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Jan Van Zwam, Johan Delaere

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
Website

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

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. 010/426 31 77 – Fax 010/4266021

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 persoonlijke standpunt van de auteur en binden
geenszins de redactie van het tijdschrift.”

Anna Vermeulen

Die Keure, Brugge

http://www.rettsyndrome.be
Colofon

Verhuisd? Plannen voor een nieuwe woning?
Geef ons dan niet het raden …
Speel ons liever meteen uw nieuw adres door
Zo blijft u op de hoogte van wat leeft in Rett land

Voor het eerst een e-mailadres?
Verhuisd naar een ander?
Laat ons niet in het ongewisse:
Stuur ons uw nieuwe gegevens
per zevenmailslaarzen toe
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Voorwoord
Beste vrienden

Na een voor u hopelijk deugddoende vakantie presenteren we u het herfstnummer
van onze Rett Gazet. Zoals u reeds gemerkt zal hebben, kreeg ons tijdschrift ook een
nieuwe look. We hopen dat hij u bevalt.

Traditiegetrouw openen we met een paar artikels uit wetenschappelijke hoek. Het
betreft vooreerst een flinke brok literatuur met een globale stand van zaken in en
rond de Rett research. Wat ons vooral boeide, was de ruime blik van waaruit dit
artikel geschreven werd: het plaatst met name het Rett onderzoek in een
overvleugelend perspectief van het neurologisch onderzoek in het algemeen. Hieruit
blijkt dat almaar meer wetenschappers hun aandacht richten op de Rett research
omdat van daaruit ook vorderingen gemaakt worden inzake het onderzoek van
andere ziekten. Hoe dan ook lijkt het ons nuttig zowel nieuwe als “gevorderde” Rett
ouders af en toe nog eens een overzichtelijke blik op “het bos” te kunnen bieden –
kwestie van het tussen de spreekwoordelijke bomen nog te herkennen. Aansluitend
vertaalden we voor u een bijdrage van Lisa Forman, wetenschappelijk directeur bij
IRSA, zeg maar iemand die weet waarover ze spreekt.
Ze heeft het over de langzame maar zekere
vorderingen van het Rett onderzoek: een indringende
beschouwing voor ouders die soms hun geduld dreigen
te verliezen.

Wat ons verenigingsleven betreft, hebben we voor u dit
keer hoofdzakelijk visuele verslagen van onze
familiedag en van de jongste sessie paardrijden. Inzake
het Europese verenigingsleven – want ook dat blijft de
BRSV ondersteunen – vindt u in dit nummer het
verslag van de voorzitster Yvonne Milne over de
conferentie in Zagreb. Verder krijgt u een ingestuurd
verslag vanuit Nederland, waar een Rett gezin een
droom heerlijk in vervulling zag gaan.

De vaste rubrieken zijn u bekend. Over een bezoek aan een van onze Rett gezinnen
bericht “Rett meid in de kijker”. In het vertrouwde Recht-hoekje vindt u nieuws over
de langverwachte versoepeling van de vrijstelling van verkeersbelasting. En in onze
internetbijdrage richten we de schijnwerpers onder meer op enkele nieuwe,
informatieve Rett sites – waaronder zowaar een Nederlandstalige.

Tussendoor blijven we onze leden wijzen op de mogelijkheid van een financiële
tussenkomst, en vragen we hen alvast de data van de Rett agenda te noteren.

Even traditiegetrouw als we openen, sluiten we af met de lijst van fiscale giften. Het
kan niet genoeg herhaald worden dat onze vereniging slechts kan leven dankzij deze
broodnodige zuurstof. Aan alle milde schenkers, net als aan al onze leden en
geïnteresseerden, wensen we van harte een milde, warmgekleurde herfst toe.

Het bestuur
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De oude steen, in
1799 ontdekt in het
gebied van de
Nijldelta, vertoont
inscripties in
verschillende talen,
waaronder Griekse
lettertekens en
Egyptische

hiëroglyfen. Door te vergelijken hoe dezelfde
boodschappen in verschillende talen geschreven
werden, lukte het een Frans onderzoeker in 1822
de hiëroglyfen te ontcijferen. Deze monumentale
doorbraak in het begrijpen van een belangrijke
periode uit de oude geschiedenis was mogelijk
doordat de Rosetta steen de overeenkomsten liet
zien tussen gekende en ongekende talen. Op
gelijkaardige wijze zijn medische vorsers nu de
mysteries van bepaalde hersenstoornissen aan
het ontcijferen door ze te vergelijken met RS.

RS lijkt een klassiek voorbeeld te zijn van een
“chromatine aandoening”, dat is de algemene
term voor een specifieke mutatie die in de cellen
het vermogen om de activiteiten van
verschillende genen te controleren, verlamt.

Chromatine is de “stockage”-vorm van DNA in de
kern van een cel. Deze sterk gecomprimeerde
vorm van DNA houdt de enorme strengen van
chromosomen dicht opeengepakt, zonder evenwel
de toegankelijkheid en de activatie van specifieke
genen te verhinderen zodra de cel ze nodig heeft
om de hun toegewezen taken te verrichten.

In chromatine zitten de lange DNA-ketens waaruit
de chromosomen gevormd zijn, gewikkeld rond
proteïnen, histonen genaamd. Zulks beperkt de
ruimte die DNA inneemt, terwijl de genen toch
beschikbaar blijven voor hun werk in de cel. Men
kan het vergelijken met een draad van zes meter,
rond een spoel gewikkeld: daardoor wordt de
ruimte die de draad inneemt sterk gereduceerd,
maar deze laatste blijft toch beschikbaar voor het
naaien of verstellen van kleren (in het geval van
histonen echter zit het DNA rond een reeks van
histonen in plaats van rond één enkele; dit
verhindert dat het rond een enkele spoel

gebonden zit en maakt de gelijktijdige toegang tot
vele genen mogelijk).
Chromatine ziekten krijgen toenemende aandacht
door van hun directe verband met een waaier van
stoornissen, gaande van mentale ziekte tot
kanker. En RS staat in het brandpunt van de
groeiende belangstelling over chromatine ziekten.
Door het wegpellen van de lagen van moleculaire
mysteries rond RS, ontdekken de onderzoekers
gegevens die hen kunnen helpen om andere
neurologische aandoeningen te behandelen. Zo
wordt nu een geneesmiddel gezocht voor
bloedkanker (promyelocytische leukemie),
gebaseerd op het inzicht in chromatine ziekten.

Het is duidelijk dat RS een lange weg heeft
afgelegd sinds de dag dat Dr. Andreas Rett voor
het eerst besefte dat hij een aantal heel speciale
patiënten had.

In 1954 stelde Dr. Rett, een Weense arts, dit
syndroom eerst vast bij twee meisjes die met hun
moeder in zijn wachtkamer zaten. Hij merkte op
dat deze kinderen dezelfde repetitieve
handwasbewegingen maakten. Nieuwsgierig
vergeleek hij hun klinische en ontwikkelings-
geschiedenis en ontdekte dat ze gelijkaardig
waren. Dr. Rett besprak dit met zijn verpleegster
en vernam dat hij nog zes andere meisjes in zijn
praktijk had met een vergelijkbaar gedrag. Hij
was ervan overtuigd dat al deze meisjes aan
dezelfde ziekte leden. Nog niet tevreden met het
bestuderen van zijn eigen patiënten, maakte Dr.
Rett een film van deze meisjes en ging toen
Europa doorkruisen op zoek naar andere kinderen
met deze symptomen.

In Zweden hadden intussen een aantal jonge
vrouwelijke patiënten met gelijkaardige
symptomen in 1960 de aandacht getrokken van
hun arts, Dr. Bengt Hagberg. Deze laatste
verzamelde hun gegevens en legde ze opzij met
de bedoeling erop terug te komen zodra hij meer
tijd had om dit vreemde fenomeen te bestuderen.

In 1966 publiceerde Dr. Rett zijn bevindingen in
diverse Duitse medische tijdschriften. Maar

DE LANGE, KRONKELENDE WEG VAN RS

Rett syndroom (RS) is een neurologische kinderaandoening die heel lang verbannen werd naar het rijk

van obscure artikels en de bijzondere aandacht van betrokken ouders. De jongste tijd ziet het er echter

naar uit dat deze ziekte in het neurologisch onderzoek meer en meer op de voorgrond treedt. Deze

gedaanteverwisseling van medische rariteit naar het middelpunt van enthousiaste research weerspiegelt

de opwindende ontdekking van genetische overeenkomsten tussen RS en uiteenlopende stoornissen

zoals autisme en Alzheimer. Indien deze beloftevolle vooruitzichten standhouden, dan zal RS niet langer

een onbeduidend medisch probleem zijn. Integendeel: RS zou wel eens een medische Rosetta steen

kunnen worden door het vertalen van een kluwen van genetisch en biochemisch materiaal tot een waar

inzicht in een aantal ernstige neurologische aandoeningen.
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neurologische aandoeningen
hoewel deze in dat deel van de wereld goed
bekend waren, behoorden ze niet tot de klassieke
medische literatuur in de rest van de wereld.
Zelfs nadat Dr. Rett in 1977 een Engelstalige
beschrijving van de ziekte publiceerde, bleef RS
verstoken van medische belangstelling. Het
ontbrak de pre-internetwereld toen nog aan de
snelwegen van elektronische informatie die wij in
de 21ste eeuw zo vanzelfsprekend zijn gaan
vinden.

In 1983 bereikte een artikel over RS dan toch de
hele medische wereld. Het verscheen in het
Engelstalige Annals of Neurology en was van de
hand van niemand minder dan Dr. Hagberg en
zijn collega’s. Eindelijk bracht hun rapport RS
onder internationale aandacht en kregen vele
andere onderzoekers er lucht van. Het artikel
betekende een doorbraak in het doorspelen van
details van de ziekte naar een wereldwijd publiek.
De auteurs eerden de pionier-vorser door de
ziekte de naam “Rett syndroom” te geven.

