, nooit te
moe. Ze complimenteert de ver-
eniging met de prima organisatie.
Ze zegt wat ze meent, heb ik al
gemerkt. We laten haar niet gaan
vooraleer ze ons een geschreven
neerslag van haar voordracht heeft
beloofd. Het is beloofd, en we we-
ten dat we er kunnen op rekenen.
Bedankt, Igna!

Op de opvalend goed bijgewoon-
de, algemene vergadering wordt
aardig wat voorgesteld, overlegd
en bediscussieerd. Teveel om in
dit bestek op te sommen, – dat
wordt stof voor een afzonderlijk
verslag.

De namiddag is vrij. Terwijl de
kinderen met open mond voor de
goochelaar zitten, zoeken hun
ouders elkaar op bij de koffietafel.
Anderen maken een wandeling op
het domein van het Gielsbos.
Samen met Jan en Stan pik ik een
mini-rondleiding mee: Luc loodst
ons door het prachtig natuurkader
naar het paviljoen waar zijn
dochter verblijft. Ik sta in bewon-
dering voor de aangeboden
infrastructuur. Dit is werkelijk
een modelinstelling.

Zo laat al? Eén na één nemen de
gezinnen afscheid. Er zijn alleen
maar aangename herinneringen
mee te nemen. Tot volgend jaar?
Zeker weten!

Tenslotte ook wij terug in de
wagen: “En, Elke?” vraag ik. 
Elke beleefde een reuzendag, 
zo te horen. Ze toont de papieren
figuren die ze maakte en vertelt
met enthoesiasme over de onbe-
grijpelijke kunstjes van de
goochelaar. Een ultieme test: 
hoe zit het met Maaike? 
Maaike glimlacht. Nu weet ik het
zeker: het moét goed geweest
zijn.

(Verslag: Johan Delaere)

zijlijn
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Aanwezig:

Ossevaer Jan, Van Dun Ilse,
Ghijsels Didier, Gabriels Marc,
Delaere Johan, Van Gestel Stan,
Van den Storm Rita, Beyens Paul,
Timmers Annick, Van den Brande
Hilde, Deschoolmeester Monique,
Cootignies Nadine, Jacobs
Christian, De Muynck Luc, 
Van Zwam Jan, Vreys Jan.

VVerslag van de 
Algemene Vergadering 
van de BRSV
Gielsbos, 29 april 2000
(Verslag: Jan Vreys)

Financieel verslag
De kas vertoont een gezonde
stand van zaken, er zijn voldoende
reserves, de begroting 2000 is OK.

Folders
De nieuwe folders zijn er, en ze
zijn knap. De ouders konden er
een aantal meenemen om ze te
verspreiden, teneinde het Rett
syndroom meer bekendheid te
geven. Nog steeds blijken ouders
louter toevallig op de hoogte te
worden gesteld van het bestaan 
en de kenmerken van deze aan-
doening.
In het Brusselse mag er duidelijk
meer informatie verspreid worden.
Waarom zijn niet alle medici en
medische diensten op de hoogte?
Het voorstel om via een affiche
meer aandacht te trekken en een
grotere bekendheid te verwerven,
dient te worden bekeken.
Uiteraard is een affiche een blik-
vanger, maar welke gegevens
staan er dan best op? Op welke
plaatsen worden ze dan gehangen?

Paardrijden
Hippotherapiesessies voor onze
Rett meisjes staan zeker op het
verlanglijstje van de ouders. 
Een volgende sessie in Landegem,
ergens in september, dient zeker
te worden geregeld. Ook dient
gezocht te worden naar manèges
in andere regio’s, zodat de afstand
kan worden beperkt. De zin en
het nut van het paardrijden staan
buiten kijf.

Familiedag
De formule is een succes. 
Het mag zelfs een keertje méér
per jaar, zo wordt gezegd. 
De uiteenzetting door Igna 
Van den Veyver was duidelijk en
boeiend. De opvang door de
Brussenwerking van Start 
West-Vlaanderen en speelplein-
werking Spelewijs uit Ieper werd
gewaardeerd en verliep erg vlot:
een gerustellende ontlasting voor
de ouders.
Het oudercontact tijdens zo’n
familiedag is zeer belangrijk, even-
als het verkrijgen van gerichte
informatie. Het is niet mogelijk
om een drukke dag als deze van
29 april met zoveel deelnemers
meerdere keren per jaar te organi-
seren.

Aangebrachte mogelijke thema’s:
• Puberteit bij Rett meisjes
• Verlengde minderjarigheid
• Erfenisrechten
• Hulpmiddelen 

(kleine beurs?)
• Opvangmogelijkheden 

(instellingen, …)

Sinterklaasfeest
Het feest van vorig jaar was een
groot succes en gaat ook dit jaar
weer door in Motel Beveren. 
Vele gezinnen kijken er nu al 
naar uit. Een datum moet nog
worden vastgesteld.

