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Voorwoord
Beste vrienden

Ziehier, op de valreep van de lopende jaargang, het tweede nummer van onze en uw
Gazet. We zijn blij u alweer een en ander te kunnen melden van wat zich in de Rett
wereld beweegt, en dat zowel op het internationale front als in onze eigen Rett
gemeenschap.

We openen met een wetenschappelijke bijdrage omtrent de stand van zaken in de Rett
research anno 2006. We zijn er ons van bewust dat het lezen van dit biochemische jargon
geen makkelijke klus is. Maar voor onze leden die de zaak in de mate van het mogelijke
proberen te volgen, is geen moeite ons te veel. Vandaar dit overzicht in vertaling.
Aansluitend en heet van de naald, volgt een verslag rond de ontdekking van de
moleculaire oorzaak van angst bij personen met het Rett syndroom. Een ontdekking die,
naar verluidt, mogelijk een spoor bevat naar een behandeling voor dit specifieke Rett
symptoom.

Een stuk “dichter bij ons bed” staat de problematiek van de mondverzorging. We brengen
hierover een gedegen artikel van de hand van een logopediste die spreekt vanuit haar
dagelijkse ervaring.

Na de thema’s wetenschap en verzorging mag het best een stukje luchtiger, dachten wij.
Wat dacht u van een vakantie met het hele gezin in een speciaal uitgeruste kampeerauto
mèt chauffeur? We vroegen en kregen hieromtrent van een Nederlandse Rett moeder een
prettig leesbaar verslag.

En zo belanden we bij ons eigen verenigingsleven. We bieden u een fotoreportage van de
jongste sessie hypotherapie te Landegem, gevolgd door alweer een boeiende aflevering in
onze reeks “Rett meid in de kijker”.
In de twee resterende vaste rubrieken staat het woord “gloednieuw” centraal.
Voor ons recht-hoekje betreft dit de versoepeling van de reglementering omtrent de
reductiekaart van de Gezinsbond, en het initiatief van de minister van Welzijn rond een
naslagwerk over voordelen en tegemoetkomingen.
Op de internetpagina hebben we het dan weer over de volledig vernieuwde website van
onze vereniging. Graag uw aandacht voor het jongste project van eigen bodem dat hierin
speciaal belicht wordt, met name de Handi Rettgids.

Vergeet ook niet de Rett agenda te lezen: daarin onder meer
de afspraak omtrent ons diner in januari, waarvoor u nog
persoonlijke uitnodiging ontvangt.

De kerst- en nieuwjaarsperiode is de gelegenheid bij uitstek
om aan cadeautjes te denken. Daarom een bijzonder woord
van dank aan de weldoeners die ons het afgelopen jaar een
gift schonken. Het kan niet genoeg herhaald worden: zonder
hen redden we niet. We hopen dat ze ons ook het volgend
jaar niet in de steek laten. We wensen hen en al onze lezers,
naast het leesplezier, een prettig en deugddoend jaareinde.
Van harte.

Het bestuur
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Rett research 2006: een stan

EEN BEKNOPTE INLEIDING IN DE
GENETICA VAN HET RETT SYNDROOM:
X, Y EN XCI
De meeste gevallen van RS zijn sporadisch,
wat betekent dat ze niet overgeërfd worden
van vorige generaties. Dit maakte het – mede
door de zeldzaamheid van klassiek Rett –
moeilijk om de genetische basis van de
stoornis op te sporen: er waren amper
aanwijzingen omtrent de vraag waar er
precies in het genoom gezocht moest worden
naar een mutatie. Maar het feit dat er enkele
families gevonden werden waarvan meer dan
één lid de stoornis vertoonde, hielp de
onderzoekers om het gen in kwestie te
situeren in een regio op het X-chromosoom,
een van de geslachtsbepalende chromosomen
(vrouwelijke personen hebben twee X-
chromosomen, terwijl mannelijke een XY paar
hebben).

Na het inperken van de kandidaat-regio tot
enkele honderden genen, begonnen de
onderzoekers het ene gen na het andere
nauwgezet te analyseren om zo de Rett
syndroom mutatie te vinden. Om dat te doen,
dienden ze DNA-stalen van de getroffen
meisjes te vergelijken met die van hun
ouders: de mutatie die de stoornis
veroorzaakt, mocht enkel bij het meisje
voorkomen, en bij geen van beide ouders. De
intensieve zoektocht duurde meer dan tien
jaar, tot uiteindelijk een gen gevonden werd,

genaamd, dat de oorzaak bleek van
95% van de Rett syndroom gevallen.
Deze ontdekking bood een antwoord op de
vraag waarom het klassieke Rett syndroom
zich hoofdzakelijk ontwikkelt bij meisjes.
Aangezien zij twee X-chromosomen hebben in
iedere cel, wordt een van de twee willekeurig
buiten werking gesteld om de genexpressie

stop te zetten en de gendosering gelijk te
maken als die bij de mannelijke personen die
slechts één X hebben. Dit proces staat bekend
als de X-chromosoom inactivatie (XCI). Omdat
de inactivatie doorgaans willekeurig gebeurt,
zal het X-chromosoom met een gemuteerde

-kopie bij Rett meisjes in een aantal
cellen buiten werking gesteld worden;
daardoor wordt het effect van de mutatie in
zekere mate gemilderd, kunnen de meisjes
overleven en zich als baby grotendeels
normaal ontwikkelen vooraleer de aandoening
zich volop manifesteert. (Wanneer de X-
chromosoom inactivatie afwijkt van de
gebruikelijke verhouding van 50 aan/50 uit, is
de aandoening ofwel veel ernstiger ofwel veel
lichter al naargelang de meeste cellen de
gezonde of de gemuteerde tot
expressie brengen.)

Een mannelijk persoon beschikt niet over de
optie om de expressie van zijn X-chromosoom
stop te zetten, vandaar dat elke mutatie op
zijn X zich volledig zal laten gelden. In
sommige families met een terugkerend Rett
syndroom werden zonen geboren met een
ernstige neonatale encefalopathie (

) die fataal is binnen
enkele maanden; de mutaties die deze zeer
ernstige aandoening bij jongens veroorzaken,
zijn dezelfde als deze die aan de basis liggen
van het klassieke Rett syndroom bij meisjes.
Nog meer ernstige mutaties in zouden
mannelijke foetussen voor of kort na de
geboorte kunnen doen sterven (zonder ooit
gediagnosticeerd te worden). Hebben jongens
echter een milde mutatie in die bij
meisjes amper of geen effect zou hebben, dan
neigen zij een mentale retardatie te
ontwikkelen, met epileptische aanvallen en
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In juni van dit jaar hield de Rett Syndrome Research Foundation (RSRF) nabij Chicago haar

jaarlijks Research Symposium. Meer dan honderd wetenschappers kwamen er bijeen om hun

laatste ontdekkingen te bespreken en een brede kijk te krijgen op het veld van de MeCP2

research. De meeting werd geopend met een toespraak door Dr. Huda Zoghbi, die in 1999 de

ontdekking van de genetische oorzaak van het Rett syndroom wereldwijd bekend maakte. Zo’n

50 ouders en familieleden woonden de debatten bij en mengden zich in de levendige

discussies achteraf.

In onderstaand artikel geeft wetenschappelijk redactrice Vicky Brandt een overzicht van de

huidige consensus in de Rett research. Ze probeert dat te doen in termen die zowel begrijpelijk

zijn voor de leek als voor de lezer met meer ervaring in alles wat MeCP2 aangaat.
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nd van zaken
motorische stoornissen, of zelfs een
vroegtijdig begin van schizofrenie of een
manisch-depressieve ziekte. Zoals vaak het
geval is in de biologie, zijn er uitzonderingen
op deze algemene regels rond willekeurige X-
inactivatie en jongens met mutaties op het X-
chromosoom.

Om een of andere reden vertonen een aantal
meisjes met mutaties een afwijkende
inactivatie die voorrang geeft aan cellen die
de gezonde versie van het MeCP2-proteïne tot
expressie brengen. (Deze gunstige XCI komt
ook bij vrouwelijke muizen voor.) Indien de
afwijking bijzonder gunstig is – daar waar
bijvoorbeeld 90% van de cellen het normale

tot expressie brengen en slechts 10%
het gemuteerde – kan het zijn dat meisjes
met lichte mutaties helemaal geen
symptomen vertonen, terwijl meisjes met zeer
ernstige mutaties een veel mindere
aandoening vertonen dan men zou
verwachten. Overigens kunnen jongens op
twee manieren een syndroom ontwikkelen dat
helemaal lijkt op het klassieke Rett syndroom:
dat kan bij aneuploïdie (een abnormaal aantal
chromosomen) en somatisch mosaïcisme.