Naarmate onderzoekers de mysteries rond RS
verder ontsluierden, verzekerde een verhoogde
researchfinanciering de continuïteit van het werk.
Een team van wetenschappers van de Baylor
University (Houston, Texas) en van de Stanford
University (Palo Alto, Californië) sloofde zich in
labo’s en ziekenhuizen uit om de oorzaak van RS
te lokaliseren. Een belangrijke doorbraak kwam er
in 1999, toen een onderzoeksassistente van
Baylor, Ruthie Amir, MECP2 ontdekte: het gen
dat, eenmaal gemuteerd, RS veroorzaakt. De
ontdekking van het gen, gelokaliseerd op de
Xq28 plaats van het X-chromosoom, was een
triomf voor het Baylor team onder leiding van Dr.
Huda Y. Zoghbi, professor in de departementen
pediatrie, neurologie, neurologisch onderzoek en
moleculaire menselijke genetica aan het Howard
Hughes Medical Institute (Dr. Zoghbi’s
betrokkenheid in verschillende departementen
weerspiegelt de noodzaak tot kennis van diverse
specialismen voor het ontsluieren van de
mysteries van RS).

De ontdekking dat MECP2 zich op het X-
chromosoom bevindt, bewees dat RS een X-
gelieerde ziekte is. En omdat slechts een van de
twee X-chromosomen de mutatie moet hebben
om de ziekte te veroorzaken, is er ook sprake van
een dominante ziekte. Het feit dat RS een X-
gelieerde dominante ziekte is, helpt ook verklaren
waarom ze doorgaans enkel bij meisjes
aangetroffen wordt.
Normale mannen en vrouwen hebben 23 paren
chromosomen. Eén lid van elk paar is afkomstig
van de moeder, het andere van de vader. Zo kan

een baby een gen voor blauwe ogen erven van de
moeder en een gen voor bruine ogen van de
vader. Of misschien erft het twee genen voor
bruine ogen. De beide chromosomen die de
zogenaamde geslachtschromosomen uitmaken,
worden eveneens geërfd van individuele ouders.
Het zijn de X- en de Y-chromosomen. Meisjes
erven twee X-chromosomen, jongens één X- en
één Y-chromosoom. Het X-chromosoom is groot
en bevat veel genen. Het Y-chromosoom is kort
en gedrongen en is drager van de genen die
nodig zijn om een foetus in ontwikkeling af te
leiden van het pad richting “meisje” naar het pad
richting “jongen”.

Beide X-chromosomen neigen ertoe actief te zijn.
Dat zou dodelijk kunnen zijn voor meisjes,
aangezien een verdubbeling van de genactiviteit
zo goed als zeker het vermogen van de cel om
een normaal leven te leiden, zou verstoren. Om
dat te voorkomen, schakelt elk van de cellen van
het lichaam een van de X-chromosomen uit. Welk
X-chromosoom in elke cel geïnactiveerd wordt, is
doorgaans een willekeurig proces. Volgens de
wetten van de waarschijnlijkheid zal het X-
chromosoom met de MECP2-mutatie in de helft
van de cellen aangeschakeld worden. Maar er
zullen voldoende X-chromosomen met de mutatie
geactiveerd moeten worden om de symptomen
van RS te veroorzaken. (Indien, bij toeval, een
grote meerderheid van de cellen enkel het
normale X-chromosoom tot expressie brengen,
dan vertoont het meisje slechts milde symptomen
of helemaal geen.)

Mutaties in MECP2 zijn bijna altijd sporadisch,
d.w.z. dat ze spontaan voorkomen eerder dan
door overerving. Dit betekent dat ouders zelden
de ziekte doorgeven aan hun kinderen. En
wanneer een kind de mutatie erft, dan zal de
jongen normaal geen RS krijgen. Dat komt omdat
de vader het niet kan doorgeven. Opdat de foetus
een jongen zou worden, moet de vader een Y-
chromosoom doorgeven, geen X-chromosoom.
Aangezien het MECP2 gen enkel op het X-
chromosoom gelokaliseerd is, ontwijkt de jongen
RS omwille van zijn XY. Een andere reden
waarom slechts weinig jongens gediagnosticeerd
worden met RS, is dat de meeste pediaters er bij
een mannelijke baby met ademhalingsproblemen
en een ernstige encefalopathie (met abnormaal
kleine hersenomvang) niet aan denken hem te
testen op mutaties in MECP2.

Een uitzondering op de XY-regel dat jongens geen
RS krijgen, vindt plaats bij het Klinefelter
syndroom. Bij deze ziekte zijn jongens XXY, d.w.z.
dat ze een extra X-chromosoom hebben; indien
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één van deze X-chromosomen de MECP2-mutatie
vertoont, kan RS voorkomen. (Naast andere
symptomen, is bij jongens met het Klinefelter
syndroom de ontwikkeling van de geslachts-
organen verstoord.)

RS is geclassificeerd als een ontwikkelings-
stoornis: het veroorzaakt geen degeneratie van de
hersenen. Wat het wel doet, is de rijping van
specifieke gebieden van de hersenen aantasten.
De rol van MECP2 bestaat erin, bepaalde genen
stil te leggen. Bij RS is het MECP2-gen niet in
staat zijn taak uit te voeren, waardoor die genen
hun activiteit voortzetten als overijverige
elektriciens die het bedradingsplan voor het
nieuwe huis niet kennen. In plaats van een
netwerk van zorgvuldig geplaatste draden en
schakelaars te installeren, creëren deze neuronen-
elektriciens een warboel van draden met
kortsluitingen en doorgebrande zekeringen tot
gevolg.

De gebieden in de hersenen die bij RS verstoord
worden, zijn de frontale, motorische en temporale
hersenschors, de hersenstam, de basale
voorhersenen en de basale gangliën die vele
basisfuncties – zoals de beweging – controleren.
Ook in de late kindsheid zijn ze van cruciaal
belang voor de normale ontwikkeling van de
hersenschors of het hogere hersencentrum. In die
fase verwoest RS centra die zowel beweging als
emotie controleren.

Met een frequentie van één op de 10.000
vrouwelijke geboorten, staat RS tegenwoordig
bekend als een van de belangrijkste oorzaken van
mentale retardatie bij vrouwen. Het wekt dan ook
geen verwondering dat onderzoekers recent tot de
vaststelling kwamen dat het actieve MECP2 –
hoewel in heel het lichaam aanwezig – bijzonder
overvloedig in de hersenen voorkomt. Studies met
muizen geven bovendien sterke aanwijzingen dat
de hersenen bij uitstek de plaats van actie zijn
voor MECP2. De erg
deficiënte neurologische
ontwikkeling bij RS,
komt voort uit de
verstoring van het
obscure en subtiele
mechanisme waarmee
het normale MECP2-
proteïne werkt. Deze
verstoring is eveneens
een klassiek voorbeeld
van een chromatine
ziekte.

Bij chromatine ziekten faalt de cel in de controle
over de timing van de activiteit van bepaalde
chromatine-genen gedurende groei en
ontwikkeling. Deze controle is een doorslag-
gevende opdracht: vele genen die nodig zijn voor
de juiste groei, de ontwikkeling en het
functioneren van het lichaam, mogen gewoonlijk
slechts op gestelde tijden actief zijn, vaak in een
welbepaalde volgorde. (Stel je voor dat je vingers
zich ontwikkelen vooraleer de hand ontwikkeld
is.)

In hun dicht opeengepakte chromatine-
configuratie, beschikken cellen over een set van
precieze gereedschappen voor het activeren en
stilleggen van genen. In het verloop van een cel-
dag landen diverse soorten moleculen op het
DNA met de bedoeling specifieke genen te
activeren of stil te leggen. Zo hechten zich,
bijvoorbeeld, een aantal proteïnen aan het DNA
in een reactie op prikkels aan de oppervlakte van
de cel (zoals hormonen); andere proteïnen zijn
enzymen die het DNA naar het RNA transcriberen
(transcriberen is het herschrijven in een andere
genetische “taal”; RNA is de gedecodeerde vorm
van het gen die de cel gebruikt om proteïnen aan
te maken. Het proces van RNA-vorming uit DNA
heet transcriptie).

Een andere wijze waarop de cel de
gentranscriptie controleert, wordt “gene silencing”
(het stilleggen van een gen) genoemd. Bepaalde
genen worden stilgelegd door het dragen van een
moleculaire hoed, een methylgroep genoemd
(CH3). Dit zogenaamde gemethyleerde DNA trekt
een proteïne aan dat methyl-CpG bindend
proteïne genoemd wordt. Het proces gaat verder
doordat het bindende proteïne weer een andere
molecule aantrekt, bijvoorbeeld histone
deacetylase (HDAC). En het is uiteindelijk dit
HDAC dat het gen stillegt. Het kan een heleboel
moleculair werk zijn om gewoon een gen het

zwijgen op te leggen,
maar het is
noodzakelijk. De cel
moet zeer
behoedzaam zijn bij
het aan- en
uitschakelen van
genen; de
mechanismen, die
lijken op zeer
gevoelige schakelaars,
zouden anders voor
grote vernielingen
kunnen zorgen, in het
bijzonder bij het kind

CHROMATINE ZIEKTEN
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(Publicatie van IRSA. Verschenen op de website
onder de titel

“Rett Syndrome: Rosetta Stone of Neurologic
Diseases”, juli 2004. Vertaling Johan Delaere.)

www.rettsyndrome.org

neurologische aandoeningen
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in ontwikkeling, wiens organische systemen
langzaam vorm beginnen aan te nemen.

