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Je ziet het meteen, je voelt het, je kan er niet naast kijken. Het is deze keer een extra dikke
Rett Gazet en daar hebben we een goeie reden voor. Anna en Johan, Caroline, An en Jan
zijn voor ons gaan kijken, luisteren en sfeer snuiven in Parijs op het Wereldcongres. Ik moest
jammer genoeg net voor de start onverwachts afhaken en hen alleen laten vertrekken.

Toen ik, meteen na het congres, de eerste reacties opving, werd het mij al duidelijk: ik had
iets unieks gemist … Sfeer, contact, veel informatie, multiculturele uitwisseling, energie om
door te gaan, een nieuwe adem voor onze vereniging, het ik-ben-niet-alleen-gevoel. Kortom
Rett in een wereldperspectief. Gelukkig bundelden Anna en Johan voor ons alle impressies
en heel wat verslagen van concrete infosessies tot een boeiend document dat we niet
toevallig in het hart van onze Rett Gazet als een katern invoegden. Ze brengen de sfeer en
de informatie naar ons. Sprekend en voelbaar echt. Het is een aanrader om te lezen. Neem
de tijd en dompel je onder in de wereld van het Rett Congres in Parijs. Velen zullen na het
lezen van het verslag spijt hebben dat ze er niet bij waren. Net als ik dus.

Niet alleen op een wereldcongres kom je oude bekenden tegen, maar ook in de Rett Gazet.
Dokter Erik Smeets geeft ons hoop op langere termijn. Hij is er van overtuigd dat het ooit zal
lukken om de evolutie die het Rett syndroom meebrengt, te stoppen.

Pascal, Dorine en Jade vertellen ons het verhaal van hun Rett meisje in de kijker Joke. Een
aangrijpend verhaal van een hecht gezin dat voor elkaar en zeker voor Joke door het vuur
gaat. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is en soms erg veel energie vreet en emotie uitlokt,
weten wij allemaal en spreekt duidelijk uit hun verhaal. En Joke … die kijkt tevreden rond, af
en toe lacht ze, slaakt een uitbundig kreetje of klapt in haar handen.

Dat het genietertjes zijn, weten wij al veel langer. Maandag 27 oktober kon iedereen het
horen, zien en voelen in de Ethias Arena in Hasselt. Zouden Karen, Kristel en Katleen ook
gemerkt hebben dat hun grootste en trouwste fans in de zaal zaten? Ere wie ere toekomt …
wij zorgden wel voor het initiatief, maar het is dankzij het organisatietalent en de goede
zorgen van Sonja bij Studio 100 en van Maarten en de andere vrijwilligers van Intro, dat K3
zo’n groot feest is geworden. Bedankt Sonja en Maarten!

Een seminarie voor therapeuten die op een of andere manier met Rett te maken hebben ...
voor ons een streefdoel op langere termijn, in Duitsland al een realiteit. Dankzij Caroline
komt die realiteit een stukje dichterbij en wordt ze wat tastbaarder. Ooit krijgt dit initiatief
ook bij ons vorm. Dat beloof ik jullie.

Greet stak veel tijd en energie in het luisteren naar ons allemaal. Jullie mening is voor ons
een belangrijke input om te weten waarop we ons in de toekomst moeten focussen. Wij
willen met het bestuur verder bouwen aan onze vereniging, rekening houdend met jullie
verwachtingen. Bedankt Greet voor de vele uren telefoneren en luisteren, bedankt voor de
verwerking van de resultaten. Bedankt ook allemaal voor het geven van jullie mening.

Wij konden de voorbije maanden gelukkig weer rekenen op de vrijgevigheid van mensen die
ons zo tonen dat ook zij geloven dat onze vereniging zinvol bezig is. Bedankt gulle schenkers
van waar dan ook, uw giften zijn meer dan welkom en worden gebruikt om onze vereniging

en onze Gazet gaande te houden. Zonder jullie geen Rett
vereniging, geen Rett Gazet, geen familiedag, geen K3-show …

Ik wens jullie allen een warm en gelukkig 2009 met veel mooie
momenten en niet te veel zorgen. Graag tot in januari op ons
nieuwjaarsetentje of tot in april op de familiedag of tot in een
volgende Rett Gazet.