Regionale contacten
Tot dusver werden geen echte
initiatieven ondernomen.
Sommige ouders wensen de
namen en de telefoonnummers te
kennen van de andere ouders in
hun regio of zelfs van alle Rett
meisjes. De in kaart gebrachte
Rett gezinnen werden enkel
vermeld met plaatsnaam en
postnummer. 
Uit voorzichtigheid heeft het
bestuur er altijd over gewaakt 
om geen privé-gegevens vrij te
geven. 
Doen we dat toch teneinde de
communicatie te bevorderen, 
dan dienen we de ouders wel te
wijzen op de plicht tot discretie.
Misschien moeten we eerst een
schriftelijke bevestiging vragen.

Ilse Van Dun stelt voor een
bijeenkomst te organiseren rond
“klankschalentherapie”. 
Deze activiteit zou een heel rust-
gevende invloed uitoefenen en
wordt best uitgevoerd in een
snoezelruimte. Het Gielsbos, 
maar ook andere instellingen,
komen hiervoor in aanmerking. 
Een optie allicht voor een regio-
nale bijeenkomst?

Infomateriaal
De video, het boek en de
documentatiemap moeten
dringend en nauwgezet bekeken,
uitgewerkt en/of aangepast
worden. Volgende bestuurs-
vergadering maken we daar 
werk van.



BELGISCHE 
RETT BEURS 2001

De Belgische Rett Syndroom Vereniging 
stelt een bedrag ter beschikking van

100.000 BEF

ter aanmoediging van één of meerdere originele initiatieven 
die bijdragen tot een betekenisvolle kwaliteitsverbetering van het leven 

van de Rett patiënt en/of het Rett gezin.

Komt in aanmerking voor deze prijs:
elk vernieuwend idee,

gaande van een academisch werkstuk,
via een technisch realiseerbaar concept,

tot een bescheiden hulpmiddel dat practisch is 
en bruikbaar in het dagelijkse leven van het Rett gezin.

Alle voorstellen moeten per aangetekend schrijven 
ingediend worden bij de maatschappelijke zetel 

van de Belgische Rett Syndroom Vereniging 
op volgend adres: Lil 26, 2450 Meerhout.

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 1 september 2001.

De voorstellen zullen worden beoordeeld door een jury,
samengesteld door leden van het bestuur van de B.R.S.V.,
bijgestaan door onafhankelijke deskundigen op het terrein 

van de ingediende projecten.

Het bedrag van 100.000 BEF kan verdeeld worden over meerdere verdienstelijke initiatieven.
De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen 

indien geen van de voorstellen beantwoordt aan het gestelde objectief.
De definitieve beslissing van de jury zal eind 2001 gepubliceerd worden in Rett Gazet.
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Tijdens het weekend van
27/28 mei 2000 kwamen
te Parijs vertegenwoordi-
gers van Rett verenigingen
uit verschillende Europese
landen samen voor wat
een historische vergade-
ring zou worden. Er waren
delegaties uit België,
Oostenrijk, Luxemburg,
Finland, Frankrijk, Duits-
land, Hongarije, Italië,
Malta, Nederland, Noor-
wegen, Zweden en Groot-
Brittannië. Vertegenwoor-
digers uit Denemarken,
Polen, Portugal, Estland,
Rusland, Joegoslavië en
Turkije lieten weten dat
omstandigheden hen
verhinderden om aanwezig
te zijn, maar dat ze erg
geïnteresseerd waren en
hoopten er volgende keer
bij te zijn. Twintig Euro-
pese Rett contacten: 
we staan weer een stukje
verder dan vorig jaar, en
hier zal het niet bij blijven.

DDe EARS meeting te Parijs:
een historisch moment

EEN STUKJE VOORGESCHIEDENIS

Op de meeting in Berlijn 1999 werd o.m. de vraag gesteld of
het niet dringend werd om EARS te formaliseren als een
heuse Europese VZW. Daartoe had Hans-Christian Winters
(Duitsland) een blauwdruk gemaakt van mogelijke statutaire
artikels en dit naar het model van bestaande Europese
verenigingen. Beslist werd dat hij in de loop van het volgende
werkjaar de verschillende Europese Rett verenigingen 
zou polsen naar hun belangstelling en hun eventuele
opmerkingen. Daar kwam evenwel niets van terecht. 
Om een lang verhaal kort te maken: de betrokkene raakte 
in onmin met de diverse Duitse Rett afdelingen, trok zich 
uit het Duitse bestuur terug, en liet het formaliseringsidee
voor wat het was. Begin dit jaar leek het initiatief dood en
begraven. Daarop staken de Luxemburgse en de Belgische
delegaties tijdens het weekend van 18/19 maart 2000 de
koppen bij elkaar. De blauwdruk van de statuten werd
herbekeken, er werd geschrapt en aangepast. 
Uit deze vergadering “en petit comité” ontsproot het voorstel
om de formalisering van EARS bovenaan de agenda in Parijs 
te plaatsen, en deze zaak defninitief te beslechten. 
Het voorstel werd aanvaard, waardoor de formalisering de
hoofdbrok vormde van de bijeenkomst te Parijs…



