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Voorwoord
Beste vrienden

Wat normaal het voorjaarsnummer van ons tijdschrift had moeten worden, is door
omstandigheden een zomernummer geworden. Het minste wat u mag verwachten is dan ook
dat dit een bijzondere Gazet zal zijn. Welnu, dat is dit nummer inderdaad. Het is met name
integraal gewijd aan Rett ervaringen.

Doorgaans beginnen we dit blad met een puur wetenschappelijke bijdrage. Deze keer
serveren we u een kijk op de ontwikkeling van de Rett research, geschreven vanuit de
ervaring van Monica Coenraads. Deze Amerikaanse restauranthoudster – zoals de naam al
laat vermoeden, gehuwd met een Nederlander – mag voor velen onder ons misschien nog
een nobele onbekende zijn, in wetenschappelijke kringen is ze een begrip geworden.
Gedreven door de wil om onderzoekers massaal naar het Rett onderzoek te lokken in de hoop
dat die een middel zouden vinden om haar dochter te genezen, werd ze mede-oprichtster en
bezielende kracht van een stichting die inmiddels de grootste particuliere geldschieter voor
Rett onderzoek ter wereld is. Een boeiend verhaal.

Van Connecticut in de VS naar Beernem in West-Vlaanderen: de afstand is groot, maar Rett
kent geen grenzen. Van een bijzondere ervaring gesproken: begin 2004 werd bij Christophe
en Nele Borence-Vromman, woonachtig langs het kanaal Gent-Brugge, een zoon geboren. Hij
kreeg de naam Arnaud. Arnaud is net geen twee jaar geworden: getroffen door de hoogst
zeldzame aandoening “mannelijk Rett syndroom”, is hij eind 2005 in de armen van zijn
ouders gestorven. Maar dàt hij geleefd heeft, en wat voor een diepe indruk hij in zijn korte
bestaan gemaakt heeft, zal de wereld geweten hebben. Onze interviewster brengt het relaas
van Arnaud, opgetekend uit de mond van een beresterk ouderpaar. Je wordt er heel stil van,
en dankbaar.

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zegt de volksmond. Dat was beslist het geval op onze
jaarlijkse familiedag in het GielsBos. Omdat foto’s hier meer kunnen zeggen dan woorden,
gaven we onze fotografe de vrije hand voor een uitgebreid sfeerbeeld.

De ervaring van een golvende paardenrug is voor Rett meisjes een unieke belevenis. Rett
moeder Caroline Lietaer verdiepte zich in de hippotherapie, en brengt daar verslag van uit in
een interessant artikel met alles erop en eraan, tips en nuttige adressen inbegrepen.

Behalve het hoekje rond sociaal recht, is er ook nog de rubriek met de webspinsels, waarin
bijzondere aandacht besteed wordt aan Nederlandstalige Rett
ervaringen van ouders en brussen op het internet.

De komende groepssessie hippotherapie in oktober van dit
jaar, het nieuwjaarsdiner en de familiedag anno 2007: het is
nog niet zover, maar het zijn niet te missen, warme
momenten. Noteer alvast de data uit onze Rett agenda.

Mogen we dit voorwoord afronden met een altijd ietwat
hachelijke “ervaring” in de schoot van het bestuur: we zijn en
blijven voor onze werking afhankelijk van giften. Het is zo en
niet anders. Alvast onze welgemeende dank aan alle huidige
en toekomstige schenkers die ons verenigingsleven een warm
hart toedragen. We wensen hen en onze lezers een boeket
uitzonderlijk zomerse ervaringen toe.

Het bestuur
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Rett syndroom: vanuit de du
In oktober 1998 kreeg mijn dochter de Rett
syndroom diagnose. Twee dagen eerder was
ze net twee jaar geworden. Ik had al maanden
het vermoeden dat het om Rett ging, maar in
die tijd was het verantwoordelijke gen nog
niet ontdekt, en was er nog geen simpele
bloedtest voorhanden. Dus was ik veroordeeld
om hulpeloos af te wachten terwijl de
gevreesde Rett symptomen opdoken. De
maanden sleepten aan en mijn gevoel van
paniek nam toe naarmate Chelsea zich in
haar eigen wereld terugtrok en Rett haar
beetje bij beetje aantastte. Uiteindelijk
bevestigden de artsen wat mijn intuïtie al lang
wist. Wat volgde, was een periode van
nauwgezette toewijding, waarin ik probeerde
inzicht te krijgen in de toenmalige stand van
zaken in de research rond de stoornis die mijn
dochter gevangen hield. Het onderzoek was –
terecht – gefocust op het vinden van de
verantwoordelijke genmutaties. Bemoedigend
was dat die zoektocht plaats greep in een
handvol eminente labo’s. Dat hij inmiddels al
14 jaar duurde, was dan weer deprimerend.
Behalve het zoeken naar het gen, viel er erg
weinig te bespeuren in het veld. Ik had het
gevoel dat ik tweemaal een uppercut kreeg:
de eerste bij de diagnose, de tweede bij het
besef hoe onbekend het Rett syndroom nog
was en hoe weinig mensen zich actief bezig
hielden met deze stoornis. Ik zocht uitgebreid
advies over manieren om de aandacht van de
wetenschappelijke wereld op Rett te richten.
De suggesties die ik zes maanden lang
verzamelde, en de feedback die ik kreeg van
ondersteunende researchorganisaties,
begonnen uit te groeien tot een
ondernemingsplan. Op 30 september 1999
kondigde Huda Zoghbi op een persconferentie
in Houston aan dat de mutaties in het MECP2
gen verantwoordelijk waren voor Rett. Deze
ontdekking bracht een revolutie teweeg in de
Rett research. De gebeurtenissen die zich
sindsdien afspeelden, kunnen alleen maar
explosief genoemd worden. Het was in die
opwindende periode dat ik, gedreven door de
wil om de wetenschap vooruit te stuwen,
samen met vijf gelijkgestemde ouders de Rett
Syndrome Research Foundation (RSRF) heb
opgericht.

Vandaag de dag ziet het landschap van de
Rett research er totaal anders uit. Vorsers van
de meest uiteenlopende disciplines zoals

kanker en schizofrenie, kennen tegenwoordig
het Rett syndroom. En hoewel ze er misschien
niet elk detail van begrijpen, hebben ze toch
een werkbare kennis van de recente
ontwikkelingen. Het veld trekt nu top-
wetenschapslui aan en krijgt aandacht in
elite-tijdschriften en op vooraanstaande
wetenschappelijke meetings. Hoe is het zover
gekomen? Een van de belangrijkste redenen is
het feit dat Rett een stoornis is van een
enkelvoudig gen, en dat dit gen bekend is.
Wetenschappers vinden er het vertrekpunt
van de waterval van symptomen, en kunnen
daardoor de flowchart (het stroomschema)
uitwerken van hoe mutaties in MECP2 de
schade veroorzaken. Het belang van
muismodellen die de menselijke stoornis
accuraat nabootsen, kan niet overschat
worden. Deze modellen hebben het veld
verder gestimuleerd. Ze laten toe alle soorten
van analyses uit te voeren die men bij mensen
niet kan doen. Ze maken het mogelijk de
aanvang en de vooruitgang van de ziekte te
bestuderen door de analyse van wat er zich
op cellulair en moleculair niveau voordoet in
de hersenen van deze dieren. Onderzoekers
kunnen dan verschillende behandelingen
uittesten en de resultaten daarvan bestuderen.
Momenteel zijn er drie muismodellen die
onafhankelijk gegenereerd werden door de
labo’s van Bird, Jaenisch en Zoghbi. Mede
dankzij de financiering van deze muiskolonies
door de RSRF, worden ze wereldwijd ter
beschikking gesteld voor wetenschappers. De
“Rett muizen” behoren inderdaad tot de meest
gevraagde van alle beschikbare diermodellen,
en kunnen gevonden worden in honderden
labo’s verspreid over de wereld.