Lieve groet,
Els
en het volledige bestuur
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Communicatie met

Een ander probleem bij Rett meisjes is het
tot stand brengen van een stabiel controle-
systeem van de spreekademhaling ener-
zijds, en van bewuste stemgeving en arti-
culatie anderzijds. Manifeste ademnood is
niet zeldzaam bij Rett meisjes en be-
moeilijkt sterk de ontwikkeling van het
spreken. Ook hier kan therapie een uit-
komst bieden: de spreekademhaling dient
zoveel mogelijk samen met de ritmische
springoefeningen ingeoefend te worden,
aangezien het bewust reguleren van de
ademhaling bij Rett meisjes niet lukt. De
vaak aangetroffen ademdysritmie en de
veelvuldige functionele ademstoornissen
kunnen slechts vanuit de beweging en het
bewegingsritme beïnvloed en uiteindelijk
gecorrigeerd worden. Het adembewegings-
model, het ademritme en de voorwaarden
voor de spreekademhaling (verhouding
tussen in- en uitademingsduur) worden als
het ware opnieuw aangeleerd op basis van
het bewegingsritme.

Om het inspiratorisch (inademend) spreken
te vermijden, zijn bewegingsondersteunde
combinaties van adem- en stemoefeningen
zeer aan te bevelen. Dergelijke oefeningen
lijken de beste vorm van ademtherapie met
het oog op de ontwikkeling van de spreek-
ademhaling. Tegelijk bevorderen ze de
ontwikkeling van de reflectorische adem-
voleindiging en van de fonatie-aangepaste
ademhaling (fonatie: de productie van
spraakklanken, nvdr).

De ritmische grofmotorische bewegingen
sturen onbewust niet enkel de reflectorische
ademvoleindiging, maar kunnen ook leiden
tot een fonatie-aangepaste ademhaling: de
krachtige, breed uithalende grofmotorische
beweging geeft een sterke aanblaasdruk en
stimuleert aldus een krachtige stemgeving.
Omgekeerd leidt een kleine spring-
beweging tot verminderde aanblaasdruk en
stemintensiteit. Via een toenemende
oefeningsduur (voldoende vaak en regel-
matig) wordt het controlesysteem van
ritmische beweging, ritmisch aangepaste

ademhaling en aan het ademritme aan-
gepaste stemgeving geleidelijk aan
gestabiliseerd.

Een ander belangrijk therapeutisch doel is
de stabilisering van het ademmiddenveld.
Door de oefeningen moet het kind leren
snel (reflectorisch) naar de middenpositie
terug te keren. Eenmaal het ademmidden-
veld gestabiliseerd is, slaagt het kind daar
ook in. Daarna kunnen, los van de spring-
oefeningen, speciale bewegingsonder-
steunde ademhalingsoefeningen door-
gevoerd worden die voorbereiden op de
ontwikkeling van de spreekademhaling. We
denken daarbij onder andere aan
oefeningen voor de doelgerichte versterking
van de ademhalingsspieren of voor de
systematische uitbreiding van het ademveld.