Het methyl-CpG bindend proteïne komt voor in
drie variaties, waarvan één MECP2 genoemd
wordt. Het gen dat met andere woorden de
genetische code van een van de cruciale methyl-
CpG bindende proteïnen bepaalt, is hetzelfde gen
dat bij RS onklaar geraakt is. De RS gen-mutatie
komt gewoonlijk voor in een van de twee secties
van het MECP2-proteïne. Een mutatie in het
methyl bindend domein (MBD) van het proteïne
verhindert MeCP2 om zich te hechten aan het
gemethyleerde DNA. Wanneer de mutatie
voorkomt in het transcriptionele repressiedomein
(TRD), dan zal het proteïne niet in staat zijn om
de andere proteïnes aan te trekken die met
MeCP2 samenwerken om het gen stil te leggen.

Sinds de ontdekking in 1999 van het verband
tussen de MeCP2-mutatie en RS, zijn mildere
vormen gerapporteerd van X-gelieerde mentale
retardatie (XMR) bij jongens, veroorzaakt door
dezelfde mutatie. Hoewel de aangetroffen schade
bij XMR relatief klein is, volstaat ze om de
hersenfunctie aan te tasten. Dit wijst erop dat de
reikwijdte van de MECP2-mutatie RS overstijgt.

Nog intrigerender is het feit dat het bereik van
chromatine ziekten als geheel RS en XMR
overstijgt. Het belang van DNA methylatie en het
verstoren van het stilleggingsmechanisme van het
gen op basis van methylatie ligt aan de basis van
een waaier van ziekten. Zo werd bijvoorbeeld de
mutatie van het DNMT3B-gen, verantwoordelijk
voor het gemethyleerd houden van bepaalde
genen, initieel opgemerkt bij patiënten met het
ICF syndroom. Deze zeldzame autosomale (niet
geslachtschromosomale) aandoening is recessief.
Dat wil zeggen dat de mutatie moet verschijnen
op beide via de ouders overgeërfde kopieën van
het genenpaar om de ziekte te kunnen
veroorzaken. De ziekte zelf wordt
gekarakteriseerd door immunodeficiëntie (I), een
onstabiel functioneren van een deel van de
chromosomen 1, 9 en 16 – de pericentro-
merische heterochromatine (C) genaamd – en
faciale anomalieën (F).

Bij patiënten met ICF is de DNA methylatie sterk
gereduceerd en is de chromatine niet zo compact
als bij mensen die deze mutatie niet hebben.
Meer recente research toonde aan dat de mutatie
bij patiënten met een gebrekkig functionerend
DNMT3B-gen een overactiviteit van het SYBL1-
gen toeliet. Nu blijkt dat bepaalde autosomale
genen kunnen ontsnappen aan de normale
onderdrukking van hun transcriptie (silencing) in

cellen waar een volledig functionerend DNMT3B
proteïne ontbreekt.

De verreikende invloeden van een ontbrekende
silencing van het chromatine-gen zou zelfs nog
ruimere implicaties kunnen hebben dan deze
ziekten laten blijken. Het verstoren van
neuronenverbindingen in diverse gebieden van de
zich ontwikkelende hersenen kunnen een waaier
van vernietigende effecten hebben. Zo kan
autisme bijvoorbeeld veroorzaakt worden door
een verlies van proteïnen die het chromatine gen
stilleggen. En het bewijsmateriaal strekt zich
verder uit nu onderzoekers peilen naar de
mogelijke neurologische voorbeelden van
chromatine ziekten.

Onderzoekers blijven ten slotte belangrijke
vooruitgang maken in de richting van het
begrijpen van RS en van het bedenken van
preventiestrategieën. Zo hebben researchers in
Schotland, Boston en Houston een mannelijk
muismodel voor RS ontwikkeld. Deze muizen, die
ofwel een defect ofwel helemaal geen MECP2-
gen hebben op het X-chromosoom, ontwikkelen
binnen de vier levensweken symptomen, vertonen
tegen de zevende week een uitgesproken vorm en
sterven tegen de tiende week. Het vrouwelijke
muismodel ontwikkelt een RS-achtige ziekte in
zes levensmaanden – de volwassen leeftijd bij dit
dier.

Het muismodel bewijst een waardevol instrument
te zijn voor het bestuderen van hoe de ziekte zich
ontwikkelt en – mogelijk – hoe ze genezen kan
worden. Er zijn reeds klinische studies aan de
gang waarin geneesmiddelen gebruikt worden om
de onderdrukking van de transcriptie te helpen
versterken, teneinde de problemen te voorkomen
die veroorzaakt worden door op hol geslagen
genen in hersenneuronen. Succes in deze studies
kan een goed voorteken zijn voor andere
chromatine ziekten wanneer de onderzoekers hun
moeilijk verworven kennis vanuit RS studies
toepassen op andere stoornissen van het
mechanisme dat methylatie stillegt. Aldus kan de
obscure RS ziekte van weleer niet enkel
erkenning afdwingen, maar kan ze ook andere,
meer bekende hersenstoornissen in de klare
schijnwerpers brengen van ontdekking, van
begrip en – misschien op een dag – van
preventie.
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Een belangrijke gift stelt de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar leden een
eenmalige financiële tussenkomst van maximaal 375 euro te verlenen bij de aankoop van technische
hulpmiddelen.

De eenmalige financiële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de persoon met het Rett syndroom.
De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de Belgische nationaliteit te bezitten.
De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom Vereniging.
De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voorgelegde facturen voor de periode van 1
januari 2001 tot 31 december 2005, aangevuld met correcte informatie over de toegezegde
tegemoetkomingen vanwege andere instanties (zoals het Vlaams fonds, het ziekenfonds, e.d.)
De schriftelijke aanvraag dient, vergezeld van de nodige documenten, gericht te worden aan de
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw, Lil 26, 2450 Meerhout – vergeet niet uw rekeningnummer te
vermelden
De aanvraag moet binnen zijn voor 01 januari 2006

Na ondertekening van een ontvangstbewijs wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk overgemaakt op de
rekening van de aanvrager (de tussenkomst kan gesplitst worden)

factuurprijs 1.000 euro
tussenkomst Vlaams Fonds 60% = 600 euro
tussenkomst BRSV 375 euro
eigen bijdrage 25 euro

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische hulpmiddelen ten behoeve van de
persoon met het Rett syndroom.
Een (onvolledige) lijst van voorbeelden:

anti-decubitus matras – tillift – badrooster – badzitje – bewakingscamera – douchebrancard – hoog/laag-
bed – matras (rug-, zij- en buiklig: totale nachtortese) – parapodium – rolfiets – rolstoel en accessoires –
schelp – soft hoofdsteunen – stabilisator in ruglig of buiklig – standingbrace – tilting table –
verzorgingskussens – zitschelp

Verder kunnen ook andere onkosten in aanmerking komen, zoals de gerechtskosten, erelonen en diverse
onkosten in het kader van een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, uiteraard mits voorlegging van de
factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.
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VOORWAARDEN

EEN VOORBEELD

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD WORDEN?

ADMINISTRATIE
FOTOKOPIEËN

TELEFOONKOSTEN

FAMILIEDAG
HUUR

SPREKER
THERAPEUTEN

BRUSSENWERKING
ANIMATIE

EINDEJAARSFEEST

HIPPOTHERAPIESESSIES

LIDGELDEN VLAAMSE & (INTER-)
NATIONALE VERENIGINGEN

RETT GAZET
REDACTIE
LAY-OUT

DRUK

VERZENDINGSKOSTEN

RETT SYNDROME EUROPE
LIDGELD

DEELNAME CONGRES

WEBSITE
INTERNETABONNEMENT

HOSTING
DOMEINNAAM

Financiële tussenkomst

makes the brsv go round
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… zijn harde euro’s nodig! Uw giften, vanaf 30 EUR fiscaal aftrekbaar,
zijn meer dan welkom op rekeningnummer 068-2060875-40

Om onze vereniging van a tot z draaiende te houden …
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Elf jaar na de publicatie van Lindberghs boek “Rett syndroom: een overzicht van psychologische en
pedagogische ervaringen”, verschijnt het “Rett Syndroom Handboek” van de hand van Kathy Hunter.
Zij is stichtster en voorzitster van de International Rett Syndrome Association (IRSA). Maar wat haar
bovenal onderscheidt van Lindbergh: zij heeft zelf een Rett dochter, Stacy, het eerste kind in de VS bij
wie in 1983 de Rett syndroom diagnose gesteld werd. Het Handboek is dus geschreven door een
moeder die al 16 jaar Rett levenservaring achter de rug had. In die tijd had ze niet bepaald
stilgezeten: ze sprak en discussieerde met vele artsen-professoren, researchers en hulpverleners en –
last but not least – met talloze lotgenoten. Het is het geheel van deze doorleefde Rett ervaring die ze
uiteindelijk met haar Handboek heeft willen doorgeven. De titel is niet zonder belang: daar waar
Lindberghs boek eerder een inleidende studie is over de aard van het Rett syndroom, is dat van Kathy
Hunter een echt doe-boek met een schat aan ervaringen van Rett ouders en evenvele tips om de
ontwikkeling van Rett personen te optimaliseren en tegelijk het leven ermee, ook voor de
naastbestaanden, te vergemakkelijken.
Het hoeft geen betoog dat het Handboek in korte tijd een bestseller werd in Rett kringen en
wereldwijd vertaald werd. Dat laatste is nu ook voor ons taalgebied gebeurd: in een gezamenlijke
inspanning brachten de Nederlandse en de Belgische Rett syndroom verenigingen een
Nederlandstalige versie van het Handboek op de markt. We zijn ervan overtuigd dat deze vertaling zal
bijdragen tot een beter begrip van het Rett syndroom en tot een verhoging van de levenskwaliteit
binnen onze Rett gezinnen.