gelijkwaardigheid (één land = 
één stem), over de algemene ver-
gadering als hoogste beslissings-
orgaan, over de vorming van een
bestuur (bestaande uit onbezol-
digde leden: een voorzitter, een
secretaris, een schatbewaarder en
twee gewone leden), en over de
bijdrage voor lidmaatschap
(300 euro, met reductie of kwijt-
schelding voor minder- of onver-
mogende verenigingen).

Omdat de vergadering onmogelijk
alle artikels ten gronde kon door-
nemen, werd besloten om deze
opdracht toe te vertrouwen aan
het bestuur. Dit laatste moet een
nieuwe statutaire blauwdruk op-
stellen op grond van de in Parijs
genomen beslissingen en de
gevoerde discussie. Dat ontwerp
moet ter lezing naar alle nationale
verenigingen gestuurd worden,
waarna eventuele aanpassingen
uitgevoerd zullen worden. De fi-
nale versie moet tenslotte aan alle
nationale verenigingen ter goed-
keuring voorgelegd worden.
Uiteindelijk werd overgegaan tot
de verkiezing van het bestuur, 
wat volgend resultaat opleverde: 
VOORZITSTER :

Irmgard Wenzel, Oostenrijk 
SECRETARIS :

Ronnie Jaffa, Groot-Brittannië
SCHATBEWAARDER :

Dietmar Dörr, Luxemburg
GEWOON BESTUURSLID :

Katalin Borvendeg, Hongarije 
GEWOON BESTUURSLID :

Johan Delaere, België

Het bestuur stelde zich voor 
het eerste werkjaar volgende
3 concrete objectieven:
1. Het afronden van de discussie

omtrent de statuten en het ver-
sturen van de blauwdruk naar
de nationale verenigingen.

2. Het openen van een bank-
rekening op naam van RETT
SYNDROME EUROPE, en het
innen van de bijdragen voor
lidmaatschap.

ZATERDAG 27 MEI 2000

I. DE FORMALISERING VAN EARS

De delegaties waren het er
unaniem over eens dat er een
reëele nood bestond aan de vor-
ming van een wettelijke structuur
voor een Europese Rett vereni-
ging. Daarom werd besloten tot
de oprichting van een formele
organisatie met de naam “RETT
SYNDROME EUROPE” (RSE).

De doelstelling van RSE werd als
volgt omschreven: de belangen
verdedigen van mensen die lijden
aan het Rett syndroom en van hun
families, meer bepaald:
1. Het Rett syndroom in alle Euro-

pese landen beter bekend ma-
ken bij de publieke opinie, de
professionelen, de verzorgers
en al wie direct betrokken is.

2. De communicatie binnen de
Europese Rett gemeenschap
verbeteren.

3. De hoger genoemde belangen
verdedigen als een represen-
tatieve Europese vereniging.

4. RSE uitbreiden tot alle Europese
landen, en – waar nodig – bij-
stand verlenen bij de oprichting
van nationale verenigingen.

5. De Rett research promoten.

Deze doelstellingen dienen in het
bijzonder bereikt te worden door:
1. Samenwerking met Rett

syndroom verenigingen in
Europa en wereldwijd.

2. Beïnvloeding van wetgevende
beslissingen omtrent genees-
kunde, gezondheid, opvoeding,
professionele en sociale gebie-
den.

3. Samenwerking met andere
relevante nationale en inter-
nationale instellingen.

4. Samenwerking met andere
sociale groepen.

Zo werd artikel per artikel door-
genomen, waarbij intens van
gedachten gewisseld werd.
Overeenstemming werd o.m.
bereikt over het principe van

3. Het in kaart brengen van de
Rett activiteit in Europa, en het
zoeken naar contacten in landen
waar nog geen Rett verenigings-
leven bestaat.

Tot zover het hoofdstuk over de
formalisering van de Europese Rett
vereniging, die voortaan dus niet
langer EARS heet, maar RSE.
Jeanne Spoeri-Selles, de Rett acti-
viste van het eerste uur die deze
vergadering voorzat, sprak achteraf
van een mirakel : de oude droom
van de pioniers (onder wie ook
Peter Vanherck, één van de bezie-
lende initiatiefnemers van EARS in
de nadagen van het Wereldcongres
van 1993 te Antwerpen), die
jarenlang in de koelkast bleef, lijkt
eindelijk werkelijkheid te worden.
Wordt zeker vervolgd!