Gedurende de laatste twee jaar is het duidelijk
geworden dat het MeCP2-proteïne een
cruciale rol speelt in de volgroeiing van de
hersenen van een kind. Het is een complex
proteïne dat waarschijnlijk diverse functies
heeft, en – afhankelijk van zijn locatie in de
hersenen – een waaier van activiteiten kan
uitoefenen. Het behoort voor mij tot de
meeste opwindende momenten wanneer
wetenschappers me opbellen met de
mededeling dat ze, in de loop van een studie
over het proteïne van hun interesse,
onverwacht op MeCP2 stuiten. Zo verschuift
het brandpunt van hun research geleidelijk of
schoksgewijs naar Rett. Dit gebeurt alsmaar
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isternis in de schijnwerpers
vaker. Niet zelden is het de basis voor
doorbraken, en een belangrijke reden voor de
aandacht die Rett opwekt. Kort na de
ontdekking van het gen werd het duidelijk dat
MECP2 mutaties heel wat meer veroorzaken
dan enkel Rett. Bepaalde mutaties liggen aan
de basis van uiteenlopende postnatale
ontwikkelingsstoornissen zoals autisme,
mentale achterstand, leerstoornissen, bipolaire
stoornissen en schizofrenie. Onderzoekers
vermoeden dat mutaties in MECP2 veel vaker
voorkomen dan iemand zich ooit had kunnen
voorstellen. Rett is een modelsysteem
geworden dat een beter inzicht geeft in andere
neurologische ziekten. Rett zal een
verhelderend licht werpen op
communicatiestoornissen zoals autisme en op
bewegingsstoornissen zoals Parkinson. Deze
links vormen een andere reden voor het op de
voorgrond treden van het Rett onderzoek. Een
bijkomend motief voor de groeiende
belangstelling voor Rett is het feit dat MeCP2
functioneert op het kruispunt van twee
gebieden die elk op zich een speerpunt
geworden zijn van het moderne neurologisch
onderzoek. Het proteïne in kwestie beïnvloedt
het complexe proces van hoe
omgevingsfactoren onze genen beroeren en
wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop
zenuwcellen tot expressie komen. Het
beïnvloedt tevens de rijping van zenuwcellen
doordat het een rol speelt in de ingewikkelde
communicatie heen en terug tussen een
synaps (de basiseenheid van de cel voor het
leren en het geheugen) en de celkern (het
controlecentrum van de cel).

Er is nog een laatste reden waarom Rett in de
schijnwerpers terechtgekomen is: de RSRF.
Onze stichting heeft een infrastructuur
geboden die het onderzoek bevorderde. In de
afgelopen vijf jaar werden aan meer dan
tachtig onderzoekers fondsen toegekend voor
een totaal van bijna negen miljoen dollar. De
RSRF is inderdaad de grootste particuliere
bron van Rett research fondsen wereldwijd.
Onze financiering heeft bijgedragen tot zowat
elke doorbraak sinds de ontdekking van het
gen. Onze postdoctorale en onderzoeksbeurzen
hebben briljante, jonge mensen aangetrokken
die carrière willen maken in de Rett research.
In sommige gevallen heeft de RSRF zelf
onderzoekers uitgepikt en aangemoedigd om
een project in te dienen. Ons wetenschappelijk

adviesorgaan garandeert dat alleen
waardevolle projecten ondersteund worden.
Sinds 2000 organiseert en financiert de RSRF
het Rett Syndroom Symposium, een jaarlijks
wetenschappelijk toptreffen. We brengen
artsen en onderzoekers uit verschillende
wetenschapsdisciplines en met uiteenlopende
perspectieven bijeen, en bieden hen de
mogelijkheid om de meest recente gegevens
uit te wisselen en hun ideeën te toetsen aan
elkaar. De meeting inspireert nieuwe richtingen
die het onderzoek kan inslaan, en smeedt
samenwerkingsverbanden. Het is de
deelnemers inmiddels niet ontgaan dat een
van de RSRF-strategieën erin bestaat niet-Rett
onderzoekers uit te nodigen in de hoop ze aan
de haak te kunnen slaan dankzij een
driedaagse onderdompeling in de Rett
problematiek. De RSRF zorgt voor de snelle
verspreiding van wetenschappelijke informatie
en moedigt wetenschappers ertoe aan met
elkaar de instrumenten te delen die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
experimenten. We fungeren ook als schakel
tussen families en onderzoekers, en verzekeren
de uitwisseling van communicatie tussen beide
groepen. Ten slotte laten we de
wetenschappers weten hoe hoogdringend onze
missie is. We brengen het menselijk aspect
van Rett in hun labo’s en helpen hen het
gevecht te zien dat onze kinderen leveren. Om
al deze redenen is de Rett research
exponentieel gegroeid. Tijdschriften publiceren
alsmaar vaker sleutelontdekkingen. Dat alleen
al wekt de belangstelling op: net als iedereen
willen wetenschappers daar zijn waar de actie
is. Als moeder ben ik er me pijnlijk van bewust
dat alle opwinding, belangstelling en
doorbraken mijn dochter nog niet hebben
kunnen helpen. Ze lijdt onder al de Rett
symptomen, en ik lijd aan haar zijde mee.
Maar als research directeur die van op de
eerste rij getuige is geweest van de
dramatische veranderingen in het Rett
onderzoek, ben ik nooit optimistischer
geweest. Elke dag ontwaak ik met de vraag
wat ik zal leren, welk stukje aan de puzzel
toegevoegd zal worden.

(

)

Rett syndrome: From Obscurity to Scientific

Limelight. Monica Coenraads, mede-

oprichtster en directeur wetenschappelijk

onderzoek van de Rett Syndrome Research

Foundation. Vertaling: Johan Delaere
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Hippotherapie en Rett syndr
Om de waarde van de hippotherapie voor
Rett meisjes te kunnen begrijpen, is het
belangrijk eerst een woordje uitleg te
geven over hun grootste moeilijkheden.

Vaak hebben Rett meisjes te kampen met
spierspanning, apraxie, ataxie, problemen
met transitionele vaardigheden,
ademhaling en spijsvertering, slechte
bloedsomloop, gevoels- en
waarnemingsproblemen.

De spierspanning kan zowel te hoog
(hypertonie of spasticiteit) als te laag zijn
(hypotonie). Enerzijds moet de spiertonus
voldoende spanning op kunnen bouwen
om een beweging uit te voeren, anderzijds
mag de tonus niet te sterk zijn, dit kan
leiden tot onwillekeurige
bewegingspatronen. Een toename van de
spierspanning kan leiden tot het op de
tenen lopen en moeilijkheden met
ademhalen en slikken. Verschillende
spieren met een gelijksoortige functie
kunnen tegelijkertijd aanspannen.
Wanneer dat niet gecontroleerd gebeurt,
leidt het tot een te grote spanning in een
lichaamsdeel. Er kan tevens sprake zijn
van abnormale reflexen, waardoor er geen
normale bewegingspatronen kunnen
ontstaan.
De spierspanning kan ook wisselend zijn:
sommige spieren te strak, andere te slap,
dit kan onder andere scoliose veroorzaken.

Een verstoring van het evenwicht,
coördinatiestoornis van de spieren. Ataxie
zorgt voor trillerige bewegingen,
onzekerheid bij het lopen, onvoldoende
evenwicht, struikelen en het uit de handen
laten vallen van voorwerpen.

Een stoornis in de coördinatie van
bewegingen, vooral het gericht bewegen
en het evenwicht bewaren geeft
problemen. Er is sprake van een

verstoorde gelijktijdige aanspanning van
spiergroepen met dezelfde functie (vooral
rond heupen en schouders).

Deze stellen ons in staat om selectieve
bewegingen te maken en van houding te
veranderen zoals zitten, lopen, stappen,
rollen, staan. Het kind moet zelf bewust
zijn houding kunnen veranderen. Een
goede houdingscontrole stelt ons in staat
om gevarieerd te bewegen. Door
tonusproblemen kunnen er afwijkende
bewegingspatronen ontstaan. In hoeverre
deze abnormale bewegingspatronen
doorbroken moeten worden, ligt eraan hoe
het kind functioneert met dit abnormale

STOORNISSEN BIJ RETT

Spierspanning

Ataxie

Apraxie

Transitionele bewegingen
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room: een analyse
bewegingspatroon. Het kind moet
natuurlijk wel functioneel kunnen blijven
bewegen. Met functioneel bewegen wordt
bedoeld dat de gehele beweging mogelijk
is, dat het doel er mee bereikt kan worden
(bijvoorbeeld lopen), het is dan niet altijd
belangrijk hoe dat gebeurt, als het maar
gebeurt.

Hyperventilatie, adem inhouden, lucht
happen, gebrek aan adem (apneu). Deze
problemen stellen zich vaak wanneer het
kind wakker is, niet gedurende de slaap.
Ze kunnen verergeren bij emotionele of
lichamelijke spanning.