Zo heeft bijvoorbeeld een jongen met het
Klinefelter syndroom een extra X-
chromosoom, waardoor zijn karyotype XXY is
in plaats van XY; indien hij een
mutatie heeft op een van de X-chromosomen,
dan kan hij de klassieke vorm van Rett
syndroom ontwikkelen. Dit soort
abnormaliteiten vindt plaats bij de
bevruchting, en alle cellen die voortkomen uit
de vele daarop volgende fasen van celdeling
zullen dezelfde mutatie dragen.

Er is sprake van somatisch mosaïcisme
wanneer de mutatie niet overgeërfd wordt van
de ouderlijke zaad- of eicel, maar zich pas
enige tijd na de bevruchting voordoet, zodat
slechts een aantal cellen het gemuteerde gen
dragen. In dit geval zou een mannelijke foetus
met een mutatie in één van zijn
cellen het gemuteerde proteïne enkel tot
expressie brengen in de cellen die voortkomen
uit die “moedercel”. In deze zin heeft
somatisch mosaïcisme veelal hetzelfde effect
als de willekeurige X-inactivatie bij meisjes.

Nu we het hebben over genetische
abnormaliteiten, moeten we erop wijzen dat
het van de MeCP2 functie ten
gevolge van mutatie niet de enige manier is
waardoor een ravage in de hersenen
aangericht wordt. Vorig jaar identificeerde een
Belgisch team vier mannelijke patiënten die
leden aan een aan MeCP2 ten gevolge
van verdubbelingen van de regio. Het
gen was met andere woorden in perfecte
staat, alleen was het tweemaal zoveel tot
expressie gebracht als normaal. Verrassend
genoeg vertoonden deze patiënten een aantal
symptomen die sterk deden denken aan Rett:
vertraging in de groei van het hoofd,
hypoactiviteit, epileptische aanvallen, weinig
tot geen spraak, klaarblijkelijk ernstige
cognitieve handicap. (Bij één patiënt werd
zelfs een driedubbele expressie vastgesteld,
en zijn symptomen waren nog ernstiger.)

MeCP2 niveaus zijn bij muizen net zo
belangrijk: transgenische muizen (

)
met een overexpressie van MeCP2
ontwikkelen eveneens een neurologisch
syndroom dat sterk doet denken aan het
syndroom dat men ziet bij Rett muismodellen.
Het is een betekenisvolle aanwijzing dat de
dosering van het gen heel fijn
gereguleerd wordt in de hersenen. Te veel en
te weinig zijn even schadelijk.

Bij een normale ontwikkeling worden genen
ingeschakeld op diverse, maar precies
gereguleerde tijden en plaatsen in het
lichaam. Dit programma van gen-expressie
komt grofweg overeen met een lange en
complexe muziekpartituur die door een orkest
tot leven gebracht wordt. Niet alle
instrumenten spelen de hele tijd, zelfs niet
tezelfdertijd; ze spelen ook niet dezelfde

MECP2

MECP2

MECP2

MECP2

verliezen

teveel

MECP2

muizen

waarbij bepaalde erfelijke eigenschappen

naar hun genoom zijn overgebracht, nvdr

MECP2

MeCP2 EN DE ZICH ONTWIKKELENDE
HERSENEN

te veel of te weinig
: even

schadelijk
MECP2



6

noten, noch spelen ze met dezelfde
dynamische kracht. Het gen codeert
een proteïne (eveneens MeCP2 genaamd,
maar geschreven zonder schuine letters en
met een kleine “e”), dat helpt bij het
orchestreren van de “rustpauzes” die
bepaalde genen moeten houden gedurende
deze ontwikkelingssymfonie.

De expressie van MeCP2 in de zich
ontwikkelende hersenen is zelf fijn afgesteld:
ze verschijnt eerst gedurende de
embryogenese in de hersenregio’s die
essentiële functies zoals de ademhaling
beheren, maar wordt langzaam sterker en
uitgebreider naarmate onze neuronen in de
vroege kindertijd rijpen. MeCP2 blijkt cruciaal
te zijn voor het vermogen van de neuronen
om op prikkels te reageren bij het leren en de
geheugenvorming (technisch gesproken, staat
dit bekend als de “activiteitsafhankelijke
synaptische plasticiteit”). Dat zou verklaren
waarom Rett kinderen het relatief goed doen
tot meerdere maanden na de geboorte,
wanneer het vermogen om spraak en andere
fijne vaardigheden te verwerven lijkt te
verdampen. Muizen waarbij MeCP2 pas in de
rijpe neuronen in de hersenen geschrapt werd
(nadat de jongen geboren en gespeend
waren), ondersteunen deze theorie: ze
ontwikkelen een MeCP2 neurologisch
syndroom dat lijkt op Rett.

Wat raadselachtig is, is de vraag waarom te
veel MeCP2 schadelijk is voor neuronen. De
muizen met een overexpressie van MeCP2
vertonen zowaar een groter vermogen om te
leren bij hun levensbegin, met name tot
zowat 12 weken, wat voor een muis
gelijkstaat met jongvolwassenheid. Maar dan
gaan ze aanvallen ontwikkelen en andere
kenmerken die doen denken aan Rett bij
muizen, en sterven ze vroegtijdig. Ook hier is
een teveel aan MeCP2 even slecht als een
tekort. Dat kan een probleem vormen voor

gentherapeutische benaderingen: bij Rett
meisjes brengt een aantal neuronen het
normale proteïne tot expressie (herinner u de
willekeurige X-inactivatie), en het tot
expressie brengen van meer MeCP2 in deze
neuronen zou de cellen beschadigen.

Oorspronkelijk was MeCP2 ontdekt als een
transcriptionele onderdrukker, een proteïne
dat genen ervan weerhoudt tot expressie
gebracht te worden. Genen die bedoeld zijn
om “tot zwijgen gebracht te worden”, zullen
zich binden aan een methylgroep (bestaande
uit koolstof- en waterstofatomen) die zich
vasthecht aan een DNA-sequentie in het
controlecentrum van het gen (de
promotorregio genaamd). De kop van het
MeCP2 proteïne verankert zichzelf aan het
gemethyleerde DNA, terwijl de staart andere
moleculen naar het target-gen aantrekt, die
zijn elektrische lading veranderen en het
veranderen (collaberen) in een zeer compacte
vorm. In zijn nieuwe, dichte geometrie wordt
het gen ontoegankelijk voor
transcriptiefactoren en kan het niet tot
expressie gebracht worden (het gen is, met
andere woorden, stilgelegd). Wanneer een
defect MeCP2 zich niet goed kan binden aan
het gemethyleerde DNA, of als het dat wel
kan maar niet de andere moleculen kan
aantrekken die helpen bij het stilleggen, dan
zal het gen tot expressie gebracht worden, en
zal het bij wijze van spreken zijn noten laten
weergalmen op het verkeerde moment.
Aangezien MeCP2 wellicht een aantal target-
genen heeft die het normaal stillegt, is het
resultaat van een MeCP2 functiestoornis een
neurale kakofonie.

Meer recent opzoekingswerk heeft
aangetoond dat MeCP2 zowel genen stillegt
op het chromatine- als op het DNA-niveau.
DNA zou enorm veel ruimte beslaan indien

MECP2
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het eenvoudig rond de celkern zou liggen als
een dubbele spiraal van miljoenen base-paren
lang. Het is voor de cel veel efficiënter om het
DNA in te pakken door het dicht rond de
nucleosomen te winden, die op hun beurt met
elkaar verbonden zijn (denk aan een reeks
spoelen, gewikkeld in en verbonden met
dezelfde DNA-draad). De verzameling van
spoelen wordt chromatine genoemd. (Draai
de spoelen nog een paar keer meer op, en je
krijgt complexe structuren: solenoïdes,
minibands, en uiteindelijk chromosomen.)
Vorig jaar ontdekten wetenschappers dat
MeCP2 de chromatine kan helpen omvormen
tot “stille lussen” die ontoegankelijk zijn voor
transcriptiefactoren. Dergelijke lussen zijn
afwezig in de hersenen van MeCP2 null
muizen. Hierdoor blijven genen zoals en

in actieve chromatineregio’s, waar ze
(ongepast) tot expressie gebracht worden.