II. MECP2-TESTS IN EUROPA

De zaterdagsessie werd afgerond
met een peiling naar de concrete
reacties in de diverse Europese
landen op de ontdekking van het
Rett gen. Volgende resultaten
kwamen uit de bus:
Finland: grootmoeders, moeders
en dochters werden getest, waarbij
14 verschillende mutaties zijn
gevonden.
Frankrijk: alle ouders en Rett kin-
deren van de bloedbank werden
getest, en 65% heeft een mutatie;
nu zijn de andere families aan de
beurt.
Duitsland: 116 meisjes zijn getest;
ruwweg 80% vertoont een mutatie.
Oostenrijk: nog geen resultaten.
Hongarije en Malta: nog geen tests
uitgevoerd.
Italië: 120 meisjes zijn getest; 65%
vertoont een mutatie.
België, Nederland en Noorwegen:
tests zijn er aan de gang.
Zweden: 220 meisjes worden nu
getest.
Verenigd Koninkrijk: zowat 80%
van de meisjes vertoont een
mutatie.
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Het zondagochtendprogramma
bestond uit enkele kortere
voordrachten.

Ulf Hanell uit Zweden stelde
een project voor dat op stapel
gezet wordt in het Rett Center
te Oestersund. Daar zouden
Rett meisjes de kans krijgen op
een uitgebreide checkup door
een multidisciplinair team. 
Dit laatste omvat een kinder-
neuroloog, een kinestherapeut,
een orthopedisch chirurg, 
een urotherapeut, een muziek-
therapeut, een computer-
instructeur en een spel-
therapeut. De checkup omhelst
ook onderzoek volgens de
“autonomic monitoring”-
methode.  

Bedoeling is de diagnose
scherp(er) te stellen, en aan-
wijzingen te geven aan de
ouders en aan de artsen en
verzorgers op het thuisfront om
de specifieke zorg te optimali-
seren. Het project wordt
gesponsord door de Europese
Gemeenschap en de Zweedse
overheid, op voorwaarde dat
enkele andere landen er aan
deelnemen.

Er is geen leeftijdsgrens
gesteld, en de taal zou geen
probleem vormen. De Rett
meisjes zouden met hun gezin
gratis in het centrum kunnen
verblijven. Voorlopig wordt
gevraagd na te denken over 
een eventuele deelname.
Binnen enkele maanden zou
het Rett Center een brief rond-
sturen over het geconcretiseerd
project, en zouden Rett ouders
uit Europese landen zich
kunnen inschrijven.

Ronnie Jaffa uit het Verenigd
Koninkrijk schetste de speci-
fieke problemen die het ouder
worden van Rett meisjes/
vrouwen met zich meebrengt.

Het was en is de wens van de
Britse nationale vereniging om
in de toekomst een Europese
vergadering aan deze proble-
matiek te wijden. 
Gezien de tijdslimiet kon nu
slechts een algemeen beeld
gegeven worden van de moge-
lijke aandachtspunten: puber-
teit en menstruatie; epilepsie;
gewichtsverlies; versteviging;
constipatie en gastroïntestinale
problemen; osteoporose; meno-
pauze; welke professionals van
het ziekenhuis zijn aangewe-
zen voor de volwassenen; wel-
ke medische ondersteuning is
nodig; residentiële accommo-
datie, dagcentra, thuisverzor-
ging; bijzondere therapeutische
input voor volwassenen; 
de wetgeving die aan volwas-
senen niet dezelfde rechten en
ondersteuning verleent.

Kari Kjorholt uit Noorwegen
stelde een zelfgemaakte video
voor met een schat aan voor-
beelden van fysiotherapeuti-
sche behandelingen. Jammer
genoeg is de video enkel in het
Noors verkrijgbaar onder de
titel “Fysikalisk Behandlung av
Piker Med Rett Syndrom”
(Fysiotherapeutische behande-
ling van meisjes met het Rett
syndroom). Kari is bereid de
video te ondertitelen, wat
echter de aanschaf behoorlijk
duur zou maken.

Tenslotte werd aan Ulf Hanell
gevraagd, de RSE te vertegen-
woordigen op het Wereld-
congres in Japan. Hij zal er de
Europese groeten overmaken. 
Verder beloofde hij het 
RSE-bestuur een samenvattend
verslag te sturen.

Het vervolg van deze boeiende
bijeenkomst vindt plaats in
Boedapest in april of mei 2001.