Obstipatie door te weinig
lichaamsbeweging, door zwakke
spierspanning of medicijnen.

De hippotherapie is een onderdeel van een
fysiotherapeutische behandeling. Men zit
op het paard, alleen of in duozit. Er wordt
enkel in stap gewerkt. De patiënt past zich
ogenschijnlijk passief aan aan de
bewegingen van het paard, onbewust
wordt er veel activiteit gevraagd van het
lichaam. Het lichaam moet zich
voortdurend aanpassen om in de juiste
houding op het paard te blijven. Er wordt
binnen de hippotherapie weinig actieve
inbreng gevraagd van het kind. Wel moet
het kind actief corrigeren in de rug,
doordat er passieve bewegingen gemaakt
worden met het bekken.

Zonder zadel voelt men beter de
bewegingen van het paard en de warmte
is goed voor de ontspanning van de
spieren. Het kind houdt zich vast aan de
singel met handvat. Men ziet bij Rett
meisjes vaak dat er tijdens het paardrijden
bijna geen stereotiepe handbewegingen
meer zijn en dat ze de beugel goed kunnen
vasthouden.

Het rechtop staan en opnieuw neerkomen
door met de benen te steunen in de
beugels.

Hulpmiddel om grotere kinderen
gemakkelijk op het paard te kunnen
plaatsen.

Maakt het voor de begeleider
gemakkelijker om het kind te corrigeren en
vast te houden.

Ademhaling

Spijsvertering

HIPPOTHERAPIE

HULPMIDDELEN BIJ HIPPOTHERAPIE

Zonder zadel

Met zadel + zadelknop

Tillift of trap

Ruitersriem



Begeleider

PAARDRIJDEN ALS THERAPIE

Spierspanning, ataxie, apraxie en
transitionele bewegingen

Zintuigprikkeling

Sociale en communicatieve vaardigheden

Ademhaling

Voor de kinderen die niet zelfstandig
kunnen zitten.

Op welke manier kan hippotherapie iets
betekenen voor Rett meisjes? Belangrijk is
dat er gekeken wordt naar de
vaardigheden waar het kind moeite mee
heeft. Zijn er moeilijkheden bij het staan,
zitten of stappen, stereotiepe
handbewegingen?

De impulsen die het kind in zithouding op
het paard voelt, zijn dezelfde impulsen die
ook voor het lopen nodig zijn. Door deze
grote overeenkomst worden dezelfde
spiergroepen aangesproken die het kind
ook zou gebruiken tijdens het lopen. Door
de ritmische bewegingen van het paard
kunnen de spieren ontspannen, wordt het
kind verplicht zijn houding continue te
corrigeren om zijn evenwicht te bewaren.
Stereotiepe bewegingen kunnen tijdens het
paardrijden volledig wegvallen en de
handgreep kan mooi vastgehouden
worden. Met grote waarschijnlijkheid
kunnen synapsen (verbindingen tussen
zenuwcellen) die vaak gebruikt worden
door veelvuldig oefenen beter in stand
worden gehouden, wat het stappen kan
bevorderen.

Te paard wordt onbewust beroep gedaan
op diverse zintuigen, deze worden
geprikkeld wanneer het kind op het paard
zit.

De huid vertelt veel meer dan
alleen maar hoe de dingen aanvoelen. Er
zitten heel veel verschillende soorten
zenuwuiteinden vlak onder de huid, deze
vangen allemaal een ander signaal op en
stellen ons in staat warmte, kou en pijn te
voelen. Door het paard aan te raken en te
aaien voelt het kind verschillende texturen,
vormen en temperatuur.

De verschillende geluiden in de
stal en het geluid van de hoeven die de
grond raken, prikkelen het gehoor,
waardoor ook een prikkeling van het oor
tot stand komt. Het oor is ook het
evenwichtsorgaan, dus een prikkeling van
het gehoor kan ook daarop invloed
hebben.

Het gezichtsvermogen is nodig
om het paard te besturen, maar daarnaast
is er zoveel te beleven rondom het
paardrijden.

Het reukorgaan is erg gevoelig. In
de stal en in de rijbak wordt het
reukorgaan geprikkeld door de grote
variëteit aan paardengeuren.

Vergroten van zelfvertrouwen, contact met
het paard, herkenning. Een eerder in
zichzelf gekeerd kind kan plots open
bloeien. Een kind herkent het paard. De
emoties kunnen zo hevig zijn dat het een
kind in staat stelt om woorden te
gebruiken of afbeeldingen van paarden te
herkennen. Dit kan een eerste stap naar
communicatie zijn.

De ademhaling kan rustiger en dieper
worden.

Onderzoekers zijn vandaag de dag nog
steeds bezig met het onderzoek naar de
lange termijn effecten van hippotherapie.
Ook wordt er gediscussieerd over de vraag
hoe de efficiëntie van hippotherapie
bewezen kan worden. Verder is het de
vraag waar dan naar gekeken moet
worden: alleen naar verbetering van
spierspanning, of naar evenwicht, of naar
hoofdcontrole ... Het lijkt hier belangrijker
voor het kind om naar functionele
verbeteringen te kijken, want dat is het
eigenlijke doel. Het is over het algemeen
zo dat kinderen die deze behandeling
krijgen niet alleen minder
bewegingsbeperkingen, een betere

Tastzin:

Gehoor:

Gezicht:

Reuk:

Hippotherapie en Rett syndr
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room: een analyse

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Limburg

Provincie Antwerpen

Provincie Vlaams Brabant

Green Corner, 9890 Vurste
Gulden Sporen, 9111 Belsele
Hippodroom, 9860 Oosterzele
Paardrijden zonder drempels, 9930
Zomergem
Dennenhof VZW Manege, 9850 Landegem

Domein Leiedal, 8501 Bissegem
De Rhille, 8600 Diksmuide
Gaverbeek, 8790 Waregem

Panhof, 3990 Peer
Den Dries, 3945 Ham
Maaslands Instituut, 3650 Dilsem

Manege De Casteleyn, 2300 Turnhout
De Vrolijke Ruitertjes, 2320 Hoogstraten
Pony Club, 2970 Schilde
Furkahoeve, 2530 Boechout
Trainingstables Gorishoeve, 2490 Balen
Paatent, 2630 Aartselaar

De Hoefslag, 3307 Tienen-Vissenaken
‘t Hof, 1730 Asse
Meerdalhof, 3050 Oud-Heverlee
Hippotechnisch Centrum Arenberg,
3001 Heverlee

Erkende maneges

houding en betere spierontwikkeling
hebben, maar ook een betere
bekwaamheid om zichzelf aan te kleden,
te wassen en te eten. Studies wijzen toch
op de positieve gevolgen van het
paardrijden.

In hoeverre kan men paardrijden bij
wervelzuilaandoeningen (scoliose)?
Zolang het kind een goede, comfortabele
houding heeft op het paard, kan er worden
paardgereden. Na een scolioseoperatie
hangt dit af van de gebruikte spillen en
van de manier waarop men het kind nog
op het paard kan brengen. Vaak moet men
vermijden dat de benen te hoog geplooid
worden en dat kan een probleem vormen
bij het op het paard brengen, zelfs met een
tillift worden de benen te hoog geplooid.

Ziekenfondsen die het paardrijden voor
een deel terugbetalen:

Het socialistische ziekenfonds Bond
Moyson betaalt 3 euro per beurt terug,
met een maximum van 20 beurten.
Voorwaarden:

lid zijn van de Socialistische
Mutualiteit;
lid zijn van de VFG (Vlaamse Federatie
voor Gehandicapten), lidmaatschap
bedraagt 10 euro per jaar;
hippotherapie moet gebeuren in een
erkende manege: zie kadertje hiernaast.

Het Vlaams neutraal ziekenfonds: voor
acupunctuur, antroposofische
geneeskunde, chiropractie, hippotherapie,
homeopathie en osteopathie een
tussenkomst van 10 euro per behandeling
tot 50 euro per kalenderjaar per
rechthebbende voor alle alternatieve
therapieën samen.

Bij wijze van voorbeeld: In Leiedal in
Bissegem betaalt men 6,25 euro voor een
kwartier hippotherapie onder begeleiding

van een therapeute.
Opgepast: niet alle in de folder erkende
maneges beschikken over een tillift,
voldoende deuringang voor een rolstoel, of
stellen een therapeut ter beschikking.
Informeer naar prijs en mogelijkheden!