MeCP2 is niet het enige proteïne dat
betrokken is bij het stilleggen van andere
genen. Maar het was wel het eerste dergelijke
proteïne waarvan ontdekt werd dat het een
menselijke ziekte veroorzaakt. Er zijn andere
methylbindende proteïnen, waarvan elk kan
helpen bij het reguleren van de genexpressie.
Mutaties in een van deze proteïnen (of in
proteïnen die ermee in interactie zijn) zouden
verantwoordelijk kunnen zijn voor het
atypisch Rett syndroom of andere
aandoeningen zoals autisme, ernstige
neonatale encefalopathie en niet-
syndromische mentale retardatie. Want
hoewel mutaties ruim 95% van alle klassieke
Rett syndroom gevallen verklaren, werden ze
slechts aangetroffen bij zowat de helft van de
gevallen die gediagnosticeerd werden als
atypisch Rett. Zouden er onder de factoren,
die helpen bij het reguleren van de MeCP2
activiteit, sommige kunnen zijn die een Rett-
achtig syndroom veroorzaken? Blijkbaar wel:
in 2004 hebben twee verschillende teams
ontdekt dat mutaties in een ander XC-gelinkt
gen, (cyclin-dependent kinase-like 5),
verantwoordelijk zijn voor een aantal gevallen
van atypisch Rett. MeCP2 en CDKL5 worden
tot expressie gebracht in een zeer gelijkaardig

tijdruimtelijk patroon tijdens de ontwikkeling
van de hersenen (tenminste bij muizen), en er
zijn aanduidingen dat CDKL5 indirect de
MeCP2 activiteit reguleert. Jammer genoeg
begrijpt men nog niet de functie van CDKL5.
Verder onderzoek om het pad van deze
interactie te definiëren zou nieuwe proteïnes
kunnen opleveren die andere Rett
syndroomachtige condities veroorzaken bij
kinderen zonder mutaties in MeCP2 of in
CDKL5.

Het Rett onderzoeksveld heeft enorm veel
voordeel gehad bij het feit dat het diverse
muismodellen met verschillende soorten
mutaties in kon bestuderen en
vergelijken. Het eerste dierlijk model is
doorgaans een “knock-out”, dit wil zeggen
één waarbij het gekozen gen geschrapt werd
uit het genoom van het dier, in de hoop dat
wat verkeerd gaat ons dan veel vertelt over de
normale functie van dat gen. Twee
verschillende MeCP2 null muis-lijnen werden
bestudeerd, en ze ontwikkelen daadwerkelijk
symptomen die doen denken aan het Rett
syndroom bij kinderen: een periode van
algemeen typische ontwikkeling, die na 4 à 6
weken onderbroken wordt door bevingen en
spasticiteit, en zich doorzet in
ademhalingsdysritmie en verdere
achteruitgang. Dan ontwikkelde men een
muismodel dat het menselijke Rett syndroom
nog meer benaderde, door het inbrengen van
een van de mildere mutaties in MeCP2 die
Rett veroorzaakt bij meisjes. De mutatie zorgt
ervoor dat MeCP2 afgeknot wordt ter hoogte
van aminozuur 308, zodat het korter is dan
normaal, en de muizen volgen verrassend
getrouw het spoor van de menselijke ziekte.
Elk model heeft zijn voordelen, en nader
onderzoek van de muizen in de komende
jaren zullen nieuwe inzichten blijven
opleveren in zowel de normale als de
abnormale ontwikkeling. Zo bekeek
bijvoorbeeld een team van wetenschappers
onlangs opnieuw de null muis in de eerste
levensdagen, en ze ontdekten dat de muizen
wel degelijk vroege tekenen van neurologische
beschadiging vertonen – reeds vanaf de vijfde
dag na de geboorte – en dat ze heel anders
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reageren op sociale isolatie dan normale
muizen. Clinici gaan zich realiseren dat
hetzelfde ook geldt voor sommige kinderen, in
zoverre dat de “periode van normale vroege
ontwikkeling” misschien toch niet zo normaal
is. Naarmate de onderzoekers meer leren over
het muisgedrag en de neurologische functie,
zullen ouders en clinici beter uitgerust zijn bij
het screenen op zeer vroege tekenen van een
fout lopende ontwikkeling bij kinderen.

Indien MeCP2 normaal genen stillegt, is de
volgende vraag natuurlijk om welke genen het
gaat. Een aantal labo’s zijn dit probleem aan
het aanpakken. Ze maken gebruik van DN-
microarrays (

) waarin een
“gen-chip” zit die niet groter is dan een
borrelzoutje, maar wel duizenden genen
bevat. Eén groep vergeleek de genexpressie
bij muizen van het wilde type en bij null
muizen op twee verschillende leeftijden,
teneinde hun profielen zowel voor als na het
verschijnen van de symptomen te kunnen
vastleggen. Bij de null muizen werden 11
genen ongepast tot expressie gebracht,
waarvan 5 gereguleerd worden door
hormonen die afgescheiden worden bij wijze
van respons op stress (Nuber e.a.,

, 2005). Dit interessante
resultaat moet nog verder opgevolgd worden
om uit te maken of deze genen daadwerkelijk
bijdragen tot de symptomen van het Rett
syndroom, maar het is intuïtief aanlokkelijk te
denken dat we misschien dichter bij het
antwoord komen op de vraag waarom Rett
meisjes zo gevoelig zijn voor angst.
Andere groepen bestuderen veranderingen in

de genexpressie die eigen kunnen zijn aan
zeer bijzondere celtypes. Nog anderen gaan
uit van een beredeneerde gok op een
kandidaat-gen dat ze dan analyseren om uit
te maken of het gen in kwestie aangetast is
door het slecht functioneren van MeCP2. Het
is niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe dit
effect tot stand komt, maar toch: neem het
geval van BDNF (brain-derived neurotrophic
factor). Dit proteïne ondersteunt de groei en
de differentiatie van neuronen en synapsen.
BDNF wordt gestimuleerd wanneer neuronen
actief informatie gaan coderen. Een
chronische blootstelling aan het
stresshormoon corticosteron vermindert de
expressie van BDNF in de hersenen van een
rat, en leidt tot atrofie van gebieden die
verantwoordelijk zijn voor het leren en voor
het geheugen. Een gelijkaardige atrofie werd
aangetroffen bij mensen die lijden aan
depressie, en de BDNF-niveaus zijn ook
gereduceerd bij mensen die lijden aan
Alzheimer of aan de ziekte van Huntington.

Het is duidelijk dat BDNF van groot belang is
voor een gezond geestesvermogen, en de
mogelijke rol die BDNF speelt bij Rett is een
intrigerende zaak. Wat evenwel nog
onduidelijk blijft, is de vraag of BDNF bij Rett
op- of neer-gereguleerd wordt. Sommige
aanwijzingen suggereren dat het méér tot
expressie gebracht is in MeCP2 null muizen
(wat te verwachten is indien MeCP2 dit gen
normaal stillegt), terwijl andere gegevens
wijzen op lagere niveaus. Vast staat dat de
BDNF-niveaus het fenotype van MeCP2 null
muizen kan verslechteren of verbeteren:
verlies van BDNF maakt MeCP2 null muizen
slechter, terwijl een toename van de BDNF-
niveaus zowel hun activiteitsgehalte als hun
levensduur verbetert. Omdat BDNF tot
expressie gebracht wordt als respons op
neurale activiteit, zou de klaarblijkelijke
reductie van BDNF bij MeCP2 null muizen
van secundaire aard kunnen zijn: verlies van
MeCP2 veroorzaakt een globale reductie van
de neuronenactiviteit, en reduceert dus
indirect ook de expressie van BDNF.
Een belangrijke uitdaging bij het beoordelen
van de genexpressie in de hersenen is de
complexiteit van dit orgaan. Het bevat zoveel
verschillende regio’s en zoveel
gespecialiseerde celtypes: elk ervan heeft

speciale platen om de activiteit

van genen te analyseren, nvdr

Human

Molecular Genetics

VOORUITGANG IN HET IDENTIFICEREN
VAN DE TARGETS VAN MeCP2
STILLEGGING
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allicht een eigen, uniek genexpressie profiel
dat na verloop van tijd op onvoorspelbare
wijze kan veranderen. Het Rett syndroom en
andere stoornissen die veroorzaakt zijn door
diverse mutaties in MeCP2 zouden kunnen
veroorzaakt zijn door veranderingen in een
klein aantal genen, maar evengoed in
honderden.

Alsof de job van het transcriptioneel stilleggen
en de chromatine-lusvorming voor één
proteïne nog niet volstond, lijkt er voor
MeCP2 toch nog een andere manier te
bestaan om de genexpressie te beïnvloeden,
een die niets te maken heeft met het
stilleggen ervan. Ze heeft veeleer te maken
met het wijzigen van het soort proteïne dat
aangemaakt wordt door een proces dat
“alternatieve splitsing” genoemd wordt. Als u
zich ooit afvroeg hoe miljarden unieke
schepsels gecreëerd kunnen worden uit
hooguit een 25.000 genen, dan ligt hierin
een deel van het antwoord: door het
uitknippen van diverse stukken van de DNA-
sequentie, of door het selecteren van
verschillende promotors of splitslocaties, zou
het boodschapper-RNA in staat zijn om uit
één enkel gen duizenden verschillende
proteïnen of “splitsvarianten” te produceren.
Eén enkel gen van de fruitvlieg heeft meer
dan 38.000 splitsvarianten. (Daar gaat het
centrale dogma van de klassieke biologie:
“één gen, één proteïne”). Deze variante
proteïnen kunnen verschillende activiteiten en
expressieniveaus hebben. Omdat alternatieve
splitsing zich voordoet in reactie op
veranderende condities of variërende
ontwikkelingsfasen, is het niet verwonderlijk
dat het in de hersenen bruist van proteïnen
die splitsvarianten zijn van genen die elders in
het lichaam tot expressie gebracht zijn. En
toen dus wetenschappers ontdekten dat
MeCP2 interageert met YB-1 – een proteïne
dat welbekend staat om zijn rol in RNA
splitsing – bestond de volgende logische stap
erin de splitsingspatronen bij MeCP2 muizen
na te gaan. Het blijkt dat MeCP2 muizen in
een aantal genen een verschillend
splitsingspatroon vertonen. Vreemd genoeg is
een van die genen , dat ook het voorwerp
is van transcriptionele stillegging door
chromatine-lusvorming via MeCP2.