De muzikaal ondersteunde, gemeenschap-
pelijke springoefeningen met het kind op
een verende ondergrond (in bed, op de
luchtmatras, of zelfs op de trampoline)
leiden doorgaans snel tot een globaal
positieve basisstemming. Bij dit soort
oefeningen komen de meisjes fysiek en
psychisch los. Deze losheid kunnen we
gebruiken om het therapeutische veld uit te
breiden in de richting van een sensibi-
lisering van het kwalitatieve horen. Daartoe
veranderen we de geluidssterkte en de
frequenties van de beatmuziek. Bij een
verminderde geluidssterkte wordt de klank
zo gewijzigd dat nu eens de lage, dan weer
de hoge frequenties overheersen. Doel is
vooreerst dat het horen gesensibiliseerd en
uiteindelijk gekwalificeerd wordt. In het
begin houden we vast aan de hierboven
beschreven grofmotorische basis-
oefeningen, want door de ritmische be-
wegingen blijven de psychische en fysieke
remmingen beperkt. Daardoor wordt de
nervus vagus zwakker geprikkeld. (De
nervus vagus regelt o.a. de hartslag-
frequentie, de samentrekking van de
darmen, de transpiratie, de spraak en houdt
de larynx open voor de ademhaling. Verder
vangt ze impulsen op van o.m. het

Dit is het derde en laatste deel van de neerslag van de voordracht van Prof. Dr. Otto Dobslaff
(Universiteit van Leipzig) voor de vertegenwoordigers van de Europese Rett verenigingen op
de RSE-Conferentie in Limburg, Duitsland (april 2007). De volledige tekst vindt u op onze
website www.rettsyndrome.be
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Rett meisjes
uitwendige oor, nvdr.) Tegelijk veroorzaken
hoge trillingen kleinere vibratiebewegingen in
het trommelvlies. Het kind luistert aandachtig
naar de muziek om het ritme ervan over te
nemen voor de ritmische beweging, en daar-
bij stimuleert het als het ware vanzelf zijn
hoorvermogen. Het feit dat de hoge fre-
quenties de hersenschors tegelijk beter van
energie voorzien, verhindert vermoeidheid en
verhoogt de algemene alertheid van de
zintuiglijke functies. Daarmee zijn de voor-
waarden voor een gekwalificeerd horen
optimaal vervuld.

Om de auditieve aandacht verder aan te
scherpen, kunnen vervolgens “stoortonen”
met hoge frequentie ingeschakeld worden –
bijvoorbeeld hoge fluit-, viool-, klok- of
gitaartonen – als aankondiging van een
oefening. De hoge tonen weerklinken en
daarna volgen de springoefeningen. Een
dergelijke stimulering is een pre-activering
van de auditieve waarneming.

Bovenvermelde oefeningen zijn ook zeer
geschikt om het inwendige spreken – en later
ook het luidop meespreken – te stimuleren.
De ritmisch stimulerende, grofmotorische
bewegingen sensibiliseren immers het oor en
maken het gevoeliger voor de opname van
de prosodische accentplaatsing (typerend
voor de woordbegrenzing). Op grond van de
myofunctionele eenheid werken wisselende
spanningsverhoudingen in de grove muscu-
latuur ook in op kleinere spiergroepen. Het
principe van de functionele samenwerking
kan worden gebruikt om het spreken bij de
meisjes voor te bereiden. Als we het meisje
op de arm houden, haar aan onze borst
drukken (gunstig is de stem van een man met
een sterk borstregister), er ritmisch geaccen-
tueerde dansbewegingen mee uitvoeren en
mee zingen, dan wordt onze stemfrequentie
overgedragen op de borstkas van het meisje.
Niet zelden ziet men dat dit ook bij haar de
stemfunctie activeert, en dat zij eveneens een
zoem-bromtoon produceert. Geleidelijk aan
kan de toongeving verlengd worden en wordt
ze ook ritmischer, wat erop wijst dat de toon-
geving meer en meer bewust gestuurd wordt.
De combinatie van de ritmische grof-
motorische beweging met de toenemende in-
wendige (psychische en fysieke) ontspanning
vermindert de initiële stemremming bij de

meisjes aanzienlijk, wat de kans op een
bewust gebruik van de stem verhoogt.