( )

www.hippotherapie.tk Marijn Hilferink –
Hogeschool Fysiotherapie
Het Retthandboek – Kathy Hunter

�

�

�

Caroline LietaerCONTRA-INDICATIES

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wat kost paardrijden?

BRONNEN
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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 …

In de Kunsthal Sint-Pietersabdij te Gent loopt nog de tentoonstelling “De zaak DNA”.
De bezoekers worden binnengeleid in de fascinerende wereld van de biotechnologie. Het verhaal werpt een
licht op de boeiende toekomstperspectieven, maar gaat ook de ethische vragen terzake niet uit de weg.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op het nummer 09 / 244 66 11 of op de website

, praktische informatie krijgt u op het nummer 09 / 243 97 30.

Op gaan we te Landegem weer te paard voor onze jaarlijkse sessie hippotherapie
in groep. In de loop van september krijgt u een uitnodiging in de bus.

Wie er begin dit jaar bij was, is beslist weer van de partij op ons nieuwjaarsdiner voor Rett ouders. Gezien
de unanieme lof van de deelnemers, organiseren we dit evenement opnieuw op . U krijgt
tijdig een uitnodiging, maar streep alvast deze datum aan.

Onze volgende familiedag is gepland op . Het centrale thema wordt “Voeding”. We
zorgen voor een gastspreker die ervaring heeft met de voedingsproblematiek bij Rett meisjes.

tot 18 maart 2007

www.dezaakdna.be

zaterdag 7 oktober 2006

27 januari 2007

zaterdag 21 april 2007

First things first: uw Rett agenda
Z

in
ge

n
vo

o
r

R
et

t 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.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan u dit vocale juweeltje bestellen door 20 euro per exemplaar te storten
op rekeningnummer 068-2060875-40 van de Belgische Rett Syndroom Vereniging.

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)
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???
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:

http://www.rettsyndrome.be

brsv@rettsyndrome.be

Bent u echt met Rett begaan?
Spreek dan eens een sponsor aan!
Het is geen geheim dat onze vereniging zich niet kan
draaiende houden enkel en alleen op het gewaar-
deerde werk van idealisten. Administratieve kosten,
studies en publicaties, het tijdschrift, internet, de
vertaling en de uitgave van een boek, de organisatie
van de familiedag in het Giels Bos, hippotherapie-
sessies: het kost allemaal geld, veel geld. Tot zover
kan onze vereniging het hoofd boven water houden
met de geregelde giften van particulieren die we
daarvoor erg erkentelijk zijn. Maar af en toe slaat de
schrik ons toch om het hart: halen we het nog de
komende jaren? Kunnen we nog wel nieuwe
projecten opzetten? Vandaar deze oproep aan onze
ouders, familieleden en sympathisanten om zelf eens
uit de sloffen te schieten.

Een serviceclub is een vereniging van mensen uit de
zakenwereld en uit de hogere beroepsklasse die zich
onder meer tot doel stelt sociale initiatieven
financieel te ondersteunen.

Vlaanderen telt verschillende serviceclubs, met
honderden afdelingen in talloze steden en
gemeenten. Hieronder een onvolledige opsomming
van dergelijke verenigingen. Op de aangegeven
website ziet u meteen welke clubs een afdeling in uw
omgeving hebben, vaak ook de namen van leden (die
u misschien kent) en hoe u die kunt contacteren.

LIONS CLUB

ROTARY CLUB

KIWANIS

INNER WHEEL

RONDE TAFEL

41 CLUBS

LADIES CIRCLE

FIFTY-ONE INTERNATIONAL

Misschien bevindt zich in uw gemeente wel een
bedrijf dat een “social profit” fonds beheert, en
daaruit geld kan putten om sociale initiatieven te
onder-steunen. Zo’n bedrijf zou bijvoorbeeld eens een
hippotherapiesessie kunnen sponsoren.

Ga na welke serviceclubs en grote bedrijven zich in
uw buurt bevinden. Contacteer hen met de vraag of u
een dossiertje mag indienen ten gunste van (een
activiteit van) de Belgische Rett Syndroom
Vereniging. Indien u een positief antwoord krijgt,
neem dan contact op met het BRSV-bestuur: wij
helpen u graag met het nodige presentatiemateriaal
en concrete cijfergegevens. Alvast onze dank aan al
wie eens zijn nek wil uitsteken voor zijn/haar
vereniging.

http://www.lions.be/nl/structure/clubs.cfm

http://www.rotary.belux.org/d1620/nl/clubs.shtml
http://www.rotary.belux.org/d1630/nl/clubs.shtml
http://www.rotary.belux.org/d2170/nl/clubs.shtml

http://www.kiwanis.org/clubloc/default.asp?dist=
Belgium

http://www.innerwheel.be/

http://www.roundtable.be/NL/zones.htm

http://www.41clubs.be/41clubs/Carte%2041bel.
htm#

http://www.ladiescircle.be/

http://www.fifty-one.org/

WIE KUNT U AANSPREKEN?
Serviceclubs

Grote bedrijven

HOE GAAT U TEWERK?

ACTIE gevraagd
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Familiedag 2006
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Dit jaar waren de weergoden ons minder goed gezind. Op
22 april 2006 was het bewolkt en frisjes in het Gielsbos,
maar we hebben met zijn allen zelf voor warmte gezorgd.
Voorzitter Els verwelkomde iedereen en dokter Eric
Smeets vertelde over zijn onderzoek naar verbanden
tussen Rett syndroom en ademhaling. Na de Algemene
Vergadering kon iedereen smullen en bijbabbelen.

Al uw reacties,
vragen of suggesties

omtrent onze
activiteiten
(hippotherapie,
familiedag ...) zijn
steeds

welkom!
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Familiedag 2006
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Onze Rett meisjes konden genieten in de snoezelruimte of van de
muziektherapie. Ieder die daar zin in had kon een duik in het
zwembad wagen of een frisse wandeling maken in het prachtige
domein. De brusjes bakten met hun begeleiders zowaar elk een
snoeptaartje. Paard en huifkar stonden er wat verkleumd bij en
hadden dit jaar weinig succes, wellicht zat het weer daar voor iets
tussen.
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“Volgende week wordt hij twee jaar”, zegt Nele.

Christophe werkt als psychiatrisch verpleegkundige in een gesloten instelling,

Nele is sociaal verpleegkundige bij de CM. “Jobs waarvan gezegd wordt dat je

het werk niet mag meenemen naar huis. Bij ons is het omgekeerd, wij mogen

thuis niet meenemen naar het werk.”

Christophe en Nele vertellen over hun kleine prins, die zeer aanwezig en toch

niet meer is. Arnaud Borence, een liefdesverhaal:

Er was eens ... Arnaud B

HET PRILLE PRINSJE

EEN RETT PRINS

Arnaud was een rustige
baby, te rustig eigenlijk.
Hij huilde nooit, vroeg niet
om voedsel, had niet het
natuurlijke instinct “ik heb
eten nodig”. De eerste
dagen dronk hij niet, de
kraamverpleging moest

helpen, thuis moest ‘s nachts de wekker gezet.
Zijn zuigreflex was heel zwak, te zwak voor
borstvoeding. Nele kolfde tien weken lang melk
af en gaf die met heel veel geduld in een flesje,
vaak lag de voeding er echter meteen weer uit.
Arnaud was slapper dan andere baby’s, “maar
we waren niet ongerust, ieder kind is anders.”
Hij evolueerde motorisch heel traag, maar
Arnaud lachte veel en graag.

“Er was iets mis, maar we wisten niet wat het
was.” Men sprak al heel snel van autistiforme
kenmerken, daarmee was echter lang niet alles
verklaard. Arnaud mocht geen vaste voeding
meer, omdat een van de denkpistes in de
richting van een stofwisselingsstoornis ging. De
kinderarts en de neuroloog bleven zoeken. Opa
maakte een videofilmpje van Arnaud dat
vertoond werd op een conclaaf van artsen. Op
consultatie bij een geneticus, in februari 2005,
viel op dat de schedelomtrek van Arnaud
stagneerde op 42,4 centimeter. Sedert de
zomer was hij zo’n 10 centimeter gegroeid en
600 à 700 gram bijgekomen, maar zijn
schedelomtrek was met geen millimeter
toegenomen. Hij wreef dwangmatig een hand
over zijn neusje, met automutilatie tot gevolg,
niet echt typisch voor het Rett syndroom, maar
toch een stereotiepe handbeweging.