Zou dit er kunnen op wijzen dat de
activiteiten van MeCP2 tijdens het stilleggen
en splitsen op een of andere manier
gecoördineerd worden? Men zou zich kunnen
voorstellen dat wanneer het normale MeCP2
stilleggingsproces opgewekt wordt vanuit een
target-gen dat op het punt staat tot expressie
gebracht te worden, MeCP2 in de
mogelijkheid gesteld wordt om in interactie te
treden met het splitsingssysteem van de cel.
Het feit dat het voorwerp uitmaakt van
twee types van MeCP2 regulering, zou ook
kunnen suggereren dat MeCP2 geen globale
transcriptionele repressor is, maar in
tegendeel inwerkt op een handvol genen.

Vooruitgang in het onderzoek brengt vaker
meer vragen dan antwoorden. Het Rett
onderzoek in het bijzonder lijkt ons
gemakkelijk op het verkeerde been te zetten,
te beginnen met de ontdekking dat het
gemuteerde gen niet de onmiddellijke oorzaak
is van de symptomen. De betrokkenheid van
MeCP2 in chromatine-lusvorming,
alternatieve splitsing en assisterende
neuronen om nieuwe informatie te coderen
als respons op prikkels, vormen de in het oog
springende ontdekkingen van het afgelopen
jaar.

We hebben nog steeds geen antwoord op de
vraag hoe het Rett syndroom te behandelen,
hoe het te voorkomen of hoe het te genezen,
maar het onderzoeksveld wint aan
momentum. Het zal fascinerend zijn om te
zien waar we in juni 2007 staan.

Dlx5

Dlx5

(Vicky Brandt, Research Update July 2006:

Where do we stand now. Gepubliceerd door

RSRF, 2006. Vertaling Johan Delaere.)

EEN HEEL NIEUWE REEKS VRAGEN

SAMENGEVAT
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zijn harde euro s nodig! Uw gif ten, 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.

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

27 januari
2007

zaterdag 21 april 2007

First things first: uw Rett agenda
Z

in
ge

n
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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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Een peptide, waarvan bekend is dat ze een
rol speelt bij angst, is overdreven rijkelijk
aanwezig in een muismodel van de
overgeërfde neurologische stoornis Rett
syndroom. Ze blijkt aan de basis te liggen
van het angstgedrag bij deze muizen, aldus
onderzoekers van het Baylor College of
Medicine (Houston, Texas, VS) in een rapport
dat gepubliceerd is in de Proceedings of the

National Academy of Sciences. De
ontdekking bevat mogelijk een
spoor naar een behandeling voor
dit symptoom.

“Dit is een van de eerste
symptomen die we in verband
kunnen brengen met een
moleculaire oorzaak”, zegt Dr.
Huda Zoghbi, professor pediatrie,
neurologie en moleculaire and
menselijke genetica aan het

Baylor College of Medicine, en onderzoekster
aan het Howard Hughes Medical Institute.
“Rett tast vele delen van het zenuwstelsel
aan, en de patiënten vertonen vele
symptomen, maar we weten niet of ze zich
allemaal ineens voordoen dan wel in een
cascade van gebeurtenissen”.

Indien dit laatste waar is, dan zouden artsen
mogelijk in staat zijn om te interveniëren
door de eerste symptomen te doen stoppen
of te beperken, en aldus secundaire effecten
te voorkomen, zoals deze die zich voordoen
ten gevolge van chronische angst. Het
muismodel werd ontwikkeld in Zoghbi’s labo
waar wetenschappers eveneens ontdekten
dat een mutatie in het MeCP2 gen aan de
basis ligt van het Rett syndroom.

“MeCP2 is een hoofdregulator van andere
genen, zoals een ploegbaas in een bedrijf”,
zegt Bryan E. McGill, een doctoraalstudent
die werkzaam is in het labo van Dr Zoghbi.
“Op zichzelf beschouwd, kan het je niets
vertellen over de moleculaire veranderingen

die leiden tot het fenotype (de symptomen)
die we zien bij de kinderen. Het was onze
bedoeling om de tussenschakels in het
proces te vinden. We willen weten welke
andere genen MeCP2 controleert. Dan
hebben we een beter inzicht in de
moleculaire basis van het fenotype dat we
zien bij de kinderen.”

Tijdens hun onderzoek stelden ze vast dat
CRH (CorticotropinReleasingHormone, het
hormoon dat corticotropine vrijgeeft), dat de
productie van stresshormonen gedeeltelijk
beheerst, een cruciale rol speelt in de stress-
respons die bij deze kinderen angst
veroorzaakt. Bij mensen heet de
belangrijkste van die stresshormonen
cortisol. Bij muizen is dat corticosteron.

De onderzoekers kozen voor angst, omdat
deze reeds uitvoerig bestudeerd werd, en
men een partieel inzicht heeft in de
moleculaire basis ervan. Ze stelden vast dat
de Rett muizen in ernstige mate aan angst
leden, en dat ze in een stress-situatie
anderhalve keer meer corticosteron
produceerden dan bij normale muizen het
geval is. Ze nemen aan dat MeCP2 in
normale omstandigheden werkt als een
reostaat (

)
die het CRH controleert en daarmee ook de
stress-respons, al naargelang de situatie dat
vereist. CRH zorgt voor een opstoot in de
respons. Wanneer MeCP2 gemuteerd is,
staat dit proces minder onder controle.

Momenteel worden een aantal anti-angst
geneesmiddelen ontwikkeld, die de receptor
voor CRH ter hoogte van de cel blokkeren.
McGill, Zoghbi en hun collega’s bestuderen
het effect van deze geneesmiddelen op de
dieren met het gemuteerde MeCP2 gen.

een toestel waarmee men de

sterkte van een stroom kan regelen, nvdr

(Kathy Hunter, in IRSAlert, 13 nov, 2006.

Vertaling: Johan Delaere)

Een nieuw inzicht
omtrent de oorzaak van
angst bij het Rett syndroom

Dr. Huda Zoghbi (rechts)



Waarom verdient een goede tandverzorging
extra aandacht, inspanning en zorg bij
motorisch gehandicapte kinderen?

Motorisch gehandicapte personen hebben vaak
te kampen met eet- en drinkproblemen, in het
bijzonder met kauwmoeilijkheden. Gevolgen
hiervan voor het gebit:

De kinderen krijgen vaak aangepaste, zachte
voeding, geen stevige brokken voedsel die het
tandvlees masseren onder het kauwen. Als
gevolg daarvan is er een slechtere
doorbloeding in het tandvlees en een
verhoogde deling van bacteriën. Dat kan leiden
tot gezwollen of ontstoken tandvlees, cariës en
soms tandverlies.

De tong kan moeilijk achtergebleven
etensrestjes verwijderen. De achterblijvende
restjes zijn een broeihaard voor bacteriën.

Kinderen die genoodzaakt zijn om geplet en
gemixt voedsel te eten hebben dus meer kans
op gebitsproblemen. Ook kinderen die
sondevoeding krijgen, hebben die natuurlijke
tandvleesmassage niet waardoor ook hun gebit
overgevoelig is voor tandbederf.

Gemixt voedsel blijft trouwens meer en langer
aan het gebit kleven. Om dit te voorkomen
kunnen we de kinderen tussen de maaltijd
door wat laten drinken, of tussen maaltijd en
dessert en na het dessert de mond spoelen.

Medicijnen tegen epilepsie kunnen een
hinderlijke zwelling van het tandvlees
veroorzaken, waardoor het vlugger ontsteekt.
Bijna geen enkel medicijn op zich tast het
gebit aan, maar wel de vele suikers die erin
aanwezig zijn om de vieze smaak te

verdoezelen. Sommige geneesmiddelen
kunnen een negatieve invloed hebben op de
speekselafscheiding, waardoor een heel droge
mond ontstaat. Het gevolg van droge tanden is
dat daar gemakkelijker gaatjes in ontstaan.
Bepaalde stoffen in het speeksel houden
namelijk de bacteriële groei in de mond onder
controle.