(Verslag: Johan Delaere)

ZONDAG 28 MEI 2000 RETT AGENDARETT AGENDA
• In het tijdschrift Logopedie en Foniatrie

van maart 2000 verscheen het artikel
“Communicatie bij het Rett syndroom.
Cliënt-assessment bij een twaalfjarig
meisje”  van Ilse Taghon. Het artikel is
gebaseerd op de scriptie waarmee de
auteur een nominatie wegkaapte voor de
Stichting Logopedie Fonds Prijs 1999.

• Op 9 juni 2000 vond in het Huis van
Chièvres te Leuven een studiedag
plaats onder het thema “X-gebonden
genen en mentale retardatie. 
Het syndroom van Rett”. De studiedag
(die ook het fragiele X-syndroom
behandelde) was een initiatief van de
Belgische Studiegroep voor Mentale
Handicaps en van de Nationale
Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk
Gehandicapten. Sprekers waren 
Prof. Dr. Freyns, diensthoofd van het
Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
te Leuven, V. des Portes, kinderneuro-
loog, en J. Chelly, directeur van het
FNRS, -beide laatsten van het Institut
Cochin te Parijs. Bij deze gelegenheid
ging de BRSV in op de uitnodiging om
ter plaatse haar nieuwe folder te
presenteren.

• Gezien de grote belangstelling vorig 
jaar organiseert de BRSV ook dit jaar
weer een Sinterklaasfeest, met name 
op zaterdag 9 december 2000. 
Plaats van het gebeuren: Motel Beveren.
Voor onze ouders beslist een dag om
aan te stippen!

• De langverwachte en veelbesproken
IRSA Rett syndroom-documentaire
“Silent Angels” (Stilzwijgende engelen)
met Julia Roberts gaat op 10 september
2000 in de ether via de Amerikaanse
zender Discovery Health. Later zal ook
de BBC deze fim opnemen in haar
programmatie. De uitzending werd
zolang uitgesteld omdat de Discovery
Health er eerst mee deelneemt aan een
competitie in juli. Mocht de documen-
taire de Film Critics Award winnen,
dan zou dat een waardevolle promotie
betekenen voor de internationale
verdeling ervan. Naderhand zal hij op
videocassette te koop aangeboden
worden, – en dat mettertijd met neder-
landstalige ondertiteling.
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(OVERGENOMEN UIT: SOCIALE LANDKAART. INFORMATIEWIJZER FEDERALE EN VLAAMSE VOORZIENINGEN, EDITIE 2000)
W O N I N G A A N P A S S I N G
I. TUSSENKOMST VAN HET VLAAMS FONDS

Voorafgaandelijke opmerking: op voorwaarde
dat men verhuist van het ouderlijk huis naar
een eigen woonst of bij verhuis omwille van
een verandering van de arbeidsplaats, kan het
Vlaams Fonds eventueel een tweede maal
tussenkomen in de kosten. Indien men
verhuist omwille van een andere reden, 
dan wordt eventueel nog het vroeger niet
opgebruikt bedrag (bij de eerste bouw of
verbouwing) uitgekeerd.

De ernst van de handicap of de te verwachten
ontwikkeling van de handicap moet de aan-
passingen rechtvaardigen. De woning dient
aan een aantal normen te voldoen inzake 
(er is momenteel geen inkomensvoorwaarde!)
toegankelijkheid en uitrusting. 
Het moet gaan om een woning in eigendom 
of met een geregistreerd huurcontract van
lange duur.

Vereiste documenten: attest gezinssamen-
stelling, bewijzen handicap, bestekken en
plannen, attesten eigenaar.

Het Vlaams Fonds komt tussen voor maximum
80% van de gedane kosten met een maximum
(voor eigendomswoonsten) van 220.050 BEF
voor een aangepaste nieuwbouw (de tussen-
komst voor een nieuwbouw zal waarschijnlijk
kortelings afgeschaft worden!) of 339.251 BEF
voor een verbouwing, verhoogd met
5.171 BEF per bijkomend gezinslid en
verhoogd met 91.320 BEF per bijkomend
gehandicapt gezinslid buiten de aanvrager.

Voor een huurwoning is de tussenkomst
beperkt tot 22.005 BEF per geregistreerd jaar
van het huurcontract (max. 9); d.w.z. een
maximum tussenkomst van 198.045 BEF.

Goed om weten: het toegankelijkheids-
bureau voor een advies op maat.