Het Rett Handboek

LAAT DIT STANDAARDWERK

NIET ONTBREKEN IN UW

BIBLIOTHEEK

Een must voor alle families, artsen en verzorgenden vaneen
R
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Elk van ons wil het Rett monster doodmaken
vooraleer het weer een neuron aantast in het
lichaam van nog eens iemand. Maar
daarvoor moeten we de wapens hebben, en
geld is slechts een deel van onze strijd. Het
draait nog altijd om het vrijmaken van hoop,
kennis en dollars samen.

De meesten onder u zullen inmiddels wel
weten dat ik absoluut geloof dat de
biogeneeskunde en de technologie vele van
de mysteries van het Rett syndroom zullen
oplossen, en dat ze ons behandelingen zullen
opleveren om de Rett effecten te milderen
voor wie reeds leeft met de ziekte, en
genezing voor wie nog geboren moet worden.
Let wel: ik gebruik de term genezing heel
specifiek in de zin van een volledige
uitroeiing van de ziekte (zo dat ze zelfs niet
doorgegeven kan worden mochten mensen
met Rett syndroom zelf kinderen hebben). Ik
geloof dat behandelingen zeer weldadig
zullen zijn voor sommige mensen en voor
sommige kwalen binnen het syndroom. Ik
geloof ook dat de hoeveelheid voordeel zal
afhangen van een aantal factoren, waaronder
de specifieke mutatie (en eenmaal er voor
één mutatie een behandeling op punt staat
die een bepaald aspect van de ziekte
verhelpt, zullen wetenschappers deze kennis
gebruiken om mensen met andere mutaties
te helpen), de leeftijd bij de aanvang van de
ziekte en de hoeveelheid tijd waarbinnen de
specifieke ziekte een probleem vormt voor de
persoon in kwestie. Telkens we iets leren dat
helpt bij een deel van de Rett patiënten, zal
die kennis gebruikt worden om anderen te
helpen. Ik besef maar al te goed de cruciale
rol van fondsen bij dit alles. Toch zijn er ook
andere elementen in het spel die niet te koop
zijn, met name tijd en toeval.

Dollars stimuleren de onderzoekers tot de
overweging om te gaan werken op het Rett
syndroom. Vandaar onze vreugde om een
momenteel lopend onderzoeksprogramma bij
het NIH (National Institutes of Health) dat
rechtstreeks gericht is op het Rett syndroom,
en het gevolg is van IRSA’s Dag van het Rett
Syndroom en – in het bijzonder – van het
getuigenis van filmdiva Julia Roberts. Er is
nog meer van dit goede nieuws op komst

doordat IRSA (International Rett Syndrome
Association) bijkomende fondsen voor het
Rett onderzoek losweekte, fondsen die nog
meer onderzoekers ertoe moeten brengen om
onze kleine, zeldzame ziekte te gaan zien als
een lekkere hap die goede perspectieven
biedt voor hun carrière. Ik ben echt sterk
onder de indruk van de tijd, de aandacht en
de fondsen die we krijgen vanwege diverse
NIH-instellingen. Hun ondersteuning is
immers meer dan doorslaggevend in onze
strijd. Naar mijn oordeel kunnen we deze
oorlog gewoon niet winnen zonder
overheidssteun. Hoeveel autowasbeurten,
gala’s, veilingen en wafelbakpartijen we ook
organiseren, we moeten de steun hebben van
lange-termijn research in de belangrijkste
labo’s. Tot we gewonnen hebben. Dan zullen
we geen cent van ons belastingsgeld meer
moeten spenderen aan het Rett syndroom.

Wie naar de NIH CRISP website
surft en er onder

de rubriek “Rett” kijkt naar de periode tussen
1999 (het jaar waarin het gen werd
gevonden) en vandaag, zal er meer dan 140
beurzen vinden, waarvan 28 toegekend voor
2004. (Dat zijn 28 beurzen voor onze kleine
zeldzame ziekte waar niemand ooit over
gehoord had – mensen, dat is ongelooflijk
veel, ik heb tranen van dankbaarheid in de
ogen; kijk naar het talent dat we nu aan onze
zijde hebben, terwijl het grootste deel van de
wereld nog altijd vraagt: “Wat zeg je?
Syndroom van Tourette?”)

Stel je voor dat elk van die beurzen goed is
voor een bedrag tussen 250.000 en
1.000.000 dollar, afhankelijk van het soort
van beurs. Voeg daar nog de 5.000.000
dollar bij van het NIH Netwerk voor Klinische
Research van Zeldzame Ziekten
(Rett/Angelman/Prader-Willi). Als je een
beetje speelt met de gegevens op de CRISP
website, zal je ontdekken dat er meer dan
900 beurzen toegekend werden voor
cystische fibrose waarvan, tussen haakjes,
meer dan twaalf miljoen Amerikanen drager
zijn, met 30.000 Amerikanen en 20.000
Canadezen die de ziekte hebben. Het aantal
dragers is van doorslaggevend belang waar
het gaat om een genetisch recessieve

http://www.crisp.cit.nih.gov/



aandoening,
sporadisch is. Maar geen zorg: dat

alles is niet zo belangrijk, en het doet er niet
toe hoeveel een andere ziekte “krijgt”. Het
enige waar het om gaat is dat onze echt
zeldzame, spontaan voorkomende ziekte
definitief op het radarscherm geraakt is. Het
is aan ons om ze te maken tot de Rosetta
steen van de neurologische aandoeningen,
waarvan het begrip kan leiden tot doorbraken
in meer verspreide ziekten zoals autisme,
schizofrenie, e.d.

We kunnen aandacht kopen en getalenteerde
wetenschappers ertoe verleiden om
belangstelling te hebben voor ons. (Tussen
haakjes: als ze zich eenmaal realiseren wat
Rett syndroom is, beseffen de meeste
wetenschappers dat het wel degelijk een
“interessante” ziekte is.) Maar we moeten
wetenschap en technologie de tijd geven om
te rijpen. We kunnen niet overhaastig
preklinische studies gaan houden. We
kunnen niet voorbarig klinische studies
uitvoeren. Hoezeer we onze kinderen ook
gered willen zien zoals de mannetjesmuizen
van Dr. Jaenisch, we moeten wachten: onze
meisjes zijn geen muizen, en het is precies
het menselijke leven waartoe ze geroepen
waren dat onderbroken wordt door de
MECP2 mutatie. Als baby’s leiden we
allemaal een eerder “muisachtig” bestaan
van eten, slapen, ontlasting en het verkennen
van de omgeving. Het is pas als we de
volgende stap willen nemen – die van
probleem-oplossing, fijne motorische
vaardigheden en complexe redenering – dat
de impact van een defect MECP2 gevoeld
wordt.

En dus hebben onderzoekers tijd nodig om
elke variabele en elke relatie tussen MeCP2
en de andere proteïnen die het beïnvloedt, te
bekijken. Dat houdt in dat er verschillende
muis- of andere labomodellen “gekweekt”
moeten worden – ja, zelfs de fruitvlieg heeft
een belangrijke rol te spelen – en dat MECP2
onderzocht moeten worden tegen
verschillende achtergronden om te kijken hoe
het eruit ziet. Dat moet enkele keren opnieuw
gedaan en overgedaan worden om zeker te
zijn dat je echt zag wat je dacht te zien. Hier
komt de gelukstreffer om de hoek kijken.

Tijdens de ontwikkeling speelt MECP2 met
een stuk of vierhonderd andere proteïnen.
Uiteraard zou het leuk zijn om enkele Grote
Resultaten eerder vroeger dan later te krijgen.
We zullen met z’n allen ons geloof en ons
gebed nodig hebben voor dit deel van het
verhaal – dat met name de wetenschappers
er op zuiver geluk de “juiste” proteïnen
uitpikken om ze als eerste te bekijken.

We moeten op
het meest
geschikte
tijdstip onze
beste wapens
gebruiken, met
name
strategisch
geplaatste
fondsen die
overheidssteun
losweken, om
deze zoektocht
verder te zetten
tot we het beest
verslagen hebben. Maar het is een kruistocht,
en die zal al onze inspanningen vergen. Ik
geloof dat we op een goed tijdsschema zitten
van 3 à 5 jaar voor vele belangrijke
doorbraken. Het beste wat we kunnen doen,
is samenwerken om dit doel te bereiken en
wakker gefocust blijven op de beloning.

Vele ouders leven met de vrees dat een
aantal kansen aan hun kind voorbij zullen
gaan nu Rett syndroom bij jongere meisjes
sneller gediagnosticeerd wordt. Ik denk dat
een belangrijke taak voor ouders van alle
kinderen met Rett syndroom er momenteel in
bestaat, die neuronen zo gezond mogelijk te
houden zodat ze optimaal ontvankelijk zijn
voor de behandelingen die eraan komen. Ik
wou dat het waar was dat dollars volstonden
om de klus te klaren. Het zal echter een
gezamenlijke en strategische inspanning
vragen om ons op koers te houden op wat nu
reeds een erg versneld pad is naar het hol
van het monster.

(Lisa Forman, Wetenschappelijk Directeur
van IRSA, in antwoord op een vraag op het
internetforum RettNet. Vertaling: Johan
Delaere)

terwijl onze ziekte voor meer
dan 99%
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Familiedag 2004
De jongste familiedag in het vertrouwde Gielsbos had als thema “scoliose”. Deze
jaarlijkse bijeenkomst werd opnieuw een succes qua inhoud en belangstelling. Ouders,
brussen en verzorgers spraken na afloop dan ook hun waardering uit voor de organisatie.
Anna Vermeulen maakte volgend visueel verslag.