Suikerrijke dranken (ook hoestsiropen!) tasten
het gebit aan. Suikers in de zuigfles (vooral
melkproducten met suiker) zijn schadelijker
dan wanneer ze gedronken worden uit een
beker.

Kinderen die veel braken, ondervinden een
sterk verhoogde afbraak van het tandglazuur.

Ten gevolge van bruxisme (tandenknarsen)
komt het tandvlees onder grote spanning te
staan en gaat het gemakkelijker bloeden. Ook
al zijn vele tandjes afgesleten, poetsen met
extra massage van het tandvlees blijft
belangrijk.

Het is erg moeilijk om precies te zeggen welke
poetsmethode voor welk kind de beste is.
Hiervoor zijn de situaties in en rond de mond
te verschillend. Een blijvende aandacht voor
de evolutie van het gebit is belangrijk (geen
routinepoetsen!).

Zoek voor het kind de meest ontspannen
houding, waarbij een goede bekken-
schoudercontrole mogelijk is. Wanneer de
verzorger zich naast het kind bevindt, is het
zicht in de mond beter dan vanuit een positie
voor of achter. De verzorger kan bovendien de
houding van het kind beter ondersteunen. Het
hoofd van het kind lichtjes naar voor brengen

VOEDINGSPROBLEMEN

Kauwmoeilijkheden

Geringe tongbewegingen

ANDERE SCHADELIJKE INVLOEDEN

Medicatie

Dranken

Braken

Bruxisme

HOE DE TANDEN POETSEN

ENKELE TIPS EN IDEEËN OM DE
TANDVERZORGING ZO OPTIMAAL
MOGELIJK UIT TE VOEREN

Mondverzorging bij motoris

12

Motorisch gehandicapte kinderen zijn op het vlak van mondverzorging volledig aangewezen op

de zorg van begeleiders. Mondhygiëne is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse

verzorging. Een goede mondverzorging is in de eerste plaats noodzakelijk om tandbederf en

pijn te voorkomen, daarnaast beïnvloedt ze ook de sensibiliteit in het mondgebied. Neem

voldoende tijd voor het verzorgen van de mond, het is beter eenmaal per dag de tanden

grondig te poetsen dan twee- of driemaal op een drafje. Probeer het tandenpoetsen tevens zo

aangenaam, sfeervol en rustig mogelijk te laten verlopen.
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ch gehandicapte kinderen
helpt om overgevoelige reacties wat af te
remmen. De techniek van mondcontrole kan
tevens worden toegepast om het kind meer
stabiliteit te geven en hulp te bieden bij het
openen en sluiten van de mond.

Het gebruik van handschoenen kan in
bepaalde situaties de toegankelijkheid tot de
mond verhogen. Soms kunnen gaasjes erg
gemakkelijk zijn om een “lastige” tong of wang
opzij te houden.

Gebruik weinig tandpasta. Te veel pasta gaat
enorm schuimen, zodat u niet goed kunt zien
waar u poetst. Bovendien bevordert de
prikkelende pasta de speekselsecretie en kan
ze kokhalzen uitlokken. Veel kinderen slikken
bovendien de tandpasta gewoon in.

Probeer alle plaatsen te bereiken, indien
mogelijk ook de binnenkant, maar oefen
hiervoor geen extra kracht uit! Poets van
tandvlees naar tand. In het algemeen ligt de
gevoeligheid in de mond meer naar achteren,
start dus in het midden en dan geleidelijk aan
in de richting van de kauwvlakken. De
bovenkaak is doorgaans ook het minst gevoelig
om het tandenpoetsen mee te starten. Probeer
de tandenborstel in de mond te houden en niet
voortdurend in en uit de mond te halen.

Spoelen is een moeilijke opgave. Sommige
tandpasta’s zijn aangepast en maken spoelen
overbodig. Poets toch na met zuiver water.
Geltandpasta geeft minder schuimvorming en
spoelt daardoor ook gemakkelijker weg. Indien
mogelijk kan het spoelen worden aangeleerd
door de kinderen kleine slokjes te geven en het
hoofd licht voorover te houden.

Goed spoelen onder stromend water en het
drogen van beker en borstel behoren tevens tot
het ritueel van tandenpoetsen. Plaats de
tandenborstel nadien met de kop naar boven
in de beker. Zodra de haren uit elkaar gaan
wijken moet de borstel vervangen worden
(gemiddeld om de drie maanden).

Begin met de mondhygiëne als de tandjes nog
niet zijn doorgekomen: laat het kind eerst
wennen aan prikkels rond en in de mond met

de hand, daarna met materialen zoals spatels,
bijtringen … Er bestaan ook speciale
leerborsteltjes, te verkrijgen in de meeste
babyzaken.

Vanaf de doorbraak van het eerste melktandje
kan het echte poetsen beginnen. Gebruik een
kleine kindertandenborstel met zachte
nylonharen en een korte, ronde kop. Een
lange, rechte steel verhoogt het gemak van de
verzorger. Tandpasta is aanvankelijk niet nodig.
Begin het poetsen met tandpasta vanaf
anderhalf à twee jaar.

Elektrisch poetsen start men het beste na de
leeftijd van drie jaar, te vroeg starten wordt
afgeraden daar de hevige trillingen en druk
schade kunnen veroorzaken. Het voordeel van
de elektrische tandenborstel is dat hij het
tandvlees intensief en toch gedoseerd
masseert, zo krijgt men een betere
doorbloeding van het tandvlees.

Lekkere smaakjes kunnen de kinderen
aanzetten tot het opeten van de tandpasta,
anderzijds vinden velen fruitsmaken een
negatieve prikkel. Gebruik daarom bij voorkeur
milde muntsmaken, die geven ook een frisser
gevoel in de mond.

Tot de leeftijd van zes jaar is het beter om een
kindertandpasta te kiezen (met een verlaagd
fluoridengehalte, nl. tussen 500 en 750 ppm).
Te veel fluoride kan nadelig zijn voor de groei
van het skelet en kan een stoornis in de
tandvorming veroorzaken.

Raadpleeg steeds een tandarts bij gebruik van
spoelmiddelen of ontsmetting in de mond van
uw kind. Sommige middelen mogen niet
worden ingeslikt of mogen slechts periodiek
worden gebruikt, andere veroorzaken bruine
tandverkleuringen …

Bij een dagelijkse mondhygiëne hoort ook het
verzorgen van de tong: schraap of borstel de
tong van achter naar voren. Bij sterke
afweerreacties is dit echter moeilijk haalbaar.

Veel poetsplezier!

(
)

Isabel Van Yper

Logopediste, MPI Zonnebloem, Heule

TOT SLOT

NUTTIGE WEETJES
OVERLEG STEEDS MET UW TANDARTS!
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Reizen met de camper:
ook iets voor uw gezin?
Vanuit Nederland bereikte ons een verzoek om op de website van onze vereniging een link te plaatsen naar
de Stichting Handicamp Overijssel. In een begeleidend schrijven lazen we:

Wat vooral onze aandacht trok, was de mededeling dat de Stichting het afgelopen jaar ook al ouders met
een Rett kind mocht begroeten. Wij waren er dan ook als de kippen bij om zo’n ouderpaar te contacteren
en hen om een verslag te vragen. We zochten en vonden Rob en Yolanda van Beek-van Boven, die samen
met hun Rett dochter Floortje (7) en hun twee andere kinderen (resp. 5 en 2) afgelopen zomer gebruik
maakte van de diensten van Handicamp. Yolanda was graag bereid ons volgend getuigenis op te sturen,
waarvoor onze hartelijke dank.

Aan onze lezers om misschien ook eens een dergelijk avontuur te ondernemen? U vindt alle nuttige
informatie op www.handicamp.a1.nl
Uiteraard is ook uw vakantieverhaal ten allen tijde welkom op onze redactie.

“Handicamp – Camperreizen

voorgehandicapten, betaalbaar voor iedereen. De Stichting Handicamp Overijssel organiseert

avontuurlijke camperreizen in Europa voor personen met een lichamelijke handicap. De duur van de

reizen varieert van een dag of een weekend tot zeven dagen. De reizen worden gemaakt in een luxe,

volledig aangepaste camper, die ruimte biedt aan acht vakantiegangers. De reizen worden begeleid door

een ervaren chauffeur, en er is altijd verpleegkundige en verzorgende hulp aanwezig. De deelnemers

worden betrokken bij het voorbereiden van de maaltijden.”