Om dit te realiseren dient de volwassene bij
bewegingspelletjes synchroon en enigszins
overdreven te spreken op het ritme van de
beweging. Zo wordt bij het kind de hoor-
indruk (beklemtoning van de stamlettergreep
in een woord of van het betekenisdragende
woord in een zin) gekoppeld aan de ver-
hoogde spierspanning die het moet op-
brengen om het evenwicht te bewaren. Het
hoormodel (rijm, woord) wordt gesynchro-
niseerd met het inwendig tactiel-kinesthetisch
spreekmodel, hetgeen een belangrijke stap in
de ontwikkeling van het inwendige spreken
betekent. Het complex van de lettergrepen-
structuur van het woord, de spreekmelodie en
de wisselende spierspanning op het gebied
van de ademhaling en de spreekorganen
wordt verinnerlijkt. Als men “kniespelletjes”
(zoals Paardje-Hop) of ritmische hand-
bewegingsspelletjes vaak en regelmatig op
dezelfde wijze uitvoert, dan stabiliseert zich
door de inwendige realisatie (het bewust
inwendig meespreken) het tactiel-kinesthe-
tische spreekmodel met het overeenkomstige
hoormodel, dat dan ook gemakkelijker en
sneller kan worden opgeroepen. In hoeverre
zo’n spreekmotorische modellen reeds
verinnerlijkt werden, kan men merken aan de
lichte, geluidloze bewegingen van de mond,
die des te beter herkenbaar zijn als men
tijdens de spelletjes plots een korte pauze
inlast.

Overigens kan men op deze wijze ook de
betekenis van enkele woorden bijbrengen
wanneer het lukt om het inprenten van het
model te verenigen met de bijpassende
handelingen.

Bij de samenhang tussen stem en beweging
wijzen we op nog een andere therapeutische
werking die in deze context gerealiseerd kan
worden, met name het harmoniseren van de
spanning. Het evenwichtsorgaan controleert
elke spier van ons lichaam, want elke spier is
via het ruggenmerg verbonden met de zenuw
van het evenwichtsorgaan. Daar de nervus
vagus ook de meeste organen (zoals de
maag, de darmen) bedient, veruitwendigen
psychosomatische symptomen zich eveneens
in die organen. Deze zenuw is de belang-

30 euro
voor u fiscaal aftrekbaar

voor ons van levensbelang

068-2060875-40
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rijkste parasympathicus, en is verantwoor-
delijk voor ons vegetatieve evenwicht. Als
ons de keel wordt toegesnoerd of onze
adem stokt, als we een druk op onze maag
voelen of in plasnood verkeren, als we een
kleurtje krijgen of als angst ons overvalt,
wordt dat alles grotendeels veroorzaakt
door de nervus vagus. De vertakkingen van
de nervus vagus leiden ertoe dat de ge-
voelige vezels elkaar aan het huidoppervlak
ontmoeten, met name aan het trommelvlies
en aan de uitwendige gehoorgang. Daar-
door kunnen de sensorische prikkels elkaar
wederzijds conditioneren. Dat maakt dat we
met behulp van bepaalde frequenties en
bewegingen via het oor tot rust kunnen
komen (denk maar aan hypnose), maar
evengoed sterk opgewonden kunnen raken.
Met onze stem kunnen we een diepte-
psychologische werking realiseren. Onze
stem kan doordringen in de diepste lagen
van de kinderhersenen, en geen enkel kind
kan zich afschermen voor deze stem-
invloeden. De oren laten zich niet zomaar
afsluiten. Aangezien stemeffecten aan-
stekelijk zijn, kunnen ze onze innerlijke
toestand beïnvloeden en harmoniserend
werken. Omdat lage frequenties een
grotere amplitude hebben, doen ze het
trommelvlies sterker vibreren. In combinatie
met ritmische, kalmerende, wiegende be-
wegingen en een matige, aangename
geluidssterkte leidt dit in de regel tot har-
monie, tot een vegetatief evenwicht. Alle