Uiteindelijk werd op aandringen van de
neuroloog onderzoek gedaan naar afwijkingen
op het MECP2-gen, hoewel de geneticus
twijfels had over de zin van zo’n onderzoek bij
een jongetje.

“Op dat moment deed het pijn om
zoiets te horen, maar achteraf besef je dat dat
het beste is voor Arnaud. Als het voor hem
genoeg is geweest, moeten we dat
respecteren.”

De artsen zijn altijd heel eerlijk tegen ons
geweest en dat hebben we erg geapprecieerd.
We wilden het weten, hoopten op een
diagnose. Door die diagnose zijn heel veel
vragen opgelost en is het voor ons
gemakkelijker om alles te verwerken en op een
rij te zetten. Als Arnaud in de zomer gestorven
was aan die ademstilstand, zou zijn dood
geboekstaafd zijn als wiegendood, dan zouden
we nooit geweten hebben dat er iets anders
was. Het is een troost te weten dat er niets aan
te doen was, dat hij eigenlijk geen kansen had.

Nele: Via mijn werk en door de kinesist hebben
we de vereniging leren kennen en we hebben
direct contact gezocht. Toevallig was er kort

In de zomer van 2004, toen Arnaud 5 maand

oud was, kreeg hij een ernstige

ademhalingsstilstand. Terwijl Christophe

Arnaud beademde, belde Nele de

hulpdiensten. Arnaud werd naar het

ziekenhuis gebracht en vanaf dan ging de bal

aan het rollen.

Op Witte Donderdag kregen

Christophe en Nele de diagnose: male Rett

syndroom. In één adem werd hen verteld dat

het leven van Arnaud kort zal zijn en dat de

artsen hem bij een crisis niet zullen

reanimeren, zijn leven niet nodeloos zullen

rekken.
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daarna de familiedag en daar zijn we naartoe
gegaan. Het was enerzijds confronterend,
anderzijds werken we beiden in de medische
sector, we hebben het administratieve dossier
van Arnaud opgemaakt en we weten wat er
bestaat. Arnaud heeft ons geleerd eerst naar
het kind te kijken, dan pas naar de handicap.
Ook op mijn werk heeft dat veel invloed gehad.
Men heeft de neiging om te focussen op wat
iemand niet kan, het is belangrijk om te
benadrukken wat die persoon wel kan. Ik heb
sommige collega’s zien veranderen in de 21
maanden dat Arnaud geleefd heeft, het
verschuiven van een perspectief, het leggen
van andere accenten.

Nele: Ik vind het belangrijk om dingen niet
nodeloos uit te stellen omdat je het gevoel hebt
er niet klaar voor te zijn. Toen Arnaudje
speciale schoentjes nodig had bijvoorbeeld,
hebben we die onmiddellijk besteld. Ik zou er
niet mee willen leven dat hij onnodig extra had
moeten afzien door onze twijfels. Wat hij nodig
had, was het enige belangrijke.

We leefden dag per dag, maar toch ook
toekomstgericht. Afgelopen september hebben
we samen met Arnaud de school bezocht waar
hij heen zou gaan. Bij het Vlaams Fonds
hebben we een aanvraag ingediend voor
aanpassingen aan de woning. We kregen een
heel kwetsende reactie, ze vonden ons
voorbarig, zeiden dat alle kinderen op die
leeftijd nog hulpbehoevend zijn. “Jullie vragen
aanpassingen voor rolstoelbehoeftige kinderen,
terwijl Arnaud dat nog niet is.” Welk kind van
die leeftijd kan zijn hoofdje nog niet
rechthouden? Ook het woordgebruik is
kwetsend, zo gebruikt men nog de stokoude
term “de gebrekkige”. We hebben een signaal

gestuurd naar de regering dat zo’n taalgebruik
tegen de borst stoot. Als mensen noodzakelijke
dingen niet aanvragen omdat ze er niet klaar
voor zijn, is dat een van de factoren die
meespelen.

We hebben toegestemd in diverse onderzoeken
en in een wetenschappelijke autopsie. Ons
uitgangspunt was: “Als het Arnaud en ons
gezin niet schaadt, doen we aan alle
onderzoeken mee.” We hadden weinig moeite
met die beslissing, het geeft een gevoel dat hij
niet voor niets hier geweest is, dat doet deugd
als ouder. Het geeft een extra betekenis aan
zijn leven. Misschien vinden de onderzoekers
mede door zijn gegevens iets wat toekomstige
Rett kindjes en hun ouders kan helpen. Ook wij
zijn steeds blijven hopen.

“Iedere wandeling was een
uitstap, we beleefden alles veel bewuster, veel
intenser.”

We hebben ondertussen via de registratie op
een Amerikaanse website contact gehad met
de ouders van nog twee Rett jongetjes, eentje
in Madrid en eentje in Zweden. Hun verhalen
en dat van ons zijn heel gelijklopend. Hun
zoontjes balanceerden ook al een paar keer op
de rand van het leven, maar ze zijn er door
gesparteld, het zijn sterke jongens. Dat was
Arnaud ook, een heel sterke jongen, sterk in al
zijn zwakte. Hij heeft veel te verduren gehad,
maar klaagde nooit. We denken dat hij veel
pijn en ongemakken heeft gehad waar wij niet
van wisten. Externe pijn zoals een bloedprik,
daar gaf hij geen kik bij. Als hij buikpijn had,
dan brulde hij wel de buurt bijeen.
Ademen, voor de meeste mensen een
automatisme op de achtergrond, was voor hem
al een hele klus. Arnaud had regelmatig

De diagnose van Arnaud en de wetenschap

dat hij niet lang zal leven, intensifieerden de

aandacht van Christophe en Nele voor hun

kleine prins. Elk mooi moment werd

gekoesterd, elk detail op foto vastgelegd en

neergeschreven in zijn dagboek. Ze maakten

close-ups van zijn hele lijfje, van voeten tot

oren, van alles. Hun hart, hun hoofd, hun

woning zijn vol liefdevolle en levendige

herinneringen.

Het Rett syndroom is een zeldzame

aandoening en bij jongens is het helemaal

uitzonderlijk.

EEN STERKE PRINS

orence
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ademnood en apneus, dan
werd hij helemaal grauw.
Aanvankelijk probeerden
we die apneus te
beëindigen door Arnaud
rechtop te houden, met als
gevolg dat hij flauwviel.
Later vonden we een
manier die wel werkt: we
hielden hem een beetje
rechtop, het hoofdje op
een arm, en gaven hem
zijn babypuff, dan werd hij
snel weer rustig. “Je
voelde het leven
terugkomen in zijn lijfje,
een schokje en hij was

daar weer.” Zo’n ademcrisis ging soms snel
voorbij, maar kon ook lang duren, tot bijna een
uur. Verkoudheden, slijmpjes ophoesten, dat
was heel lastig voor Arnaud, daar had hij echt
de kracht niet voor. Als alles verstopt was, dan
zag je de paniek in zijn ogen: “Help mij, ik
geraak hier niet uit.” De boodschap was om
zelf rustig te blijven, dan was die paniek in vijf
minuten over: gaan liggen of zitten, hem rustig
wiegen, zachtjes toespreken, dan kwam hij
weer op zijn plooi.

Altijd moesten we alert zijn om Arnaud eten en
drinken te geven, hij vroeg er zelf nooit om.
Eten was uitputtend en duurde heel lang. Het
was een zoektocht hoe hem het beste te
voeden, zijn hoofdje ondersteunen, handjes
vasthouden. Er mochten geen brokjes in en het
eten moest op temperatuur zijn, anders lustte
hij het niet. Na een minuut of tien was hij
moe. Soms moest hetzelfde eten wel drie of
vier keer opgewarmd worden, omdat het
afkoelde tussendoor. “Als je wegging met zijn
eten, wist hij dat het opgewarmd zou worden,
hij wist waar dat gebeurde en zat dan met
grote ogen in die richting te kijken tot je
terugkwam met de fles.” Hij had altijd alles
gezien, alles gehoord. De deuren piepen een
beetje en hij kon horen of het die van de
keuken was of die van de hall. Dan draaide hij
zijn ogen in de richting van het geluid. Hij was
bliksemsnel met zijn ogen. “Als hij zijn ogen
niet volledig opendeed, kon je op je kop staan,
dan ging hij niet eten.” Na de voeding moest
Arnaud nog een halfuur à driekwartier rechtop
gehouden worden, zodat het eten binnen kon
blijven. Zelfs in de periodes dat hij goed kon
eten, kwam er geen gram bij. Hij had ronde

wangetjes, maar was voor de rest een heel
tenger ventje. Zijn tandjes kreeg hij op normale
leeftijd met veel afzien, hij kon een hele week
niet eten of drinken. “Eigenlijk had hij ze niet
nodig, hij kon er niet mee bijten, kon er niet
mee werken.”