Wens je je huis aan te passen of een nieuw
huis te bouwen op maat van een gehandicapt
gezinslid, dan kan je terecht op het toeganke-
lijkheidsbureau voor individueel advies over
hoe je je woning kan aanpassen aan een
handicap. Deze informatie is gratis. Voor een
volledig technisch advies (opgemaakt door een
binnenhuisarchitect, een ergotherapeut, een
jurist, een provinciaal huisvestingsambtenaar,
een deskundige in de personen met een
handicapzorg en een maatschappelijk werker),
samen met een plan en een volledig financieel
verslag wordt ca. 3.500 BEF gevraagd.
Het toegankelijkheidsbureau is o.a. gereali-
seerd met de steun van het Europees Fonds 
en het Ministerie van Maatschappelijk Welzijn
en Gezin.

Adressen:
• VZW Toegankelijkheidsbureau

Gemeentehuis Kermt
Koorstraat 1, 3510 Hasselt-Kermt
Tel.: 011 / 87 41 38
Fax: 011 / 87 41 39

• Centrum voor Toegankelijkheid
Provincie Antwerpen (Mevr. Declerck)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 / 240 56 52
Fax: 03 / 240 56 79

II. PREMIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Wanneer men zijn woning wil aanpassen ten
gunste van een gehandicapt gezinslid, dan kan
hiervoor een aanpassingspremie aangevraagd
worden bij de Vlaamse Gemeenschap. 
Deze premie bedraagt 50% van de kosten
(facturen), met een maximum van 
50.000 BEF.
Binnen een termijn van 10 jaar kunnen 
max. 3 aanvragen worden ingediend. 
Deze mogen nooit betrekking hebben op
eenzelfde aanpassing.

De premie wordt verleend aan de aanvrager
die een woning aanpast voor een inwonend
gehandicapt gezinslid, indien het belastbaar
inkomen van dit gezinslid (samen met dat 
van zijn eventuele partner) lager is dan
780.000 BEF + 40.000 BEF per persoon 
ten laste (elk gehandicapt familielid is één
persoon ten laste extra!). 

De gehandicapte moet tevens beschikken over
een medisch attest waaruit blijkt dat hij of zij
voor de activiteiten van het dagelijks leven een
specifieke uitrusting nodig heeft welke in 
de woning (kadastraal inkomen kleiner dan
45.000 BEF) is geïntegreerd.

Adressen:
Provinciaal bureau – Bestuur voor de huisvesting 
(inlichtingen + aanvraag)
• Vlaams-Brabant

Blijde Inkomststraat 103-105, 3000 Leuven
Tel. 016 / 24 97 77

• Antwerpen
Copernicuslaan 1 bus 4, 2018 Antwerpen
Tel. 03 / 224 61 16

• Limburg
Gouv. Roppesingel 25, 3500 Hasselt
Tel. 011 / 26 41 75

• West-Vlaanderen
Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge
Tel. 050 / 33 98 45

• Oost-Vlaanderen
RAC Ter Plaeten, Voskenslaan 97E, 9000 Gent
Tel. 09 / 222 80 24

Gemeente: sociale dienst 
(inlichtingen + bijstand) 
(telefoongids OCMW ofwel Gouden Gids nr. 7620).

Aandachtpunt geneesheer: om als gehan-
dicapte recht te hebben op deze premie, 
dient betrokken persoon te beschikken over 
een medisch attest waaruit blijkt dat hij of 
zij voor de activiteiten van het dagelijks 
leven moet beschikken over een specifieke 
uitrusting die in de woning geïntegreerd is.
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Ik schenk je geen pienter gesprek,
geen leuke opmerkingen waarmee
je kan lachen en die je kan door-
vertellen. Ik geef je geen antwoor-
den op je vragen van elke dag,
geen reacties over hoe goed ik me
voel, ik deel met jou mijn noden
niet, noch mijn kijk op de wereld
rondom mij. Ik geef je geen
beloningen zoals de wereld die
bepaalt, grote vorderingen in mijn
ontwikkeling die je jezelf kunt
toedichten, ik geef je geen begrip
zoals jij dat verstaat.

Wat ik je geef, is zoveel meer
waard… Ik schenk je er kansen
voor in de plaats. Kansen om de
diepte te ontdekken van jouw
karakter, niet van het mijne; 
de diepte van je liefde, je toe-
wijding, je geduld, je mogelijk-
heden; de kans om je geest te
verkennen, dieper dan je voor
mogelijk hield. Ik drijf je verder
dan je ooit uit jezelf zou gaan,
harder werkend, zoekend naar
antwoorden op je vele vragen die
geen antwoord hebben. Ik ben 
het kind dat niet kan spreken.