aspecten samen versterken deze werking.
Stimuleren we de parasympathicus te fel,
dan kan dit leiden tot overreacties in beide
richtingen, hetzij tot toegenomen traagheid
(zelfs slaap), hetzij tot verhoogde activiteit.
Omdat onze bereidheid en ons vermogen
om mee te trillen verschillen, zijn onze
reacties op dergelijke prikkels ook ver-
schillend qua intensiteit. Bij Rett meisjes is
dat niet anders. Het is niet ongewoon dat
kinderen die een hoge bereidheid vertonen,
in de beginfase van de oefeningen ge-
durende korte tijd lichte vegetatieve pro-
blemen hebben: lichte hoofdpijn, druk in de
buik, verhoogde plasdrang, enz. Dit zijn
uitzonderingen, de harmoniserende invloed
is veel groter en algemener. Om de psycho-
somatische verschijnselen te beperken, dient
men te beginnen met kleine ritmische grof-
motorische bewegingen, om daarna de
intensiteit te verhogen. Men steekt best ook
veel variatie in de stimulerende
bewegingen.

Naast de ontwikkeling van de bewegings-
vreugde, van het evenwichtsgevoel en van
de harmonisering van de spierspanning, en
naast de ontwikkeling van het ritmegevoel,
van de spierkracht en van het kwalitatieve
horen, kunnen de kinderen tijdens de
ritmische bewegingsoefeningen ook flink
wat stoom afblazen. Deze oefeningen
dienen eveneens als psychische spannings-
regulatoren: via de fysieke ontspanning

ommunicatie metC

First Things First
Rett agenda

31 januari 2009: nieuwjaarsdiner. Kennelijk een gegarandeerd succes, waar we
dan ook graag mee doorgaan.

25 april 2009: jaarlijkse familiedag in het Gielsbos. U ontvangt nog een
uitnodiging, maar u kunt deze datum toch al best meteen omcirkelen.
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bereiken de kinderen een psychische ont-
spanning. Als gevolg daarvan kunnen stereo-
type bewegingen (bijvoorbeeld het schom-
melen van het lichaam) verminderen qua
frequentie en omvang.

Anderzijds moet men aandacht hebben voor
het risico op psychische overspanning. De
evenwichtsoefeningen veroorzaken continu
instabiliteit. Wanneer men het kind over-
vraagt, kan het angstig worden. Dat moet ten
allen tijde vermeden worden, want angst en
onlustgevoelens kunnen leiden tot fysieke en
psychische overspanning en de regulering
van de spierspanning in de weg staan. Zoiets
zou het bedoelde positieve therapeutische
effect tegengaan. Om dit te vermijden, dient
de auditieve en vestibulaire prikkelstimu-
lering aangepast te zijn aan de mogelijk-
heden van het kind en moet er steeds vol-
doende hulp en ondersteuning zijn. Het
gevoel van veiligheid moet steeds over-
heersen. Daarom is het gunstig als de
vertrouwenspersonen van een meisje de

oefeningen begeleiden, omdat het gevoel
van geborgenheid bij hen groter is. Verder
draagt een prettige sfeer tijdens het oefenen
bij tot de psychische en fysieke ontspanning.

De voorgestelde tips en oefeningen zijn in
wezen heel eenvoudig. Ze vereisen van de
ouders geen speciale methodische vaardig-
heden. Toch kan het therapeutische effect
zeer groot zijn. Omwille van de eenvoud is
een en ander probleemloos in de huiskring te
realiseren. Daarom alleen al verdienen min-
stens enkele aspecten van het alledaagse
communicatieve proces onze aandacht. Bij de
didactische toepassing kunnen de ouders
eigenlijk niets verkeerd doen. Enkel wie iets
doet, kan iets teweeg brengen.

Prof. Dr. Otto Dobslaff, “Kommunikation mit
Rett-Mädchen”, Rett land, 2007, nr 19, pp. 71-
78. Vertaald door Johan Delaere, bewerkt
door Anna Vermeulen)

Rett meisjes

Muziek ... voor Rett
Cadeautip?