Een badje geven was net zo tijdrovend. Vaak
was Arnaud weer ingedommeld tegen de tijd
dat het badwater op temperatuur was. “Je leert
op die manier wat belangrijk is in het leven,
dat is niet jachten, dat is niet werken, dat is
tijd en rust, dat heeft hij ons geleerd.” Het
badwater moest telkens opnieuw opgewarmd
worden, een eigen tijdschema volgen was niet
mogelijk. Oma verwoordde het als volgt: “Als ik
op woensdag hier was om op Arnaud te
passen, dan moest ik mij onderdompelen in
zijn tijd.”

“We wilden ons niet
afsluiten, we hebben ons ook niet afgesloten,
maar de mensen moesten naar ons komen,
zodat Arnaud in zijn eigen omgeving kon
blijven, in zijn vertrouwde bedje kon liggen. Hij

De kleine prins stond in het middelpunt. Als

hij zich niet goed voelde, moest al de rest

wijken. Iets plannen, vaste afspraken maken,

dat was niet mogelijk.

Er was eens ... Arnaud B
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was het liefst van al thuis.” Hij had behoefte
aan mensen om zich heen, van zodra hij een
paar minuten alleen was, protesteerde hij.
Terugroepen was voldoende, dan was hij
gerustgesteld dat er iemand in de buurt was.
Ook in zijn bedje voelde hij zich op het laatste
niet meer veilig alleen. Minstens twee à drie
keer per nacht was hij wakker. “Meestal rond
een uur of vijf, zes bleef hij roepen tot we hem
bij ons in bed namen, alsof hij wou zeggen:
“Jullie hier met zijn tweeën in bed en ik alleen,
no way”. Als hij dan bij ons in bed lag en we
legden onze hand op hem, dan was hij weer
tevreden en sliep verder. We wilden daar geen
gewoonte van maken, maar ach, je kunt zo’n
kindje niet verwennen, je kunt dat alleen zoveel
mogelijk warmte en comfort geven.”

Warmte, comfort en schaduw. Arnaud hield er
helemaal niet van om buiten te zijn, zeker niet
als het zonnig was. Hij kromp helemaal ineen,
er kwam een grote frons op zijn voorhoofd, zijn
hand gleed naar zijn ogen en zijn ogen gingen
dicht. Zijn ogen hielden niet van zonlicht. Hij
bleef mopperen tot de foto’s gemaakt waren,
verlangend om terug veilig in huis te zijn.
Binnen gingen de rolluiken neer bij zonnig
weer, hij kon al dat licht niet verdragen.

Zijn handjes kregen krabwantjes zodat hij
zichzelf geen pijn kon doen, wat vooral
gebeurde bij pijn, ongemak en hevige emoties.
Hij droeg speciale schoenen om spitsvoetjes
tegen te gaan, ook ‘s nachts. Hij sliep in een
nachtorthese waarin hij gefixeerd werd, dan
voelde hij zich veiliger, dan was ook die drang

er niet om met zijn handje te krabben.

De
verantwoordelijke is een verpleegkundige en
daardoor kon Arnaud er terecht,
kinderverzorgsters zijn niet opgeleid voor de
extra zorg die hij nodig had. In het begin moest
hij lang aan de monitor voor het risico op
wiegendood, af en toe kreeg hij stuipjes en een
paar keer in de week had hij centrale koorts,
zijn “thermostaatje” werkte niet goed. Als de
koorts niet te erg was, kon hij toch naar het
kinderdagverblijf, ze wisten hoe dat aan te
pakken. De andere kindjes behandelden hem
heel voorzichtig, ze voelden aan dat hij niet
gewoon was. Ze gaven hem ook steeds stukjes
speelgoed, hij kon daar echter niets mee doen,
kon ze niet vastnemen. Op het einde waren zijn
handjes constant tot vuistjes gebald. Zijn
lievelingsspeeltje, het enige dat een beetje
beschadigd is, was een schaapjesknuffel met
belletjes, dat nam hij vast om te slapen, daar
was hij erg aan gehecht.

Drie keer in de week kwam de kinesist voor
een korte sessie, ook met hem had Arnaud een
speciale band. Na 20 minuten rekoefeningen
was de kleine prins uitgeteld. Die oefeningen
waren nodig om te voorkomen dat zijn spieren
zouden verkorten. Als hij een goede dag had,
kon hij zijn hoofd ophouden, maar de
coördinatie om zijn hoofd te bewegen had hij
niet, je moest altijd zijn hoofdje ondersteunen

om het hem zo comfortabel
mogelijk te maken. We hebben
zijn stoel ook wat laten
kantelen, zodat hij beter kon
leunen. Als hij bij iemand op
schoot zat, wilde hij altijd
weten bij wie hij was, hij zette
dan zijn hoofd achterover in
blok, zodat hij het kon zien.

Als hij zich
goed voelde lachte hij veel, het
was in wezen een vrolijk kind.
Hij hield van spelletjes,
geluidjes nabootsen deed hij

Beide ouders hebben al die tijd 4/5 gewerkt

zodat ze elk een dag bij Arnaud konden zijn.

Daarnaast kwam oma een dag in de week en

kon hij ook naar een kinderdagverblijf.

Arnaud was een heel uniek

kindje, een hartenbreker met

een sprekende blik in zijn

enorme kijkers.

EEN GELIEFDE PRINS

orence
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enorm graag, daar kon hij
mee lachen, maar lang
mocht het allemaal niet
duren, na een minuut of
vijf werd hij moe en sloot
zich weer af, te veel drukte
kon hij niet aan.

Arnaud was
van niemand bang en
telkens iemand voor het

eerst op bezoek kwam, werd hij grondig
voorgesteld. Veel mensen hadden schroom om
te vragen hoe het ging, om over hun eigen
gezonde kinderen te praten. Die schroom
verdween snel. Wie hem in de armen hield,
wilde hem niet meer afgeven. De grootouders
hadden zelfs een spaarkaart. “We hebben dat
ook steeds gestimuleerd, bezoekers die zich
met hem bezighielden, die hem wilden eten
geven, dat vonden we fijn, dan konden wij
even uitblazen, want daarna was het weer onze
beurt.” Arnaudje had een heel speciale band
met iedereen die met hem in contact kwam.
“Hij leerde ons allen respect te hebben voor
hem zoals hij was. Respect is de basis van alle
leven, dat wordt vaak vergeten.”

Zijn opa schreef kinderboekjes voor hem en
een nichtje heeft ze geïllustreerd. Het eerste
boekje kreeg Arnaud voor zijn eerste
verjaardag. Toen was er nog geen diagnose,
van daaruit is opa beginnen schrijven. Het zijn
boekjes met een sterke symboliek,
hoofdpersoon is de onzichtbare kabouter Arno
Cocorico. Zijn knuffels komen er in voor en
kindjes uit de familie en de buurt. Ze weten
wie wie is en vinden dat heel leuk.

Arnaud heeft ons nog een uitstapje naar
Barcelona gegund, we zijn met goede vrienden
van vroeger samengekomen en de Sint is
geweest. Dat waren een paar dingen die we
belangrijk vonden, die nog moesten gebeuren.