Ik ben het kind dat niet kan
lopen. De wereld lijkt aan mij
voorbij te gaan. Je ziet het verlan-
gen in mijn ogen om uit deze
stoel te raken, te rennen en te
spelen zoals de andere kinderen.
Er is veel wat jij voor vanzelfs-
prekend houdt. Ik wil het speel-
goed van de plank, ik moet naar
het toilet, o ik heb alweer mijn
vork laten vallen. Voor zo’n
dingen ben ik van jou afhankelijk.
Mijn geschenk aan jou bestaat
erin je meer bewust te maken van
hoe jij het getroffen hebt, je ge-
zonde rug en benen, je vermogen
om voor jezelf in te staan. 
Mensen lijken me soms niet eens
op te merken; ik merk hen altijd
op. Ik voel niet zozeer het benij-
den dan wel dat verlangen, 
het verlangen om rechtop te
staan, de ene voet voor de andere
te zetten, onafhankelijk te zijn. 
Ik geef je besef. Ik ben het kind
dat niet kan lopen.

Tot mails.

WWWWebSPINSELS
Eind vorig jaar werd in de VS een
nieuwe Rett vereniging opgericht:
de RETT SYNDROME RESEARCH
FOUNDATION (RSRF).
Bezielende motor van dit initiatief
was en is Monica Coenraads, 
een Amerikaanse Rett moeder,
geboren in Italië, opgegroeid in
Nederland (met een tussentijds
verblijf in Antwerpen). Monica en
gelijkgezinden hadden nood aan
een meer agressieve aanpak van
het Rett syndroom. In hun ogen
spitste IRSA zich te eenzijdig toe
op de bekendmaking van het Rett
syndroom en op de familiale
ondersteuning. Zelf beoogden 
ze een vereniging die zich uit-
sluitend op de wetenschappelijke
wereld richtte, met de bedoeling
deze actief aan te zetten tot groot-
scheepse en dringende Rett
research. Einddoel: zo snel moge-
lijke behandeling en genezing. 
Inmiddels vonden ze belangrijke
sponsors, en gingen ze onver-
droten aan de slag. Er kwam een
aardige website, en deze zomer
verscheen het eerste gedrukte
nummer van het tijdschrift 
“RSRF Flash”. 

De resultaten van hun eerste
deadline voor studiebeurzen 
(15 mei 2000) wijzen in de
richting van een schot in de roos:
naar verluidt, zouden vanuit 
9 landen niet minder dan 
32 hoogwaardige onderzoeks-
projecten voorgesteld zijn, 
o.m. op het vlak van genetica,
neurobiologie, celbiologie,
biochemie, neuroimaging en
ademhalingssfysiologie.
U leest alles over deze nieuwe
vereniging op volgend adres:
http://www.rsrf.org

Wie graag op de mailing list wil
(en het tijdschrift thuis wil
ontvangen), stuurt een berichtje
naar http://www.rsrf.org/rsrf_
mailing_list.htm.

Geïnteresseerde wetenschappers
kunnen rechtstreeks contact
opnemen via research@rsrf.org.

Een tijd geleden vroeg lezer Didier
Ghijsels ons welke procedure men
dient te volgen om aangesloten te
worden op het Rettnet van IRSA.
Rettnet is een (grotendeels Engels-
talige) babbel- en infobox rond het
Rett syndroom. Voor eventuele
andere geïnteresseerden herhalen
we hier graag nogmaals de te
volgen procedure om de Rettnet-
post in huis te halen.
Stuur een e-mail naar volgend
adres: majordom@radix.net. 
Laat het invulvakje van “Subject”
vrij (niets invullen). 
De boodschap die je moet intikken
is deze: “subscribe rettnet”,
gevolgd door het eigen e-mail-
adres. 
Een voorbeeld: subscribe rettnet
piet.paaltjes@skynet.be
Da’s alles. Gewoon verzenden en
afwachten. Veel succes!

Vorig jaar ontdekten we op dat-
zelfde Rettnet een prachtige
Engelstalige tekst, getiteld 
“I am the Child”. 
Inmiddels vonden we de tekst
(waarvan de auteur onbekend is)
meermaals terug, vertaald op diver-
se websites en in verscheidene
tijdschriften. We vonden het drin-
gend om ook onze lezers in hun
eigen taal van het kleinood te laten
genieten. Oordeelt u zelf.

IK BEN HET KIND

Ik ben het kind dat niet kan spre-
ken. Vaak heb je medelijden met
me, dat zie ik in je ogen. Je vraagt
je af waarvan ik me bewust ben.
Ook dat zie ik. 
Ik ben me van veel bewust… Of je
gelukkig bent, of verdrietig of
bang, geduldig of ongeduldig, vol
liefde en verlangen, dan wel of je
gewoon je plicht doet tegenover
mij.  Je frustratie verwondert mij,
wetend dat die van mij veel groter
is omdat ik mezelf noch mijn
behoeften kan uitdrukken zoals jij.

Je kan je mijn isolement niet voor-
stellen, zo totaal het bijwijlen is. 