In het prachtige
natuurkader
wachten Johan en
Luc de gasten op.

Daar komen de gasten.
Het wordt voor velen een prettig weerzien.

De vrijwilligers zijn er klaar voor. De barbecueploeg schiet in actie.

12



Dr. Moens geeft een boeiende
uiteenzetting voor een
aandachtig publiek.

Op de Algemene Vergadering brengt Peter, geflankeerd door de medebestuursleden,
financieel verslag uit. De effectieve werkende leden zijn één en al oor.

Natuurlijk worden ook onze Rett meisjes
voorzien van spijs en drank!

13



Even nagenieten van het lekkere festijn met een beetje beweging, dat kan geen kwaad.

Klaar voor de les?

Hoe kun je hier muziek uit krijgen? Zo dus! Liever een partijtje zwemmen?

14

Familiedag 2004



Een fijne dag gehad, hé meid!

15

Wij amuseren ons hier! Wij ook!



Te paard
Zaterdag 18 september: afspraak in Landegem voor de traditionele jaarlijkse
hippotherapiebijeenkomst. Elf Rett meisjes waren aanwezig, met hun familieleden. Er
werd volop genoten door de meisjes, hun ouders en hun brusjes. We geven u een korte
fotografische impressie.

Met z’n allen ...
paardje rijden!
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Uw reacties, vragen of suggesties
omtrent onze activiteiten
(kerstfeest, familiedag ...) zijn
welkom op ons post- of
e-mailadres

Vaders en dochters genieten na.

Foto’s en indrukken worden gretig vergeleken.



Ten voordele van onze vereniging zong Mevrouw Hilde Stas-Peeters, sopraan, een
schitterende CD vol. Daarbij werd ze op piano en orgel begeleid door Dagmar Feyen. De
CD omvat een selectie overbekende profane en religieuze liederen uit de brede waaier
van muziek die ze gedurende 10 jaar gezongen heeft op concerten en in vele kerken in
Vlaanderen. De opnames vonden plaats in Studio Galaxy Mol en in de Abdijkerk te Mol.

Plaisir d’Amour (Martini)
Ständchen (Schubert)
Auf Flügeln des Gesanges (Mendelssohn)
Ave Maria (Franck)
Panis Angelicus (Franck)
Caro Mio Ben (Giordani)
An die Musik (Schubert)
Bist du bei mir (Bach)
Ruhe Sanft in Gottes Frieden (Schumann)
Wiegenlied (Brahms)
Chanson de l’Adieu (Tosti)
O keer dine oghen (Van Nuffel)
Mariä Wiegenlied (Reger)
La Diva de l’ Empire (Satie)
Je te veux (Satie)
Ave Maria (Schubert)
Ich liebe dich (Beethoven)

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan u dit vocale juweeltje bestellen door 20 euro per
exemplaar te storten op rekeningnr. 088-2236736-08 van CD STAS-RETT, met
vermelding van het gewenste aantal. Het volledige bedrag van uw aankoop wordt
overgemaakt aan de Belgische Rett Syndroom vereniging.
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First things first:
uw Rett agenda
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Onze eerstvolgende familiedag is gepland op zaterdag 23 april 2005. De
centrale gastspreker zal ons op de hoogte brengen van de jongste stand van
zaken in het Rett onderzoek. Niet te missen, dus. We houden u op de
hoogte, als u maar alvast deze datum in uw agenda omcirkelt.

We zoeken 12 tot 14 vrijwilligers uit een jeugdbeweging of een
jongerengroepering die bereid zijn om op de familiedag van 23 april 2005
een activiteit te verzorgen voor de jonge broertjes en zusjes van onze Rett
meisjes. We staan graag in voor hun transport en maaltijd.

Dringend vrijwilligers gevraagd
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Rett Europees
Op 22 en 23 mei 2004 organiseerde Rett Syndrome Europe (RSE) een tweede ondersteunende

conferentie ten bate van Rett families in een land waar de aandoening maar zelden in de publieke

belangstelling komt en de oudervereniging nog in de kinderschoenen staat. Na Slovakije was Kroatië aan

de beurt. De conferentie, die de titel “Rett Syndrome – Rethinking Care” (Rett syndroom – De zorg

opnieuw bekeken) meekreeg, vond plaats in Zagreb. Hieronder een verslag van de hand van RSE-

voorzitster Yvonne Milne.

“Na vele maanden, met e-mails heen en weer
tussen collega’s in Kroatië, Zweden, Malta,
Frankrijk, de VS en Engeland, hield Rett
Syndrome Europe in het weekend van 22 en 23
mei 2004 zijn tweede conferentie in Zagreb,
Kroatië. Zo’n organisatie is altijd een beetje
gecompliceerd omwille van de diversiteit van onze
leden-landen. Toch werd ze steeds een succes,
dankzij de energie, het enthousiasme en de
vastberadenheid die onze bijeenkomsten
kenmerken, waar we die ook houden in Europa.

Op de vrijdag voorafgaand aan de conferentie,
hielden we met de leden-landen onze jaarlijkse
Algemene Vergadering. Die bood ons, naast de
gelegenheid om algemene RSE-kwesties aan te
kaarten, ook de kans om voor de “finishing touch”
te zorgen voor onze planning van de conferentie
en de workshops. Het doet ons goed te zien dat
RSE doorgaat met groeien, met de komst van
nieuwe landen waar het tot dusver mankeerde
aan RS-kennis en ondersteuning van de families.
Dit jaar mochten we nieuwe contacten met
Slovenië, Tsjechië en Georgië verwelkomen.

In mijn openingstoespraak verwees ik naar de
doelstellingen van onze vereniging. Deze zijn:

RS beter bekend maken bij het publiek, de
professionals, de verzorgers en de direct
betrokkenen in alle Europese landen.
De communicatie binnen de Europese Rett
gemeenschap verbeteren.
Als representatieve Europese organisatie de
belangen behartigen van personen met RS en
hun families.
RSE uit te breiden tot alle Europese landen en
– waar nodig – te helpen bij de oprichting van
nationale verenigingen.
De RS-research promoten.

Onze eerste conferentie, twee jaar geleden
gehouden in Bratislava, was een groot succes.
Het fungeerde als een brandpunt voor de vorming
van een onafhankelijke Rett Syndromm Vereniging
in Slovakije, voor de vergroten van de kennis van
RS en de verspreiding daarvan. We waren dan
ook erg blij te vernemen dat de familie Ikac – met
wie we samenwerkten voor de conferentie –
geslaagd is in de oprichting van een eigen
Kroatische Rett vereniging, de “Hrvatska Rett
Sindrom Udruga”.

De conferentie liep over twee dagen met een keur
van sprekers van over de hele wereld. Zo’n 150
mensen woonden ze bij, waarvan de helft ouders
en de helft professionelen. Na de toespraak door
een neuropediater uit Zagreb, nam onze centrale
gastspreekster Dr. Sarojini Budden uit de VS het
woord. Ze had het over de klinische achtergrond
van Rett syndroom en over de dagelijkse
verzorging. Sprekers uit Frankrijk behandelden
MECP2, de nieuwste genetische informatie en de
behandeling van voedingsproblemen. Zweden
verzorgde een voordracht over muziektherapie,
terwijl Italië en Hongarije samen een presentatie
brachten rond communicatie. Lyn Weekes uit
Groot- Brittannië besprak (en demonstreerde)
kinesitherapie. De praktische “handen-uit-de-
mouwen”-workshops
op zondag waren
buitengewoon
populair bij de
Kroatische families,
waarvan velen een
lange reis hadden
ondernomen om ze
bij te kunnen wonen.
Daarbij kregen ze het
gezelschap van
families uit Duitsland,
Italië, Slovakije,
Tsjechië, Slovenië, Noorwegen, Zweden, Malta,
Frankrijk, Georgië, Hongarije en Groot-Brittannië.

De blijvende herinnering die ik van dit rijk gevulde
weekend meedraag, is die van een prachtige
groep mensen die dezelfde droom en hoop delen,
ongeacht politiek of nationaliteit. Ze werken
allemaal samen om het verschil te maken, om de
levenskwaliteit te verbeteren van al wie door het
Rett syndroom getroffen is.

Deze bijeenkomst in Zagreb hebben we
opgedragen aan de herinnering van onze lieve
vriendin en collega, Katalin Borvendeg, die op 2
januari van dit jaar op tragische wijze overleed.
Ze was gepassioneerd door de behoefte om
andere landen bij te springen, vooral in Oost-
Europa, waar de voorzieningen voor
gehandicapten nog veel te wensen overlaten.

(Yvonne Milne, voorzitster van RSE
Vertaling: Johan Delaere)
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Eendroomginginvervulling
Vanuit Nederland komen Axel en
Leonieke Wiertz met hun dochter
Marilou jaarlijks afgezakt naar onze
familiedag. Ze zijn dan ook goed
bekend bij veel van onze leden.
Vorig jaar beproefden ze hun geluk
bij de Doe een Wens Stichting, een
initiatief van de Nederlandse
AVRO-omroep. Tot hun grote
vreugde vielen ze in de prijzen.
Hieronder het verslag van wat een
buitengewone belevenis is
geworden. De bewuste tv-
uitzending van Doe een Wens is
gepland op donderdag 14 oktober
2004 om 21.30 uur op Nederland
2 (AVRO).

In augustus 2003 schrijven wij
Marilou in bij de Doe Een Wens
Stichting. Met als wens een deel
van de inrichting van Marilou’s
kamer in het nieuwe huis.
Het eerste contact verloopt al
uiterst vriendelijk. Wat een
ervaring. Een arts moet aangeven
dat Marilou een meisje is met een
levensbedreigende ziekte. Even
afwachten dus. En dan komt de
brief dat Marilou’s wens vervuld
kan worden. Eerst toch de schrik
verwerken van het feit dat Marilou
inderdaad een kwetsbaar kindje is.
Maar al snel neemt de blijdschap
het over.