Op 5 december 2005 was het genoeg geweest
voor onze kleine prins. Toen hij aan het sterven
was, hebben we hem rond twee uur uit zijn

bedje gehaald en bij ons genomen. Zelfs
zonder de extra zuurstof, bleef zijn hartje
kloppen. Een kinderhart is sterk, is niet
gemaakt om te stoppen, uiteindelijk is hij pas
om kwart voor acht overleden. Zijn neefjes
waren in de speelruimte, maar die kinderen
voelden dat er iets mis was. We hebben ze bij
ons geroepen, ze hebben Arnaud nog een zoen
gegeven en een kwartiertje later was het
gedaan, alsof hij op hen had gewacht. Iedereen
van de dichte familie was erbij en ook de
kinderarts. Alle hulpverleners waren zeer
betrokken, er was constant iemand bij ons die
dag en sommigen zijn van thuis gekomen om
Arnaudje vaarwel te zeggen. We hebben heel
mooi afscheid kunnen nemen, hij is heel
vredig, heel zachtjes ingeslapen. Er waren
nachten dat hij minder vredig sliep dan toen hij
aan het sterven was. Hij had voortdurend een
glimlach op zijn gelaat, alsof hij wilde zeggen:
“Ik ben nu gelukkig.” Dat geeft ons een zekere
rust.

We hebben hem tijdens en na zijn overlijden
gefotografeerd, nog een foto met iedereen die
afscheid kwam nemen, foto’s van na de
autopsie en in het mortuarium. We hebben zijn
hele leven op foto, dit hoort er ook bij.

Toen hij gestorven was, hebben zijn neefjes
hem nog eens vastgenomen. Ze waren zo fier,
zo blij om hem nog eens bij zich te hebben en
ze hebben heel luid een slaapliedje voor hem
gezongen. Dat was goed, het hoefde niet stil te
zijn. We hebben veel mensen moeten
geruststellen. Het is de omgekeerde wereld,
een kind dat overlijdt, dat is moeilijk voor de
mensen. Wij hadden al een heel rouwproces
doorlopen, waren heel goed voorbereid. Het is
en blijft een schok, maar we ondervonden dat
we verder stonden dan de mensen die Arnaud
kwamen groeten.

Nele: Ik heb Arnaud in zijn kistje gelegd met
zijn knuffels, zijn eigen lakentjes en dekentjes.
Ik heb hem slaapwel gekust en hem in zijn
kistje gelegd met hetzelfde ritueel waarmee ik
hem ‘s avonds naar zijn bedje bracht. Zijn
oogjes waren een beetje open, zo sliep hij ook
vaak. Nu mag hij voor altijd aan zijn neusje
komen, nu mag het.

Christophe: Ik ben de viering voor Arnaud
beginnen voorbereiden kort nadat we wisten

De kleine prins heeft heel

veel mensen uit zijn

naaste omgeving anders

naar het leven leren

kijken. Zijn bestaan wees

hen op wat echt

belangrijk is.

AFSCHEID

STERRETJES

Er was eens ... Arnaud B
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orence
dat hij niet lang zou leven. Sommige gedeelten
heb ik met hem op schoot geschreven.
Schrijven is therapeutisch voor mij en ik wist
ook: nadat hij gestorven is, zal ik dat niet op
tijd goed kunnen doen. We hebben de viering
op een speelse manier opgevat, hetzelfde
lettertype gebruikt als voor zijn geboortekaartje.
Er zit ook een bewuste woordspeling in: “Hij
rett het niet.” Er was mooie muziek, we
strooiden sterretjes rond zijn kistje en kinderen
hebben een heleboel ballonnen opgelaten. Nele
had Arnaud in zijn kistje gelegd, ik heb hem in
zijn kistje naar voor gedragen, dat was evident
voor ons, we wilden hem terugbrengen.

Op de dag van de begrafenis zijn we met de
hele familie naar zijn geboorteboom gegaan.
Het is een eik, die zou heel lang moeten leven.
Van die boom hebben we een plaats van
bezinning, een herdenkingsplaats gemaakt. We
hebben er een kaarsje en een kruisje geplaatst
en sterretjes rondgestrooid. Het was een
moment van samenzijn met de familie, niet
overladen door verdriet, er werd ook gelachen,
dat gevoel wilden we er zeker bij. We wilden
afscheid nemen, maar het mocht geen
loodzware dag zijn.

Nu moeten wij verder, dag per dag. Het gaat
wel, we nemen onze tijd. Het leven stopt hier
niet. Het leven is niet gestart met Arnaud, het
eindigt ook niet met hem. We hadden hem
liever wat langer en misschien ook wat
gezonder bij ons gehad, maar kiezen kan niet.
Als ouder je kind zien lijden is ook lijden, je
kunt zijn pijn niet overnemen en we denken
altijd in zijn naam, dat het beter is voor hem
dat hij er niet meer is.

We zijn niet de eersten en we zullen ook niet
de laatsten zijn die zoiets meemaken. We
beseffen nu pas hoeveel tijd en energie we in
de zorg voor Arnaud moesten steken, die tijd
moeten we nu op een andere manier proberen
in te vullen. We zijn altijd heel open geweest
over Arnaud en ons leven met hem en daar
plukken we nu de vruchten van. Mensen
durven het aan om met ons over hem te
praten. Als je heel zijn leven niet over een
gehandicapt kind spreekt, er niet mee
buitenkomt, is het achteraf ook veel moeilijker.

Nele: Nadat hij overleden was, overviel me
plots de vraag; “Wat moet ik antwoorden als
mensen me vragen of ik kinderen heb?” Ik wou

Christophe daar toen niet mee lastig vallen,
want het was in de periode dat we ten volle
begonnen te beseffen dat Arnaud niet op
vakantie is, dat hij niet terugkomt. Mijn beste
vriendin adviseerde me: “Ja, natuurlijk, maar
hij is er niet meer.” Dat antwoord ik nu als
mensen zo’n vraag stellen. De eerste keer dat
ik weer op boodschap ging, was heel moeilijk.
Arnaud ging nooit mee op boodschap, maar er
lagen altijd pampers en babyspulletjes in mijn
kar, nu kunnen de mensen niet meer zien dat
ik een kindje heb.

Verwerken doe je elk alleen. Wij kunnen heel
goed praten met elkaar, je verwerkt het deels
als koppel, maar uiteindelijk doet elk het in zijn
eigen ritme en op zijn eigen manier. We
spreken dat ook uit, wat zich in ons hoofd
afspeelt. De ene heeft al eens een slechter
moment en dan de andere, dat wisselt.

“Zijn sterretjes vinden we overal
in huis terug, het zijn plaksterretjes.”

( )
( )

De kleine prins kwam, zag en bleef in menig

hart hangen.

Anna Vermeulen

Foto’s: Christophe Borence & Nele Vromman



In memoriam:
Kate Royen

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

Vanuit onze Nederlandse zustervereniging bereikte
ons het bericht van het overlijden van Rett meisje
Kate Royen (12 jaar) uit Almere. Ze was het zusje
van Jill, en de dochter van Raymond en Wati
Royen. Kate stierf op 21 januari 2006 in haar
slaap ten gevolge van een agressieve
longontsteking. Ze was met haar ouders een trouwe
deelneemster aan de Belgische familiedag.

(Uit het getuigenis van haar ouders)

Namens de Belgische Rett Syndroom Vereniging bieden we de familie Royen onze
oprechte deelneming aan.

Kate was een lieve, mooie, ondeugende, gezellige,

energieke en ondernemende tante. Ze heeft met

volle teugen van het leven genoten en er alles

uitgehaald wat er uit te halen viel. Ze is ook alle

vakanties met ons mee geweest in de caravan. Zo

zijn we op vakantie geweest naar Corsica, Kroatië,

Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië, enz. Vooral

van het zwemmen in zee genoot ze enorm. We

missen haar enorm: haar vrolijke geluiden, lekkere

natte knuffels, haar aanhankelijkheid, maar bovenal haar verliefde blik naar ons en

haar stralende lach. Voor ons is ze onvergetelijk en de zon in ons leven geweest.

22



23

Parkeerkaart levenslang geldig
voor personen met een blijvende handicap
Tot op heden was het zo dat personen met
een blijvende handicap om de tien jaar
hun parkeerkaart moesten vernieuwen.
Daar komt verandering in: alle
parkeerkaarten die vanaf 1 oktober 2005
uitgereikt worden, zullen gelden voor
onbepaalde duur. Vroeger was de
verplichting om parkeerkaarten om de tien
jaar te vernieuwen nodig om misbruiken
tegen te gaan. Nabestaanden gebruikten
bijvoorbeeld nog jarenlang de parkeerkaart
van een familielid dat reeds overleden was
en pakten op die manier de parkeerplaats
van een persoon met een handicap af. Nu
is het echter voor de administratie
mogelijk om via het Rijksregister en de
Kruispuntbank voor Sociale
Zekerheid te achterhalen wanneer de
houder van een parkeerkaart
overlijdt, zodat ze deze kaarten kunnen
opvorderen.