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.
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Dokter Eric Smeets v
Een gesprek over Rett meisjes, vandaa

Dokter Smeets, uw naam komt vaak naar voren
in gesprekken met Rett ouders. Hoe bent u in
contact gekomen met het Rett syndroom?

U werkt sinds vorig jaar voltijds in Nederland. Op
welke manier verschilt uw werk daar van wat u
hier in België deed?

Naast uw klinische praktijk, bent u ook intensief
bezig met onderzoek. Welke projecten staan
momenteel op uw agenda?

In 1983 kwam ik, als pas afgestudeerd pediater,
in contact met een patiëntje van ongeveer 18
maand oud, met een klinisch beeld dat ik niet
kende. In datzelfde jaar publiceerde Hagberg
zijn beroemde artikel over het Rett syndroom en
zij paste in dat beeld. Vanaf dat moment is het
heel snel gegaan. Ik werkte nauw samen met de
professoren Casaer en De Cock hier in Leuven
en vanaf toen zijn we beginnen grasduinen in
oude dossiers en waren we ook alert voor
nieuwe meldingen. In 2005 ben ik gepromo-
veerd met een studie over 50 jaar Rett syn-
droom. Andreas Rett heeft het syndroom voor
het eerst beschreven in 1954, vandaar 50 jaar.

In principe verschilt het werk in Nederland
weinig van wat ik hier deed. Ik ben als kinder-
arts, kinderneuroloog verbonden aan de
klinische diensten van menselijke erfelijkheid.
De manier van werken is in essentie dezelfde. Ik
probeer meisjes met Rett syndroom zo goed
mogelijk te managen op lange termijn. We
kunnen ze niet genezen. We kunnen uit ervaring
wel zeggen aan de ouders hoe we vermoeden
dat het zal evolueren, wat ernstig is en wat niet.
Het gaat vaak om zaken die ze zelf al wisten,
maar die dan door ons bevestigd worden. We
proberen ook een zo goed mogelijke oplossing
te vinden voor problemen omtrent ademhaling,
slaap, epilepsie, scoliose ...

Ik begeleid nu min of meer regelmatig ruim 170
Rett meisjes. Voor mij maakt het eigenlijk weinig
uit waar ik gevestigd ben. We werken veel
samen met Aken, de samenwerking tussen
Aken, Maastricht en Leuven is altijd heel sterk
geweest. Daarnaast zijn er ook Luik, Tilburg en
Eindhoven. Op die manier bereik je toch al heel
wat mensen. Ik werk ook om de twee jaar een
week in Polen. De mensen houden daar dan een
soort “ouderweek” en in die week zie ik heel
wat patiënten uit het hele land.

Als je aan een universiteit werkt, wordt er ook
verondersteld dat je af en toe wat publiceert, dat
je studeert en bijblijft. We doen nu een kleine
studie over de typische problemen van de ouder
wordende Rett vrouw. Dat artikel wordt binnen-
kort gepubliceerd, er zal ook een Nederlands-
talige versie van verschijnen. Daarnaast hebben
we een artikel klaar voor publicatie over de
profielen van het Rett syndroom. Ik probeer
daarin de verschillende ontwikkelingsprofielen te
beschrijven. Enerzijds is het de bedoeling om
wat in de internationale literatuur doorgaat voor
“goede” en “slechte” mutaties te relativeren –
het is allemaal allesbehalve zwartwit. Anderzijds
is het interessant om wat groepen af te lijnen.
Als je grote groepen hebt met een bepaalde
variatie van het Rett syndroom, dan kun je pro-
beren daar een lijn in te vinden, dan kun je een
profiel herkennen. We observeren en analyseren
en proberen er wijzer van te worden. Zo’n pro-
fielen kunnen handig zijn als bepaalde beslis-
singen genomen moeten worden. Moet dat
meisje per se sondevoeding krijgen? Moet in dit
geval geopereerd worden? Moeten we dit als
epilepsie beschouwen of kan hier een ander
soort therapie voorgesteld worden?