Het wensteam komt thuis het
“wenshaalbezoek” brengen. Alleen
de naam klinkt al leuk! De kinderen
krijgen allemaal een kadootje en
het geplande uurtje van het bezoek
worden er drie. Twee zeer
geïnteresseerde vrijwilligers vragen
ons van alles. De vragen variëren
van wat je het lekkerste eten vindt
tot wat je het liefste doet.

Drie liefste wensen van Marilou
moeten wij opgeven. De Doe Een
Wens Stichting kiest een
snoezelkamer voor Marilou’s
nieuwe kamer. Er wordt aan ons
gevraagd of wij het leuk zouden
vinden als haar wensvervulling op
televisie wordt uitgezonden.
Natuurlijk vinden wij dat hartstikke
leuk, ons meisje komt dan voor de
tweede keer op de buis. Wij willen

ook graag iets vertellen over het
Rett syndroom op televisie omdat
het nog steeds een onbekend
syndroom is.

Er verlopen maanden. De
oplevering van het huis volgt, maar
dan blijkt het huis moeilijker
aanpasbaar dan gedacht. Eindelijk
kan de verbouwing van de garage
beginnen. Uiteindelijk moet dit de
nieuwe slaapkamer en badkamer
van Marilou worden. Er gaat van
alles mis bij de verbouwing. De
waterleiding wordt geraakt, de
gevel stort tot twee keer toe in,
maar dan, in mei 2004 is de
slaapkamer van Marilou klaar. De
Doe Een Wens Stichting houdt
nauw contact met ons en vraagt
welk park wij leuk zouden vinden
om op de wensdag naar toe te
gaan. We kiezen voor Marilou’s
favoriete park de Apenheul. Een
plek zonder al teveel prikkels voor
haar. De aapjes vinden vooral de
kruimels in de rolstoel erg lekker.
Barry Emons, een bekende van
ons, gaat de snoezelkamer
inrichten. We geven hem nog wat
wensen maar hebben er het volste
vertrouwen in.

Woensdag 2 juni gaat de grote dag
worden! De dagen ervoor gebruiken
we voor de laatste klussen in en

rond haar kamer. De
televisieploeg neemt telefonisch
nog wat laatste dingen met ons
door. De spanning stijgt. De
wekker gaat erg vroeg op de
wensdag. Alle vijf gezinsleden
tiptop gekleed voor half negen
kost de nodige tijd. Oma
vergezelt ons deze dag en
arriveert. Het weer is nog
slechter dan voorspeld, maar dat
mag de pret niet drukken. We
halen een stralende Marilou uit
bed. Zou ze het begrepen hebben
wat we haar vertelden
gisteravond? Gelukkig blijven de
epilepsieclusters al een paar
weken weg, maar de angst voor
een cluster op zo’n dag als
vandaag is groot!
Het eerste wat Tyra (Marilou’s
jongste zusje) roept als ze

wakker wordt: “Gaan we nu naar
de aapjes?” Anouk (Marilou’s
oudste zusje) springt uit bed, een
extra dag vrij van school en naar de
Apenheul. Deze dag kan niet meer
stuk. Dan komt er een 9,5 meter
lange witte limousine de straat in
rijden. De kinderen springen erin en
beginnen aan de vele zakken snoep
en drankjes in de bar. Even passen
en meten met de rolstoel en dan
vertrekken we. Onderweg spelen
wij met het afscheidingsluik van de
limousine tussen chauffeur Jos en
ons. Net als in de film.

De eerste stop is tot onze verbazing
niet de Apenheul maar een
manège. Na, onder het genot van
koffie en gebak, kennis gemaakt te
hebben met de cameraploeg
vertrekken wij voor een huifkartocht
van een uur. Anouk is geheel in
haar element. Eerst mag zij de
paarden inspannen en dan ook nog
op de bok de paarden mennen.
Marilou geniet van het gehobbel op
de Veluwe. Tyra zoekt de aapjes in
het bos. Koud en nat bleef het weer
helaas wel.

Uit eten met Marilou is altijd een
probleem. Vaak is het restaurant te
druk voor haar. Maar de Doe Een
Wens Stichting had een uiterst
rustig pannenkoekenrestaurant voor
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Een droom ging in vervulling
ons gevonden. Marilou’s
lievelingskostje en dat van de rest
van het gezin ook! De kinderen
kregen weer kadootjes en wij de
pannenkoekenbakker in het
porselein.

We gaan op weg naar de Apenheul,
nog steeds per limousine. Marilou
wil even slapen vooral na deze
indrukken allemaal. We worden
geparkeerd bij de uitgang van de
Apenheul en hebben erg veel
plezier aan de vlak voor de
geblindeerde ramen passerende
mensen. De regen komt nu echt
met bakken uit de hemel, maar we
lopen door een mooi park naar de
aapjes. Ook hier krijgen de
kinderen kadootjes van de
Apenheulgids. De aapjes zitten
hoog en droog, met een paraplu
proberen wij ze te lokken Ook de
cameraploeg trekt de aandacht.
Maar op de rolstoel laten zij zich
niet zien. Dan brengt het handje vol
lekkers van de gids uitkomst.
Marilou kijkt van onder haar
regenkap naar de aapjes. Een aapje
vertrekt met een haarclipje van
Marilou, we hebben hem nog net te
pakken. Bij Tyra en Anouk lopen zij
nog even over hun armen. Af en toe
denken wij aan thuis: zou daar
alles goed gaan? Thuis is een
andere cameraploeg de
verrichtingen van Barry Emons aan
het filmen in Marilou’s kamer.

Op de terugweg rijden wij helaas
direct de file in. Er lijkt geen einde
aan te komen en de tijd dringt.
Marilou moet haar medicijnen
tegen epilepsie bij de
avondmaaltijd hebben. Net als wij
zenuwachtig worden, komt de
verlossing. De Doe Een Wens
Stichting heeft twee motoragenten
met sirene geregeld en die halen
ons en de cameraploeg uit de file.
Over de vluchtstrook rijden wij
langs de file richting Zoetermeer.
Dat is het echte Maxima gevoel!!!
De kinderen genieten en wij ook.
Met sirene rijden wij Zoetermeer in,
de wijk loopt uit. Dat moet Boris
zijn die Zoetermeer bezoekt. De
verbazing is groot als wij

uitstappen. Een heel team staat
ons op te wachten. Wat een hoop
mensen hebben deze dag voor ons
mogelijk gemaakt.

De minuten die wij moeten
wachten voor ons huis lijken uren.
Hoe zal de kamer van Marilou
geworden zijn? De gang is al
helemaal versierd met slingers en
ballonnen en Marilou’s kamer ook.
Er staan kinderchampagne en
lekkere hapjes. Wat een feest!
Anouk en Tyra springen gelijk in het
grote ballenbad. Alles is precies
zoals wij gehoopt hadden.
Het is een groot hoog podium
in geel en oranje met deksels.
Onder de deksels bevindt zich
het ballenbad. In de hoek de
bellenbuis met daarachter
spiegels, een “glow in the
dark” aquarium en een
sprekend schilderij met
drukknoppen. Marilou is eerst
nog wat beduusd van alle
mensen in haar kamer en de
verandering maar de grote
bellenbuis trekt gelijk haar
aandacht. Als de rust
teruggekeerd is, gaan we
samen nog even terug naar
haar kamer en dan begint het
grote genieten. Marilou kijkt
haar ogen uit!

De verrassingen houden nog
niet op. Voor ons allemaal is
er een fototaart met apen en
een bos bloemen. Anouk
krijgt een volledige
tekencursusset en Tyra een
K3 uitrusting met een echte
meezingmicrofoon. We
houden de tranen nog net
binnen en dan is het tijd voor
ons televisie-interview. Dan
vertellen we over Marilou en
de moeilijke tijden die wij
meemaken. De keren dat wij
dachten afscheid te moeten nemen
van Marilou. De werkelijkheid van
de dag dringt weer tot ons door.
Toch blijft de sfeer ontspannen, wat
een heerlijk team van mensen.

Jammer de dag is voorbij. De drie
meiden slapen direct. Axel en ik

gaan samen nog wat nagenieten
van de dag, de slaap wil toch nog
niet komen.

De volgende morgen wordt Marilou
verbaasd wakker. Eerst naar het
dagverblijf en dan vanmiddag
lekker spelen in haar snoezelkamer.
Ik zit bijna elk uur van de dag in
Marilou’s kamer. Wat is het leuk
geworden! Axel is gaan werken
maar van werken kwam niet veel.
Dan komen de tranen, een
heleboel. Zoveel lieve mensen,
vaak belangenloos, die dit voor ons

gedaan hebben. We weten nog
steeds geen goede manier om ze te
bedanken. Want LIEVERDS
BEDANKT is in dit geval niet
genoeg.

(Leonieke Wiertz, mama van



On the
fourth of
July, aan
het begin
van een
zomer die
Frank De

Boosere hardnekkig als normaal blijft
bestempelen, vertrek ik met kladblok en
potlood, camera, een massa vragen en een
open vizier naar Gavere, Lisa’s wereld
tegemoet.