Onze vrienden, waar Floortje ook regelmatig een weekendje mag logeren,
boden ons een zomervakantie met de Stichting Handicamp aan. In overleg
met de Stichting hebben we een reisdoel bepaald. Voor Floortje niet te ver
en niet elke dag onderweg. In de buurt van water, want Floor houdt van
zwemmen en leuke attractieparken voor de kids. Zo kozen we voor een
week reizen rond het IJsselmeer in een heeele grote camper van 19 meter
lang! Je weet niet wat je ziet als die de straat binnen komt rijden.
Gigantisch. Gelukkig krijg je er een zeer ervaren chauffeur bijgeleverd voor
een week, anders kom je niet ver. Deze chauffeur gaat op vrijwillige basis
mee en dat is wel bijzonder te noemen. De camper bestaat uit twee delen
en is geheel aangepast en toegankelijk voor mensen met een handicap. Er
zijn 2 hoog-laag bedden, een badkamer en plaatsen om rolstoelen te
bevestigen.
Vier volwassenen, vijf kinderen tussen de 2 en 11 jaar en de chauffeur in
de camper via Friesland, Noord-Holland en tot slot Flevoland. De haven en
zwembad van Hindelopen, het sprookjesbos, het zwembad en wandelen

door Enkhuizen.
Een boottochtje over het IJsselmeer, een fietstochtje naar Elburg. De
O-pair 2 fiets van Floortje kon ook nog mee in de camper, dus lekker
met de neus in de wind. Genieten.
Helaas geen Dolfinarium want, we wilden water en dat kregen we …
regen en nog meer regen. Dat had als nadeel dat we op de campings
geen reguliere plek kregen, de camper was te groot en te zwaar voor
op het gras. Een parkeerplaats in de regen is geen idyllische
vakantieplek en dan wordt het met 10 personen ook wel eens
benauwd.
Maar buiten dat was het super om samen met onze lieve vrienden
een week vakantie te vieren, de zorg voor Floortje te kunnen delen,
onze kinderen te zien genieten met de grote meiden die ze op
sleeptouw namen. Heerlijk dat Floortje een goede week had en vier
schoten tot haar beschikking had om op te zitten. Fijn dat de
chauffeur zich kon voegen binnen onze gezinnen. Een bijzondere
ervaring met een Stichting die een bijzonder doel nastreeft!

Op zomervakantie
met Floortje
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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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De Rett meisjes hebben met volle teugen genoten
van de hippotherapiesessie afgelopen oktober in
Landegem. De opkomst was iets lager dit keer,
dus konden Maaike, Lotte, Renée, Aline en Jana
lekker langer wiegen op de paardenrug. Ook de
aanwezige brussen kregen de kans om een ritje te
maken. De paarden en hun deskundige
begeleiders verrichtten puik werk.

Na de sessie haalde Didier de broodjes boven en
kon iedereen nog wat napraten bij een natje en
een droogje.

Hippotherapie 2006
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Ilias babbelt honderduit: dat hij Aline een

nieuw spelletje heeft geleerd, koekjes heeft

gebakken met mama, dat zijn papa er niet

is. Aline is aan het eten. Het smaakt haar

tot de laatste hap. “Ook als ze iets niet zo

lekker vindt, stimuleer ik haar om het op te

eten. Gevarieerde voeding is heel

belangrijk, het is goed voor haar

spijsvertering, dat geeft minder kans op

constipatie.” De toon is gezet: stimuleren,

proberen, nieuwe dingen aanleren, oefenen

... Caroline vertelt:

Op de babyfoto’s van Aline kun je
messcherp zien wanneer de symptomen van
Rett zich beginnen te manifesteren. Op
anderhalf jaar kon ze zelfstandig eten, fietste
ze rondjes in huis, brabbelde een paar
woordjes. Haar woordjes zijn het eerst
verdwenen. In die periode huilde ze vaak en
gooide zich op de grond. Ze was een jaar of
twee, je ziet het op de foto’s aan haar mond,
haar handen ...

Ik heb een statement: als je gelooft in Aline
– en dat geldt ook voor andere Rett kindjes –
en doet alsof je haar begrijpt, alsof ze een
gewoon kindje is, dan zal ze dubbel zo

gemotiveerd zijn om dingen te proberen en
te doen dan wanneer je een medelijdend
toontje aanslaat. Zelfs sommige therapeuten
maken die fout. Op zo’n gedrag reageert
Aline passief, dan speelt ze de gehandicapte.
Je eigen gedrag is enorm belangrijk. Als je
de kinderen in de ogen kijkt, aanspreekt,
stimuleert, dan krijgen ze zelfvertrouwen,
proberen ze dingen uit. Bij Aline is dat heel
extreem. Ze heeft een enorme wilskracht om
dingen te leren, te kunnen. Als haar broertje
iets doet, wil ze het ook. Ik heb daar
ongelofelijke bewondering voor, ze heeft een
sterk karakter, het is een sterk vrouwtje.

Ik ga graag naar Rett bijeenkomsten, ik zoek
dan contact met de meisjes, praat met hen.
Ik merk dat het hen dat enorm veel deugd
doet. Ze worden vaak over het hoofd gezien,
anders behandeld. Ik denk dat ze enorm
veel begrijpen.

Aline begrijpt heel wat korte woorden. Ze
reageert bijvoorbeeld op auto, boven,
muziek, toilet ... In eetsituaties wijst ze aan
wat ze wil: drinken, vlees, groenten ... Aline
kan stappen en op die manier nonverbaal
veel duidelijk maken. Als ze voor tv gaat
staan, wil dat zeggen dat ze tv wil kijken, als
ze naar de deur gaat, wil ze buiten spelen.
Rett meisjes die niet kunnen stappen,
hebben wellicht dezelfde wensen, maar
kunnen die moeilijker duidelijk maken.

STATEMENT

COMMUNICATIE

Rett meid in de kijker: Aline Moe
Een ruim, oud pand met een grote, ommuurde tuin in Menen. Hier woont Rett meid Aline (6)

met haar ouders Geert en Caroline en met broer Ilias (5). Geert en Caroline hebben de woning

indertijd gekocht omwille van de oude, beschermde notelaar – een van de grootste van het

land. Beetje bij beetje renoveren ze het huis naar hun eigen smaak en behoeften.

geloof in mij,
kijk in mijn ogen
en je zal
mij begrijpen
(Caroline over dochter Aline)
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Op haar school heb ik er heel erg op
gehamerd om aandacht te besteden aan
communicatietherapie. Betere
communicatiemogelijkheden zijn belangrijk
voor het welbehagen. Men was aanvankelijk
weinig enthousiast, maar ik heb er op
aangedrongen. Nu krijgt Aline drie sessies,
in het begin was dat er maar eentje. Het
gebruik van verwijzers werkt niet bij Aline,
ze slaagt er niet in naar prenten of
voorwerpen te kijken. De PC interesseert
haar wel en wordt als onderdeel van haar
therapie gebruikt, voorlopig blijft het bij
actie-reactiespelletjes. Ik volg van dichtbij de
ervaringen van anderen, om eventueel de
therapie van Aline te kunnen bijsturen als
nieuwe mogelijkheden zich aandienen.

Als ik over straat loop met Alientje en ze
roept naar leeftijdgenootjes, probeert contact
te maken, dan schrikken die kindjes. Ik zeg
dan gewoon: Aline wil iets zeggen, maar ze
kan niet meer. En in feite is dat gewoon zo,
ze kan alleen nog roepen. Je ziet de reactie
van die kindjes en hun ouders veranderen,
ze praten dan met haar en Aline fleurt
helemaal op.

Toen ik voor het eerst hoorde dat Aline Rett
had, dacht ik, oh nee, dat is regressief, maar
eigenlijk is dat niet helemaal correct, Aline
leert dagelijks dingen bij. Zelfs de dokter
staat soms versteld van haar vooruitgang
binnen deze regressieve aandoening. Vaak

blijven mensen steken in de oude literatuur.
Er is dringend nood aan nieuwe inzichten.
Rett meisjes kunnen wel vooruit, je moet de
mogelijkheden zoeken, er zijn nieuwe
evoluties in kine, ergo, logo ... We moeten
dingen uitproberen, het is maar door te
proberen dat iets kan lukken.

We oefenen constant, ik ben er altijd mee
bezig. Een paar maand geleden heeft Aline
leren voetballen, ze kan nu al een tiental
pasjes geven, dat is toch ongelofelijk? Ilias
en ik waren aan het voetballen en Aline liep
mee. Op een keer schopte ze zelf op de bal
en dat was een aanzet om haar verder te
stimuleren. Nu heeft ze weer een nieuwe
activiteit bij die ze heel leuk vindt. Dat is
toch fantastisch, ook voor haar
zelfvertrouwen. Ik geef haar ook continu
positieve bekrachtiging: “wat doe je dat
goed, Aline, je kunt het ...” Ik ben dan zo
enthousiast dat Aline wat bijgeleerd heeft,
dat ik het moet door vertellen. Dat kan bij
andere mensen soms overdonderend
overkomen, maar ik vertel daar niet over om
op te scheppen, alleen om aan te tonen dat
er mogelijkheden zijn, om andere ouders te
stimuleren ook nieuwe dingen te proberen
met hun Rett dochter. Bijvoorbeeld haar
zindelijkheidstraining. Dat gaat zeer goed, ik
weet dat ze nooit zonder pamper zal
kunnen, maar ze gaat nu toch bijna altijd op
het toilet. Ik heb dan een andere mama
gestimuleerd om het ook te proberen bij
haar Rett dochter en dat lukt nu ook, dat
geeft voldoening.