Ook in verband met het management in het
algemeen van het Rett syndroom komen nieuwe
inzichten. Op die manier kunnen we symptomen
die heel erg stresserend zijn verminderen, ver-
lichten. We weten nu bijvoorbeeld waarop de
ademhalingsproblemen bij het Rett syndroom –
hyperventileren, hijgen, persen, proesten,
blazen, knarsetanden, buikopblazen – ge-
baseerd zijn. In verband met die autonome
functiestoornissen werk ik samen met collega’s
uit Zweden en Groot-Brittannië. Je hebt diverse
types van ademhalingsstoornissen. Sommige
meisjes ademen ontzettend sterk, die zijn de
hele dag aan het proesten en blazen en hyper-
ventileren. Anderen zijn suf en lethargisch,
ademen heel zwak en hebben veel adem-
halingsstops. Er zijn ook meisjes die heel vaak
hun adem inhouden, daarbij kunnen secundair
symptomen optreden die heel sterk op epilepsie
lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Elk Rett
meisje is anders, voor elk is een persoonlijk
behandelingsplan nodig. We proberen nu al de
anekdotische kennis van de verschillende
specialisten die al jaren bezig zijn met het Rett
syndroom te bundelen en in een strategie te

Dokter Eric Smeets, een van de autoriteiten met betrekking tot het Rett syndroom, werkt sinds vorig
jaar voltijds in Nederland. Hij blijft nog beperkt verbonden aan het Centrum voor Menselijke
Erfelijkheid in het UZ Gasthuisberg te Leuven.
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vertelt ...
ag en morgen

gieten: wat is aangewezen in dit geval, wat kun je
best doen in dat geval. De resultaten van die
samenwerking worden een dezer dagen gepubli-
ceerd in The Lancet. De bedoeling is dat hiermee
de zorgverstrekkers op alle niveau’s bereikt
worden. De behandeling moet uit de sfeer van
trial en error getrokken worden. Het Rett syn-
droom is niet zo heel erg zeldzaam, maar toch
denk ik niet dat elke huisarts er in zijn praktijk
mee in contact komt. Met die strategie, die
leidraad in handen kan elke medicus adequaat
reageren als hij geconfronteerd wordt met een
meisje met Rett syndroom. De ouders mogen niet
meer van het kastje naar de muur gestuurd
worden, dat is niet langer acceptabel, dat moet
ophouden.

Een algemene bekendheid en een vakkundige
beschrijving is ook belangrijk in het licht van
voorzieningen en ziekteverzekeringen. We moeten
niet alleen de medische wereld wakker schudden,
ook de overheid en de verzekeraars moeten we
overtuigen van het bestaan van dergelijke dingen,
en van de nood aan voorzieningen. Het meten
van autonome zenuwfuncties, hersenstamfuncties,
is heel complex en kost geld. Nu kan dergelijk
onderzoek enkel in Londen, in Viareggio (bij Pisa)
en in het Rett centrum in Zweden. Maar alleen in
het Rett centrum gebeurt dat op een fatsoenlijke
manier. Rett meisjes die je verplaatst naar een
academisch ziekenhuis gedragen zich totaal
anders dan thuis. Ze houden zich heel, heel stil.
Alsof ze denken dat dat hen onzichtbaar maakt,
dat alles dan snel voorbij zal zijn.

Als een artikel gepubliceerd wordt door een
tijdschrift als The Lancet, dan kan niemand er nog
omheen, dan moet men er mee omgaan. Op dat
moment gaat het niet meer om onderzoek, maar
om een klinische realiteit. En wat klinisch bruik-
baar is, moet in principe vergoed worden. We
zouden in België of Nederland een centrum willen
oprichten waar autonome functiemeting kan
worden uitgevoerd. Ik denk daarbij niet aan een
academisch ziekenhuis – zoals ik al zei reageren
Rett meisjes daar heel onwennig – maar even-
tueel in aansluiting bij de bestaande epilepsie-
kliniek. Daar hebben ze ervaren personeel en de
knowhow voor monitoring en langdurige obser-
vatie. We zouden zo’n centrum daar kunnen aan
vastkoppelen. Het is belangrijk dat ook de ouders
in het centrum kunnen verblijven, dat we die een
inzicht kunnen geven in de problematiek. En dat
in een min of meer normaal milieu. Of ten minste
in een omgeving die vriendelijk is en minder ruikt
naar ziekenhuis.