Deze levenslange parkeerkaart geldt
uiteraard enkel voor personen met
een blijvende handicap. Voor mensen met
handicaps die beperkt zijn in de tijd geldt
de kaart enkel voor deze beperkte periode.

In heel wat steden en gemeenten moeten
mensen die een parkeerkaart hebben geen

parkeergeld betalen. Op vraag van
mevrouw Greet van Gool werd door de
bevoegde Staatssecretaris een onderzoek
uitgevoerd bij de verschillende gemeenten,
om na te gaan waar wel en waar niet
betaald moet worden. Het overzicht kunt u
krijgen op het secretariaat van Greet van
Gool - tel. 03/644 55 07 of via de
website:

Helaas vinden de wettige bezitters van een
parkeerkaart niet altijd een parkeerplaats.
Ondanks het feit dat het onrechtmatig
parkeren op een
voorbehouden parkeerplaats sinds de
inwerkingtreding van de nieuwe
verkeerswet een zware overtreding werd,
steeg het aantal overtredingen
aanzienlijk. Om die reden lanceerde
Inclusie Vlaanderen een tijdje terug
een waarschuwingskaart voor overtreders.

(

)

http://socialsecurity.fgov.be/handicap/
overzicht_gemeenten_nl.doc

Uit: “De stem van de ouders”, Inclusie

Vlaanderen v.z.w., driemaandelijks

tijdschrift, nr. 42, oktober-december

2005.

Onze eigen Handi-Rett-gids uitwerken?
Een concreet en praktisch overzicht van alle dingen die we nu elk apart moeten ontdekken, ervaren, zoeken, maken ...

�

�

�

�

�

�

Kinderartsen, neurologen, kinesisten, MPI’s ... met Rett ervaring
Concrete therapieën en ervaringen
Geschikte vakantieplaatsen
Aangepast speelgoed
Al dan niet zelfgemaakte hulpmiddelen zoals drinkbekers, bedden, autostoelen ...
Tips en trucs en ...

Binnenkort komen de vrijwilligers die willen meewerken aan deze Handi-Rett-gids voor het
eerst samen. Wilt u ook een bijdrage leveren? Stuur ons een berichtje, dan verwittigen we u
wanneer en waar de vergadering doorgaat.



24

We leren door naar anderen te kijken, dat is algemeen bekend. Hoe doen anderen het? Meer
bepaald: hoe gaan zij om in een situatie die vergelijkbaar is met die van mij? Deze vragen zijn
van alle mensen, dus ook van Rett ouders. Op het internet staan talloze boeiende “Rett
ervaringen” te lezen. We hebben er enkele geselecteerd uit het Nederlands taalgebied.

Een website rond Margo, de Rett meid van Gerard en Gea van Otterdijk. Beide ouders
publiceren er, naast brieven en verhalen, ook hun ervaringen met ontspanningsmogelijkheden
en hulpmiddelen.

Op deze website het verhaal van Willemijn, Rett dochter van Eric en Mirjam Rensink. U leest
er hun verhaal van voor en na de diagnose. Er is een prachtig fotoboek aan toegevoegd. En,
last but not least, kan u er de – naar onze mening allereerste – Nederlandstalige weblog van
een Rett moeder volgen. Heel erg goed geschreven.

Ervaringen van Axel en Leonieke Wiertz, samen met hun Rett dochter Marilou trouwe
deelnemers aan onze familiedagen.

Broers en zussen van kinderen met een handicap, kortweg brussen genaamd, hebben uiteraard
hun eigen ervaringen. Dat is niet anders voor wie een Rett meisje als zus heeft. Ook voor hen zijn
er heel lezenswaardige websites op het internet te vinden.

De website van de Vlaamse brussenwerking, met ervaringsverhalen van brussen van de
diverse leeftijdscategorieën. Tevens veel info voor vrijwilligers, professionals en leerkrachten.

De brussenwebsite van onze noorderburen, met een uitgebreid aanbod, speciaal voor de
jongere brussen.

Een digitaal kennisplatform over brussen, speciaal voor professionals, met ervaringsverhalen
en tips.

Bij wijze van uitsmijter nog een website over een unieke vorm van hippotherapie in Ronse, het
zogenaamde “Tinkerbed”. Het gaat om een speciale koets op drie wielen. Twee Tinkers (dit zijn
Ierse gevlekte pony’s) trekken het huifbed in stap vooruit. Over de ruggen van de Tinkers is een
doek gespannen dat de ruggen net raakt. Door de stapbeweging van de pony’s en hun
lichaamswarmte, wordt het volledige lichaam van de persoon op het huifbed op een natuurlijke
wijze in beweging gebracht en gemasseerd. Alle spieren worden aangesproken, wat uiteindelijk
leidt tot een grote ontspanning. Het bewustzijnsniveau of de alertheid van de persoon wordt
verstevigd. Hij ervaart zich (zijn lichaam) op een geïntegreerde en dynamische wijze. Via een
speciale externe of interne lift kan iedereen in het huifbed getild worden. Een rit op het huifbed
duurt gemiddeld een half uur. Wie steekt ter plekke eens zijn licht op? Graag uw ervaringen, we
kunnen er maar wel bij varen. Alle info op:

Tot mails
( )

�

�

�

�

�

�

�

http://www.freewebs.com/margovanotterdijk/index.htm

http://www.plazadibergo.nl/willemijnverhaal.htm

http://www.xs4all.nl/~wiertz/marilou.html

http://www.brussen.be

http://www.brusjes.nl

http://www.broerofzus.nl/home

http://www.tinkerbed.be/default.htm

jd

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

brsv@rettsyndrome.be

Oproep ...

Dankzij belangrijke giften is de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar
leden een eenmalige financiële tussenkomst van maximaal 500 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 2006, 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 2007.

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

factuurprijs 1500 euro
tussenkomst Vlaams Fonds 60% = 900 euro
tussenkomst BRSV 500 euro
eigen bijdrage 100 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?

Financiële tussenkomst
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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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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.
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Boon Cornelius-Dehaes Marguerite – Lot

Caers Leon – Mol

Corluy Walter – Berchem

De Muynck Hendrik – Wervik

De Muynck Luc-Larmuseau Marie-France – ‘s Gravenwezel

De Sagher Johan – Evergem

Deman Daniel – Aartrijke

Deprez Georgette – Lauwe

Deschoolmeester Dirk-De Keyster Monique – Gent

Desmyter Carlos – Dendermonde

Devleeschouwer-Merlevede – Drongen

Dewulf-Breemersch – Zuienkerke

Dewulf-De Geeter – Oostende

Dokter Aerssens Peter – Hasselt

Goemaere Frans-Samyn Rita – Zillebeke

Huybrechts Michel – Vosselaar

Kiwanis – Brussel-Erasmus

Merlevede D. – Drongen

Merlevede Marie Josee – Schilde

Pacolet Maria – Oostende

Peeters Anna – Sint Katelijne Waver

Piryns Jan – Berlaar

Piryns Willem – Sint Amandsberg

Prime Time – Jette

Staelens-Cordy – Oostende

Stroobants Luk-De Keersmaecker Lutgart – Kampenhout

Tradimmoil Pacific NV – Antwerpen 1

Van Der Vloedt Jozef – Schoten

Van Driessche-Van Loo – Lokeren

Van Gestel Constant-Meyvis Ilse – Meer

Van Laethem Marc-De Winne Marie Jeanne – Schepdaal

Van Mierlo Piet-Vaesen Bernadette – Hamont

Van Zwam Hendrik-Verheye Marleen – Zwijnaarde

Vanherck Peter-De Wit Margaretha – Meerhout

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

Mededeling

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.

DE BELGISCHE
RETT SYNDROOM
VERENIGING

DANKT U!
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Belgische Rett Syndroom Vereniging VZW
Lil 26, 2450 Meerhout
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RETT SYNDROOM: VANUIT DE DUISTERNIS IN DE
SCHIJNWERPERS
HIPPOTHERAPIE EN RETT SYNDROOM: EEN ANALYSE
FOTOREPORTAGE FAMILIEDAG 2006
ER WAS EENS ... ARNAUD BORENCE
RECHTHOEKJE: PARKEERKAART BLIJFT GELDIG
WWWEBSPINSELS: GETUIGENISSEN
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