Ik weet ook niet wat er zal gebeuren en
wanneer, ik blijf daarin realistisch. Zo lang
ze vooruit kan en zich goed voelt, vind ik dat
we vooruit moeten. Ze is gelukkig nu.

Ik heb veel aan het Nederlandse Rett
netwerk. Dat is een hecht groepje, we
mailen, chatten, hebben dagelijks contact.
Als je een vraag in de groep gooit, komt daar
onmiddellijk veel reactie op met suggesties
en tips om dit of dat te proberen, met eigen
ervaringen. Daar heb ik enorm veel aan,
emotioneel en praktisch. Onlangs wilden we
bijvoorbeeld een nieuwe buggy kopen voor

ALS JE NIET PROBEERT ...

RETT NETWERK

erkerke een sterk vrouwtje!
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Aline. Dan is het heel nuttig om de voor- en
nadelen van de verschillende merken en
modellen van andere gebruikers te horen.
Het is duur, je wilt geen miskoop doen.

Ook met ouders van Rett meisjes uit de
buurt heb ik goede contacten. We gaan
samen paardrijden of zwemmen, doen al
eens een uitstap of gaan bij elkaar op
bezoek. We blijven heel positief, zelfs al
hebben we soms problemen, zitten kniezen
helpt niet.

Geert is voor zijn werk veel in het
buitenland, ook nu is hij onverwacht
weggeroepen. Dat hij zo’n job heeft gekozen,
is een beslissing die we samen hebben
genomen, het heeft tenslotte invloed op het
hele gezin. In de keuken hangt een
wereldkaart, daarop duid ik met een pin aan
waar hij is, zo kan Ilias dat volgen. Hij is pas
vijf, maar hij kent zijn aardrijkskunde!

Aline gaat naar het MPI Zonnebloem te
Heule, we hebben voor Ilias een school daar
vlakbij gezocht, dan kan ik de kinderen
samen naar school brengen en afhalen. We
hebben onder meer voor de Zonnebloem
gekozen omdat er ook ‘s avonds opvang
mogelijk is voor Aline. Als Geert er niet is, en
er is eens een vergadering of zo, dan kan ik
Aline daar met een gerust hart achterlaten.
Ik maak er niet veel gebruik van, maar het is
goed dat de mogelijkheid er is.

Aline is een heel actief meisje. Ze speelt
graag buiten, houdt van water en van de
wind, stapt graag rond, klimt overal op. Dat
klimmen is soms gevaarlijk, je moet haar
altijd in het oog hebben. Als ik de was
ophang of buiten wat wil werken, zet ik haar
in de schommel, dat is puur genieten voor
haar, hoe wilder hoe liever. Ook in
pretparken geeft ze de voorkeur aan de

wildste attracties, dingen waar ik zelf niet op
durf.

Ilias is

heel fier dat hij kan tonen waar zijn papa

nu is, dat hij Noorwegen – waar het gezin

vorige zomer op vakantie ging – op de kaart

weet liggen en een aantal plaatsen op kan

noemen waar zijn papa vroeger heeft

gewerkt.

We verkennen samen de tuin. De

reuzengrote notelaar – nooit een parasol

nodig – bracht 200 kilo noten op dit jaar.

Ilias haalt zelfgebakken hazelnootkoekjes

uit de keuken voor zichzelf en voor Aline.

Hij wijst waar eerder dit jaar een

zonnebloem bloeide, die kapot ging door

een hagelbui. “Maar dat is niet erg, er

staan hier al genoeg bloemen.” Aline klimt

de trapjes naar de tuin op, marcheert

vrolijk door de pas ontdekte paddenstoelen,

knabbelt van het koekje dat Ilias

behulpzaam in haar mond stopt. Ze voelt

zich niet 100% vandaag als gevolg van een

HET DAGELIJKSE LEVEN

SAMEN SPELEN

Rett meid in de kijker: Aline Moe
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vaccinatie, hoewel ze ontkennend haar

hoofd schudt als dat geopperd wordt.

Het klimrek is geen gemakkelijke oefening

voor Aline, maar goed tegen het verkorten

van de hielpezen, en het lukt haar: de trap

op, over de wiebelbrug – waar ze duidelijk

van geniet, ze staat er een tijdje met een

verzaligde uitdrukking op haar gezicht op te

wiegen – door de tunnel (op de knieën,

moeilijk!), de glijbaan af. Dat schommelen

een van haar favoriete bezigheden is, wordt

hier bewezen: Aline schatert het uit, ze kan

er niet genoeg van krijgen. Op de schommel

wil ze wel de hele dag blijven zwieren.

Daarna toont ze me hoe ze haar evenwicht

kan bewaren op de gewone schommel. Een

voetbaldemon

stratie van

moeder, zoon

en dochter

sluit het

rondje door

de tuin af.

Caroline

stimuleert en

bemoedigt:

“bravo, Aline,

flinke meid!”

Voor ik vertrek, mag ik nog Aline’s nieuwe

bed bewonderen. Het is een op maat

gemaakte constructie in de vorm van een

huisje, waar Aline veilig kan in rondlopen

als ze ‘s nachts wakker wordt. Bij het

afscheid geeft Ilias me een koekje en een

zak okkernoten, lekker!

(Anna Vermeulen)

ze vond het
heerlijk op reis,
ook dat iedereen
eens samen was
(Caroline over dochter Aline)

erkerke een sterk vrouwtje!



Boek “Rett Syndroom”
(2de druk, 2001)
Een praktische handleiding voor
ouders, begeleiders en therapeuten
17 euro

DVD “Silent Angels”
(Nederlandstalige ondertiteling)
In voorbereiding

Boek “Het Rett handboek” (2003)
19 euro

Boek “Rett Syndrome, 1954-2004”
Doctoraat Dr. E. Smeets
(Engelstalig)
24 euro

Folder “Kent u het Rett syndroom?”
2 euro voor 1 folder
5 euro voor 5 folders
8 euro voor 10 folders
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Goed nieuws:
reductiekaarten openbaar vervoer

In een mededeling laat de Gezinsbond weten dat de voorwaarden voor de toekenning van de
reductiekaart sinds 1 november 2006 sterk versoepeld werden. Op vertoon van de bekende
reductiekaart wordt er korting verleend door de NMBS, VVM-De Lijn en SRWT/TEC.

Tot dusver gold de regel dat een gezin drie kinderen moest tellen om van de voordelen van de
reductiekaart te kunnen genieten. De nieuwe reglementering bepaalt nu dat ook overleden
kinderen meegerekend worden, en dat kinderen met een handicap dubbel tellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de plaatselijke afgevaardigde of bij de centrale
reductiekaartendienst, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02 507 89 55 (vragen naar
Nadine Vandevelde), e-mail .

Wie een en ander nog eens wil nalezen op internet, kan surfen naar
http://www.gezinsbond.be/index_ie.htm (klikken op “Dienstverlening”, daarna op “Reductie
openbaar vervoer”, daar vindt u de lijst van alle plaatselijke afgevaardigden reductiekaarten).

reductiekaarten@gezinsbond.be

(De vermelde prijzen zijn inclusief verzendingskosten)

Onze publicaties
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Voordelen en tegemoetkomingen: overzichtelijk
op het internet: www.rechtenverkenner.be
Kan ik verlof krijgen om mijn partner
palliatief te verzorgen? Elk gezin heeft recht
op gratis elektriciteit, maar hoeveel is dit?
Welke kosten voor kinderopvang kan ik
fiscaal aftrekken? Ik wil verbouwen: op welke
premies kan ik een beroep doen? Ik heb een
handicap en wil een parkeerkaart aanvragen
…

Er zijn al heel wat maatregelen genomen
door de verschillende overheden om het
recht op arbeid, sociale zekerheid,
bescherming van de gezondheid en sociale,
juridische en geneeskundige bijstand, een
behoorlijke huisvesting, een gezond
leefmilieu, culturele en maatschappelijke
ontplooiing en kosteloos en vrij
leerplichtonderwijs te waarborgen.
Maar heel wat mensen kennen hun rechten
niet en/of weten niet hoe ze er aanspraak op
kunnen maken. En omdat elke overheid
verschillende bevoegdheden heeft, is het
vaak niet eenvoudig om te weten te komen
wie je moet contacteren. Mensen in armoede
bijvoorbeeld spenderen enorm veel tijd en
energie in het uitpluizen van maatregelen,
het opsporen van informatie en het indienen
van aanvragen.