Lisa ligt op haar speelmatras gebiologeerd te
kijken naar de eerste etappe van de Ronde
van Frankrijk. “Als het maar bewegende
beelden zijn, daar houdt ze van,” zegt haar
moeder, “maar de Tweenies zijn momenteel
haar favorieten.” Lisa houdt ook van
popmuziek en van mannen met een bril, van
schootzitten en van geknuffeld worden. Haar
moeder, haar vader, haar zus, het huis
waarin ze wonen, iedereen en alles is in deze
wereld afgestemd op Lisa, onze Rett meid
van deze editie. Klein en tenger is ze, een
fascinerend meisje dat lacht en pruilt en
wikkelt en wiegelt, behalve als ze de camera
op zich gericht voelt, dan bevriest het beeld.

Het jonge gezin had net zijn nieuwe huis
gebouwd toen, na een lange processie van
onderzoeken en omzwervingen, de diagnose
“Rett syndroom” werd gesteld door dr. Leroy
van het UZ-Gent. “Een opluchting,” volgens
pa; “we werden ongerust toen ze aan acht
maand nog niet begon te kruipen,” vertelt
ma. Weinig regressie van vaardigheden dus
bij dit Rett meisje, want er was nog niet veel
verworven, maar ergens bestaat een foto van
toen ze korstjes brood kon oppakken.

Het nieuwe huis was niet aangepast aan de
noden van een Rett meisje: een bergruimte
werd omgebouwd tot badkamer voor Lisa en
beneden werd een slaapkamer voor haar
aangebouwd. De tuin werd mooi aangelegd,
“aangezien we weinig uitgaan, kunnen we

het hier beter zo gezellig mogelijk maken en
Lisa zit ook heel graag buiten.” Een foto van
een farao, waar Lisa gefascineerd door was
in het oude huis, werd op een centrale plaats
opgehangen in de woonkamer, een vertrouwd
element in de nieuwe omgeving; die plaat
hangt er nog steeds en nog steeds glijdt
Lisa’s blik vaak die richting uit.

Tot Lisa een jaar of drie is volgt een
verwarrende periode voor het gezin. Lisa
schreeuwt, ze huilt dag en nacht
ontroostbaar en vader, die in die tijd in
ploegendienst werkt, moet elke dag wat
uitgeputter de arbeid en zijn ginnegappende
werkmakkers onder ogen zien: “begrip was
er niet en is er ook nu nog weinig”. Voor
moeder is de situatie helemaal anders, ze is
huisvrouw geworden bij de geboorte van
Tessa en dreigt met de zorg voor Lisa volledig
geïsoleerd te raken. Vandaag reageert ze
pragmatisch: “als ik niet met Lisa
buitenkom, kan ik niets doen, dus neem ik
haar bijna overal mee”. Christel’s leven is
volledig vervlochten met dat van Lisa, ze
heeft weinig tijd voor zichzelf of voor andere
bezigheden. Toch volgde ze onlangs kookles
en is ze van plan is om binnenkort te gaan
fitnessen op haar vrije avond, de avond dat
Didier thuis is. Maar ook de vrijheid van die
avond is relatief: Didier is minder bedreven
in het voeden van Lisa. Sinds kort komt er
dagelijks iemand van het ziekenfonds helpen
bij de verzorging: naarmate Lisa groeit en
verzwaart wordt haar optillen te belastend
voor Christel’s rug.

Ze praten veel en ze praten makkelijk over
Lisa, over hoe ze hun leven heeft veranderd
en domineert, hoe ze altijd in hun
achterhoofd zit, ook als ze er niet is. Dat het
een lange weg was om geschikt onderricht te
vinden: voor extern onderwijs is Lisa te
zwak, dan moet ze de hele dag school volgen
en dat kan ze niet aan. Een volledig internaat
daarentegen willen ze niet, dan zou hun
dochter te lang van huis zijn. Ze hebben een

Lisa is een Rett meisje van 11 jaar oud. Ze is de dochter van

Didier en Christel Ghijsels en zus van Tessa, 13. Samen

wonen ze in Gavere.
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tussenoplossing gezocht en gevonden: twee
nachten per week is Lisa op school, de rest
van de week volgt ze halftijds les, als ze te
moe is blijft ze de rest van de dag in de
leefgroep. Na lang zoeken en puzzelen met
verschillende mogelijkheden blijkt deeltijds
internaat sinds enkele jaren optimaal voor
Lisa en haar gezin.

Lisa loopt school in het MPI van Bachten
Maria Leerne. Haar ouders kozen voor dit
instituut omdat de hoofdarts – dr. Poffijn –
goed bekend is met het Rett syndroom en
omdat er een ziekenafdeling aan de school
verbonden is. Ze is er het knuffelmeisje van
een leefgroep van tien, waarvan de oudste
achttien is. Dat leeftijdsverschil is nogal
groot aangezien de kinderen ingedeeld zijn
in leefgroepen volgens capaciteiten, niet
volgens leeftijd. De schooldag begint met
een welkomstliedje en de kinderen volgen
er ergo, kine, logo en onlangs werd ook
knutselles geïntroduceerd.

Vanaf het begin van haar schoolleven is
Lisa tot rust gekomen. Tot een jaar of drie
geleden ging het leven zijn kalme
gangetje. Dan moet ze een operatie aan
haar maagklep ondergaan tegen reflux.
Een traumatische ervaring, ook voor de
ouders, die waren onvoldoende voorbereid
op de procedure en zagen hun dochtertje
in allerijl naar de afdeling intensieve
zorgen overbrengen. Dat is de normale
gang van zaken, maar dat hoorden ze pas
achteraf. Afgelopen winter moest Lisa
overschakelen op andere medicatie. In de
overgangsperiode kon ze eten noch drinken
en is heel wat afgevallen, ze volgt nog steeds
een dieet om zwaarder te worden. Op korte
of middellange termijn dringt een scoliose-
operatie zich op, iets wat vooral Christel zo
lang mogelijk wil uitstellen, ook omdat het
beter is als Lisa eerst nog wat groeit. De arts
en het ziekenhuis zijn echter al gekozen, dr.
Moens van het UZ Leuven, die op de jongste
Rett familiedag te gast was, zal worden
aangesproken als de tijd rijp is.

Zus Tessa zit stilletjes te kijken en te
luisteren, ze is 13, ze is Lisa’s beste
vriendin. Tessa trekt Lisa op schoot en

probeert haar aan het lachen te maken voor
de foto. Lisa’s gezicht klaart op bij het horen
van de stem van haar zus, ze nestelt zich in
haar armen. Volgens de pediater is het een
illusie dat Lisa haar zus, haar ouders
herkent, hij zegt dat ze enthousiast zou
reageren op eender welk kind dat aandacht
heeft voor haar, dat vriendelijk is. Die
mening wordt sceptisch onthaald door Lisa’s
gezinsleden: behalve als ze heel moe is of
hen langere tijd niet heeft gezien, herkent ze
hen wel degelijk.

Eén keer gebeurde het dat Lisa te lang van
haar gezinsleden gescheiden was. Sedert

Tessa rond haar tiende de alarmbel trok met
de opmerking dat alle aandacht altijd naar
Lisa gaat, maken de ouders elk jaar een
reisje met Tessa, dan zijn ze er exclusief voor
hun oudste dochter. De eerste keer trokken
ze tien dagen naar Oostenrijk, een ervaring
waar ze met gemengde gevoelens op
terugkijken: het was er prachtig en ze
hebben genoten, toch gluurde constante
ongerustheid om de hoek en de scheiding
duurde te lang voor iedereen. Sindsdien
maken ze hun vakantie wat korter. Door de
deeltijdse regeling is het mogelijk om Lisa in
die periodes aan de zorg van de school toe te
vertrouwen: ze heeft er een bed, anders zou
op reis gaan niet kunnen. Het is de enige
opvang waar ze op kunnen terugvallen. De
grootouders durven de verantwoordelijkheid

Rett meid in de kijker
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voor Lisa niet langer aan wegens haar
stuipen en omdat ze zo moeilijk eet.
Tessa worstelt rond haar tiende met haar
bijzondere zusje en in haar eerste
schooljaren begrijpt ze niet waarom Lisa na
een aantal jaren niet mee komt, zoals de
broers en zusjes van andere kinderen. Het
afgelopen jaar, Tessa’s eerste jaar op de
middelbare school, betekende naast het
aanpassen aan nieuwe leerkrachten en
leerlingen, ook het introduceren van haar zus
aan al die nieuw-bekenden. Na enkele
maanden zijn een aantal vriendinnen op de
hoogte, maar telkens hetzelfde verhaal
vertellen, altijd dezelfde vragen
beantwoorden ... Ook de ouders hebben het

daar moeilijk mee. Tessa heeft het elegant en
efficiënt opgelost: ze gaf een spreekbeurt
over het Rett syndroom en over haar zus, nu
is iedereen op de hoogte en zijn de meeste
vragen overbodig.

Didier en Christel vermoeden dat Lisa bij de
zwakste Rett meisjes behoort omdat haar
symptomen zich zo vroeg manifesteerden; in
tegenstelling tot vele andere Rett meisjes
heeft ze nooit kunnen stappen, praten of
zelfstandig eten. Om die reden en omdat Lisa
altijd druk en levendig is, zagen ze in het
begin op tegen de bijeenkomsten van de Rett
meisjes. Op de eerste familiedag die ze
bijwoonden, zijn ze ei zo na na een half uur
vertrokken, Lisa was toen in haar lastigste
periode en “alle andere kinderen waren zo
rustig”. Met het voltallige gezin op stap gaan,
vergt sowieso een hele organisatie: Lisa
functioneert alleen goed in een strikte
routine, na de verstoring van het vaste
stramien van slapen, eten en medicatie is ze
dagenlang uit haar gewone doen. Toch
vinden ze het contact met de vereniging
positief, vooral de toegang tot alle praktische
informatie en het uitwisselen van ervaringen
met andere ouders is verrijkend.