OPROEP AAN HET GEKWALIFICEERD PERSONEEL
VVAANN  AALLLLEE  BBEELLGGIISSCCHHEE  MMEEDDIISSCCHHEE  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN::

BBEEUURRZZEENN  VVOOOORR
BBIIOOMMEEDDIISSCCHHEE,,  KKLLIINNIISSCCHHEE  EENN  TTHHEERRAAPPEEUUTTIISSCCHHEE  RREETTTT  RREESSEEAARRCCHH

De International Rett Syndrome Association (IRSA) verwacht voorstellen voor 
biomedische, klinische en therapeutische research betreffende het Rett Syndroom. 

Teneinde deze te ondersteunen, voorziet het IRSA PERMANENT RESEARCH FUND 
in het toekennen van individuele beurzen ten belope van 40.000 US Dollar.

De vervaldagen voor het indienen van een voorstel zijn vastgelegd op 1 juni en 1 december. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het BRSV-bestuur 

via ons telefoonnummer 050/55 02 68, ons faxnummer  014/36 99 69, 
of ons e-mailadres brsv@rettsyndrome.be.

Wij bezorgen hen een kopie van de gedetailleerde voorwaarden voor het bekomen van een beurs.

ONZE PUBLICATIES

• Boek Rett Syndroom
Een praktische handleiding 
voor ouders, begeleiders en
therapeuten
495 BEF + verzendingskosten

• Thesis: Het Rett syndroom 
in Vlaanderen
75 BEF + verzendingskosten

• Video: Het Rett Syndroom
(Versies in het Nederlands,
Frans, Engels, Duits, Spaans,
Turks, Pools en Russisch)
Terug beschikbaar vanaf eind
september 2000
395 BEF + verzendingskosten

• Folder: 
Kent u het Rett syndroom ?
10 BEF + verzendingskosten

OUDERS, MEDICI, 
THERAPEUTEN 
EN STUDENTEN:
Aarzel niet gebruik te maken
van onze diensten.

U kan ons bereiken
• per telefoon

050 / 55 02 68
• per fax

014 / 36 99 69
• per e-mail

brsv@rettsyndrome.be

Lijst fiscale giften van 2000 (tot 31.7.2000)

DE BELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING DANKT:

Aernouts-Nyssens, Antwerpen
Annie Nouwen, Helchteren
Antonissen Clement, Loppem
Beyens Paul, Tessenderlo
Burette Jean Pierre, Grimbergen
Caers Leon, Mol
Casaer Paul, Blanden
D’Hooghe Marc, Sint-Michiels
De Coen Ronny, Melsele
De Muynck Johan, Schilde
De Sagher Johan, Evergem
Demuynck C. bvba, Aalter
Deschoolmeester, Gent
Gabriëls-Schmitte, Ruisbroek
Germonprez Malika, Lauwe
Germonprez Tania, Aalst
Goemare Frans-Samyn Rita, Zillebeke
Huybrechts Michel, Vosselaar
Karremans Eric, Heusden-Zolder
Laurijssen Andre, Hoogstraten
Lavrysen Dymphna, Ekeren
Lormans-Lauwers, Beerse
Martens Marcel, Meer
Merlevede D., Drongen-Gent
Merlevede Paula, Gent
Mesure, Deinze
Pediatrie Stas Fernand bvba, Mol
Peeters Paul, ’s Gravenwezel
Piryns Jan, Berlaar
Saccasyn Pascal, Melsbroek
Strijbos Luc, Hoogstraten
Stroobants Joris, Meise
Stroobants-De Keersmaecker, Kampenhout
Thiebaut Marie-Louise, Berg
Tradimmoil Pacific nv, Antwerpen
Transcor Energy, Bruxelles
Van De Brul Jozef, Ekeren
Van Den Brande Hilde, Wilrijk
Van Dijck-Van Gestel, Minderhout
Van Gestel Constant, Meer
Van Hecken-Muls, Meerhout
Van Laethem-Dewinne, Dilbeek
Van Laethem-Van Cauwenbergh, Dilbeek
van Zwam Geert, Zarren-Werken
van Zwam Joseph, Kortemark
Vanherck Albert, Mol
Vanherck Peter, Meerhout
Verswijvelen Florent, Kapellen
Vorlat-Raeymaeckers, Meerhout
Vreys Jan, Mol
Welffens-Jacobs, Brasschaat

Wij danken ook van harte
diegenen die er de voorkeur
aan geven, niet vermeld te
worden in bovenstaande lijst.
Giften “Anoniem” worden
niet vermeld, maar ontvan-
gen wel een fiscaal attest.

MEDEDELING

Giften vanaf 1000 BEF zijn
fiscaal aftrekbaar. 
U kan storten op rekening-
nummer 068-2060875-40. 
Een fiscaal attest wordt u
afgeleverd in februari.

@
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