Daarom gaf Vlaams minister van Welzijn
Vervotte het HIVA de opdracht een
instrument uit te werken, waar gebruikers
kunnen nagaan welke sociale voordelen en
tegemoetkomingen zij kunnen aanvragen.
Dat werd de website
www.rechtenverkenner.be. “Iedere
internetgebruiker kan deze website
raadplegen. Je hebt er geen speciale software
of codes voor nodig, een computer met
internetaansluiting volstaat. Naast de
voordelen en tegemoetkomingen op federaal,
Vlaams en provinciaal niveau, wordt de site
ook aangevuld met alle gemeentelijke
voordelen en tegemoetkomingen.” Een
webmaster verwerft de informatie van de

lokale besturen, verwerkt die en zet ze
online.

En als ik niet vertrouwd ben met het internet,
of er geen toegang toe heb? Sommige
doelgroepen zijn minder of niet vertrouwd
met het internet. Daarom zullen de
verenigingen waar armen het woord nemen,
en de samenlevingsopbouw in Gent, Brussel
en Antwerpen workshops organiseren om
deze mensen erbij te helpen.

Tijdens het ontwikkelen van de site, is ze ook
ter evaluatie voorgelegd aan verscheidene
verenigingen die met doelgroepen werken: de
Vlaamse Ouderenraad, gebruikersoverleg voor
personen met een handicap, de verenigingen
waar armen het woord nemen. Er is rekening
gehouden met hun opmerkingen, zodat de
site zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk
mogelijk is.

Ten slotte willen we benadrukken dat deze
website uiteraard het persoonlijk contact met
de dienstverleners (mutualiteit, OCMW,
overheid ...) niet vervangt, maar dit gesprek
ondersteunt. Hulpverleners kunnen de site
bijvoorbeeld gebruiken als werkinstrument bij
het gesprek met de cliënt.

Er kan gezocht worden per doelgroep, per
thema, op basis van persoonlijke gegevens,
of in de totale lijst met voordelen en
tegemoetkomingen. Als je enkele basisvragen
(leeftijd, postcode ...) invult, krijg je meteen
een gepersonaliseerde lijst van voordelen en
tegemoetkomingen. Per voordeel staat
meteen waar je het kan aanvragen en de
contactinfo. Daarnaast geeft de website nog
tal van interessante weblinks mee per thema.

(
)

Persmededeling van Vlaams Minister Inge

Vervotte

RECHTEN NIET GEKEND

VERKEN JE RECHTEN MET EEN
MUISKLIK

GEEN INTERNET, WAT DAN?

VOORDELEN EN TEGEMOETKOMINGEN,
OVERZICHTELIJK EN
GEPERSONALISEERD
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Zoals u reeds op de cover van dit nummer hebt kunnen merken, onderging de website van
onze vereniging een complete facelift. Voor de vernieuwde, frisse look tekende onze
interviewster en fotografe, Anna Vermeulen, die ook instaat voor de vormgeving van onze
Gazet. Zij gaf tevens vele waardevolle tips voor de herstructurering en de inhoudelijke
uitbreiding van onze site. U verneemt er alles over als u naar het vertrouwde adres

surft.

Om uw nieuwsgierigheid alvast te prikkelen, vermelden we hier alvast de belangrijkste
nieuwigheden:

Als u op de link “Wie we zijn” klikt, vindt u onderaan de geopende pagina de rubriek “In de
kijker”. Klik op deze titel, en u krijgt een reeks leuke foto's van Vlaamse Rett kinderen te
zien, met een korte beschrijving en – indien gewenst – het contact e-mailadres van de
ouders. Reeds verschenen, uitgebreide interviews kan u meteen op deze pagina lezen.
Ouders die graag ook hun kind opgenomen willen zien, kunnen ons dat te allen tijde melden.

Onder de link “Publicaties” vindt u alle vorige covers van de Rett Gazet met een handig
overzicht van de hoofdtitels. Klik op de cover en u kan de hele Gazet doorbladeren.

De rubriek “Links” is een stuk meer gestoffeerd dan tot dusver het geval was. U vindt er o.m.
ervaringsverhalen van Rett ouders en brussen, algemene info over hulpmiddelen en
therapieën, vakantie en vrije tijd, een verwijzing naar de internationale InterRett database,
en een aantal interessante internetadressen van organisaties die de belangen van
mindervaliden behartigen.

Last, but not least, vermelden we bovenstaande gloednieuwe rubriek. Het betreft een
initiatief van brsv-voorzitster Els Maes om, samen met enkele andere Rett ouders, een gids
samen te stellen waarin een heleboel praktische, Rett gebonden informatie verzameld wordt.
Op 25 november jongstleden kwam de werkgroep een eerste keer bijeen te Berchem. Daar
werd de bedoeling van de Handi Rettgids afgebakend, werd een planning opgesteld en een
taakverdeling afgesproken. 0ok werd een er een rasechte sessie brainstorming gehouden
over de items die in de gids aan bod kunnen komen. Gedacht werd aan adressen per
provincie voor opvang, oppas, (semi-)internaat, en kortverblijf; medische specialisten en
therapeuten; communicatie; voeding; kleding; verzorging; slaapsituatie; vrije tijd met spel,
sport, zwembaden, spelotheek, pretparken, vakantieadressen; verplaatsingen met buggy's,
rolstoelen, zitschelpen, per fiets, per auto; woningaanpassing. Als de Handi Rettgids vorm
heeft gekregen, wordt hij op de site geplaatst. Overigens wordt er gedacht aan een vaste
rubriek in de Rett Gazet met de meest markante tips. Zo krijgen ook de ouders die niet over
een computer beschikken een aanbod.

Tot mails.

www.rettsyndrome.be

(jd)

RETT KINDEREN IN HET ZONNETJE

RETT GAZET

LINKS

HANDI RETTGIDS

OPROEP: in de werkgroep Handi Rettgids zijn alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd,
behalve Oost-Vlaanderen. Een ouder uit deze provincie die bereid is om mee te werken, zou
bijzonder welkom zijn.

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 2007, 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 2008.

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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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
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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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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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Antonissen Clementinus – Loppem
Bastiaenssens Irma – Mol
Boon Cornelius-Dehaes Marguerite Lot
Borence-Vromman Beernem
Bryssinck Frans Schoten
Buelens A. Deurne
Burette Jean Pierre Grimbergen
Caers Leon Mol
Cauwels Rita Gent
Coppens-Boillod A. Hemptinne-Fern
Corluy Walter Berchem
De Beukelaer Jozef Schoten
De Keersmaecker-Van Mulder Grimbergen
De Keukelaere-Suy Lieven Lokeren
De Muynck Caroline Koersel
De Muynck Dirk-Dupont Koersel
De Muynck Frank Schilde
De Muynck Hendrik Wervik
De Muynck Johan-Rieder Linda Schilde
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
Dillen Koen Mol
Dokter Aerssens Peter Hasselt
Frijns Jean Pierre Leuven
Gabriels Marc-Schmitte Martine Ruisbroek
Goemaere Frans-Samyn Rita Zillebeke
Harhuis-Allegaert Eddy & C. Beveren
Heyndrickx Guy Gent
Huybrechts Louisa Edegem
Huybrechts Michel Vosselaar
Jacobs-Huybrechts Deurne
Kiwanis Gent
Kiwanis Wemmel
Luyten-Carmen Mol
Melkebeke Paul Zottegem

Merlevede Daniel Drongen
Merlevede Marie Josee Schilde
Mesure Lucie Marie Deinze
Moustie M. Wetteren
Pacolet Maria Oostende
Peeters Anna Sint Katelijne Waver
Peeters Lodewijk Antwerpen
Peeters Paul Schilde
Piryns Jan Berlaar
Piryns Willem Sint Amandsberg
Prime Time Jette
Rochette Paula Asse
Roelens-Mestdagh Zonnebeke
Staelens-Cordy Oostende
Stas Fernand-Peeters Hilde Mol
Stroobants Luk-De Keersmaecker Lutgart

Kampenhout
Stroobants-De Coster Meise
Tradimmoil Pacific NV Antwerpen 1
Van De Brul Jozef-De Vocht Yolande Ekeren
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 Moortel Margaretha Eernegem
Van Zwam Hendrik-Verheye Marleen Zwijnaarde
Van Zwam-Rosseel Geert Kortemark
Vandael Elvira Kapellen
Vandenbroele Ludo Wervik
Vandervoort Luc-De Wit Monique Meerhout
Vanherck Peter-De Wit Margaretha Meerhout
Vanhoeck-Jacobs Sint Lambrechts Woluwe
Vanhoutte Amelia Hasselt
Verswyvelen Florent-Bastiaenssens Huguette

Kapellen
Vromman-Vermeersch Lendelede
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