Rett meid in de kijker

Op weg naar huis verneem ik op het nieuws dat Jaan Kirsipu de eerste etappe van de Ronde
gewonnen heeft. Misschien is Lisa nu aan het genieten van Clouseau, of van Marco Borsato, een
favoriet deuntje voor het slapengaan.

(Anna Vermeulen)

Uiteraard mogen lezers ons steeds een suggestie voor een bezoekje bezorgen via
een briefje, een belletje of een e-mail.
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Minister Van Mechelen antwoordde in 2002 positief op het voorstel van
GROEN! (toen nog AGALEV) om de regelgeving inzake de vrijstelling van
verkeersbelasting en de belasting op de inverkeersstelling voor personen
met een handicap aan te passen. Van deze belofte werd echter niets
zichtbaar, vandaar dat op 13 januari 2004 het probleem terug
aangekaart werd in het Vlaams Parlement.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat het net een jaar tijd gevraagd
heeft om de regelgeving via een omzendbrief te versoepelen. Voortaan zal
de administratie geen kritiek meer leveren op het gebruik van het
voertuig zonder de persoon met een handicap die minderjarig is of onder
het statuut van verlengde minderjarigheid is geplaatst, voor zover het
gaat om een gebruik van het voertuig door de wettige vertegenwoordiger
van de persoon met een handicap en voor zover het ook het enige
voertuig van het gezin betreft.

Voorheen konden invaliden of personen met een handicap enkel van
deze vrijstelling gebruik maken wanneer de wagen gebruikt werd als
persoonlijk vervoermiddel van de persoon met een handicap. Deze
laatste diende steeds zelf of vergezeld van een begeleider aanwezig te
zijn in de wagen. Door deze stringente voorwaarde werden gezinnen met
een familielid met handicap vaak verplicht om zich twee wagens aan te
schaffen: één uitsluitend voor het vervoer van de persoon met een
handicap, een tweede wagen voor de andere verplaatsingen (werk,
winkel ...).

(Overgenomen uit De stem van de ouders, 2004, nr. 36)

Rett s recht-hoekje
Eindelijk een versoepeling van de vrijstelling
van verkeersbelasting

... aan het gekwalificeerde personeel van alle Belgische medische instellingen:
Beurzen voor biomedische, klinische en therapeutische Rett research

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.

Oproep ...
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Voortaan publiceren we de Rett Gazet ook integraal in pdf-formaat op onze website.
U kunt er alle vorige nummers raadplegen.
Ons adres:

Onder de naam “Rett Mail” is de Nederlandse Rett vereniging zopas gestart met een
periodieke e-mail. U vindt er, naast uitnodigingen tot deelname aan lopende,
internationale onderzoeksprojecten, de Nederlandse Nieuwsbrief in pdf-versie. Wie
Rett Mail wenst te ontvangen, dient enkel een e-mail te sturen naar met
het woord “Ja” in het onderwerp.

Onze Nederlandse collega’s hebben opnieuw webruimte gegeven aan de zogenaamde
“studentensite”. Het betreft een interessante, Nederlandstalige website, gemaakt door
een aantal studenten aan de Haagse Hogeschool in het kader van hun
afstudeeropdracht voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De website
omvat obligate items, zoals een beschrijving van het Rett syndroom met een
historische terugblik, de verschillende fasen en de specifieke kenmerken, evenals een
mondvol genetica van het Rett syndroom: thema’s waar de meeste Rett ouders al
behoorlijk thuis in zijn. Wat de website echter zo verfrissend maakt, zijn de overige
hoofdstukken die onderwerpen behandelen waarover op internet tot dusver weinig of
geen Nederlandstalige informatie te vinden was. Zo komt u via de link
“Communicatie” een en ander te weten over de communicatiemogelijkheden van Rett
meisjes en vrouwen. De link “Therapieën” belicht maar liefst 15 verschillende
verzorgingsvormen; u weet best wat snoezelen en hippotherapie inhouden, maar
wedden dat de meesten onder ons nog nooit gehoord hebben van Bobath-, Shantala-
of Watsu-therapie? Ook in de link “Hulpmiddelen” vindt u, naast heel praktische
informatie rond de klassieke toestellen, ongetwijfeld ook een aantal middelen waarvan
het bestaan u niet bekend was. Tenslotte vindt u in de rubrieken “Volwassenheid” en
“Ervaringsverhalen” een heleboel getuigenissen van Rett ouders-voor-ouders. Echt een
aanrader.
Het adres:

Nog uit Nederland kregen wij een mail van Richard en Branka van Houten-Novakovic.
Zij meldden ons de geboorte van een website rond hun Rett dochter Dejana.
Waarvoor onze felicitaties: mooi werk. De website is wel Engelstalig, maar bevat hele
interessante info omtrent communicatie- en therapiemogelijkheden.
Het adres:

Tot mails

(jd)

http://www.rettsyndrome.be

mail@rett.nl

http://www.rett.nl/info/

http://home.planet.nl/~rienbeza

???
Ouders
Heeft u vragen omtrent de dagelijkse verzorging, scoliose, epilepsie, sociale wetgeving, e.d.,
aarzel dan niet gebruik te maken van onze diensten.
Veel info vindt u op onze website
U kunt ons ook bereiken:
per telefoon: 050/55 02 68 – per fax: 014/36 99 69 – per e-mail: brsv@rettsyndrome.be

http://www.rettsyndrome.be
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DE BELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING DANKT:
Bastiaenssens Irma, Mol; Becue Myriam, Merksem; Beyens Paul – Wellens Karin, Tessenderlo; Bogaerts
Georges, Meise; Boon Cornelius – Dehaes Marguerite, Lot; Bryssinck Frans, Schoten; Busschots – De Vocht,
Koningshooikt; Caers Leon, Mol; Caspers Herman, Strombeek-bever; Coolen Michel, Ekeren; De Keersmaecker
– Van Mulder, Grimbergen; De Muynck Dirk, Koersel; De Wit Gerardus, Strombeek-bevere; Deprez Georgette,
Lauwe; Deschoolmeester Dirk – De Keyster Monique, Gent; Dr. Demuynck C., Aalter; Gabriels Marc –
Schmitte Martine, Ruisbroek; Goemaere Frans – Samyn Rita, Zillebeke; Gooris Auguste, Jette; Grouwels Paul,
Brussel; Heyndrickx Guy, Gent; Heyse Jan, Zellik; Heyvaert Daniel, Meise; Hoornaert Jork – Vandenbroele
Pascale, Wervik; Huybrechts Michel, Vosselaar; Huybrechts Paul, Edegem; Huyghebaert Frans, Genk; Ifamo,
Brussel; Laurijssen Andre, Meer; Lebeer – Goossens, Mortsel; Legein Peter – Gorissen Fabienne, Zonhoven;
Melkebeke Paul, Zottegem; Moerkerke – Lietaer Caroline, Menen; Moustie M., Wetteren; Osselaer Jan –
Meersman An, Temse; Peeters Annie, Sint Katelijne Waver; Peeters Paul, Schilde; Piryns W., Sint-
amandsberg; Rottiers Pelagie, Zoersel; Staelens – Cordy, Oostende; Stevens Linda, Overboelare; Stroobants
Luk – De Keersmaecker Lutgart, Kampenhout; Stroobants – De Coster, Meise; Thiebaut Marie-louise, Berg;
Tradimmoil Pacific Nv, Antwerpen; Van Bauwel Emma, Meerhout; Van Den Auwelant Anselmus, Dilbeek; Van
Gestel Stan – Meyvis Ilse, Meer; Van Lautem Hendrik – De Smedt, Wemmel; Van Lautem Rik, Brussel 8; Van
Mieghem Vera, Deurne; Van Zwam Hendrik – Verheye Marleen, Gent; Van Zwam Maria, Houthulst; Van Zwam
– Rosseel Geert, Kortemark; Vanden Houte
Petrus, Wemmel; Vandenbroele Ludo, Wervik;
Vanherck Peter – De Wit Margaretha, Meerhout;
Verswyvelen Florent – Bastiaenssens Huguette,
Kapellen.

Onze oprechte dank gaat uit naar de Proximus
Foundation. De bijzondere gift die onze vereniging
van deze stichting mocht ontvangen, stelde ons in
staat het project rond de vertaling en de uitgave
van het "Rett Handboek" tot een goed einde te
brengen. (Op de foto onze vertegenwoordiger die
op de uitreikingsreceptie aan twee sympathieke
BV’s de nodige uitleg verschafte omtrent het Rett
syndroom.)

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 ontvangen wel een fiscaal attest.

Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U kan storten op rekeningnummer
068-2060875-40. Een fiscaal attest wordt u afgeleverd in de maand februari van het jaar
volgend op datum van storting.

Lijst fiscale giften van 2004

Mededeling

Onze publicaties
Boek “Rett Syndroom” (2de druk, 2001)
Een praktische handleiding voor ouders, begeleiders en therapeuten
12,50 EUR + verzendingskosten

Video “Silent Angels” (Nederlandstalige ondertiteling)
12,50 EUR + verzendingskosten

Boek “Het Rett handboek” (2003)
15 EUR + verzendingskosten

Folder “Kent u het Rett syndroom ?” – 0,25 EUR + verzendingskosten
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RETT SYNDROOM: DE ROSETTA STEEN ONDER DE
NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN
DE MOLEN VAN DE RETT RESEARCH
FOTOREPORTAGES FAMILIEDAG & HIPPOTHERAPIE
EEN DROOM GING IN VERVULLING
RETT MEID LISA GHIJSELS
VERSOEPELING VAN DE VRIJSTELLING VOOR
VERKEERSBELASTING

Belgische Rett Syndroom Vereniging VZW
Lil 26, 2450 Meerhout
Tel. 050 55 02 68 – Fax 014 36 99 69
E-mail brsv@rettsyndrome.be