Naast het onderzoek naar de ademhaling, zijn we
bezig met de slaap. Ook dat is vaak een
stresserende factor thuis, hoewel de problemen
iets minder vaak voorkomen. Met epilepsie houd
ik me niet zo bezig. Ik denk dat dat heel goed
regulier behandeld kan worden en het is ook niet
een continue toestand in hun hele leven. Ik ben
ervan overtuigd dat heel wat epileptische periodes
kunnen voorkomen worden als je de ademhaling
en de slaapproblemen onder controle krijgt. Alles
moet erop gericht zijn om de kwaliteit van het
leven van het kind en van het gezin te verbeteren.

Ik denk dat het nog een hele tijd zal duren voor
we het Rett syndroom effectief kunnen behan-
delen, voor we iets vinden dat de evolutie stopzet.
Maar ik geloof wel dat dat op termijn zal kunnen.
We weten vanuit het muismodel dat het neuro-
logische beeld omkeerbaar is. Het beverig op de
benen staan of het verlies van lopen is bij de muis
omkeerbaar gebleken. Dat bewijst dat het Rett
syndroom een neurologische ontwikkelings-
stoornis is en geen ziekte, wat we al lang dachten.
Een mens is echter geen muis, hoe dat in een
bruikbare therapie kan worden omgezet, is nog
lang niet duidelijk. Een preventieve test, een soort
hielprik bij de geboorte behoort in de toekomst
misschien tot de mogelijkheden. Op die manier
zou men het Rett syndroom kunnen detecteren en
kunnen voorkomen dat de symptomen zich
manifesteren. Toch zal ook in dat geval niet
iedereen op tijd gediagnosticeerd worden, er
zullen altijd nieuwe mutaties zijn. Ik denk dat we
vooral moeten mikken op het managen van de
symptomen, op het optimaliseren van de levens-
kwaliteit voor de Rett meisjes en hun familie.

Hoe ziet u het Rett syndroom in de toekomst?
Welke evolutie mogen we volgens u verwachten?

Hartelijk dank voor dit gesprek.

(Anna Vermeulen)
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20 jaar Rett Vereniging vieren door naar de
verjaardagsshow van 10 jaar K3 te gaan ... Het
gedroomde cadeau voor onze super fans. Kristel,
Karen en Katleen zouden eens moeten weten
wat zij en hun muziek losmaken bij Freya,
Charlotte, Julie, Aline, Lisa, Emma, Jana, Lore,
Lotte, Dorien, Evelien, Chantal, Thea, Jolien,
Luna, Bo en al onze Rett meisjes. Zonder enige
twijfel hun trouwste en grootste fans!

Maandag 27 oktober was het zover. Een
stralende zonovergoten dag, ideaal om onze
meisjes dat grote K3-kado te geven. Om 10 uur
reed de eerste Rett-bus de parking op, heel
duidelijk te herkennen aan het P-rett-ticket.
Onder een fris ochtendzonnetje was er tijd
genoeg om iedereen hartelijk welkom te heten,
de tickets te geven en de rest over te laten aan
de geweldige zorgen van de vrijwilligers van
INTRO. Met een warm en vooral flexibel hart,
hebben zij alles in goede banen geleid en ervoor
gezorgd dat er hier en daar nog een stoel bij of
weg kon, zodat we al onze rolstoelen mooi bij

Pret met Rett: s
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elkaar konden zetten met een mama of papa er
achter.

De show startte zoals een K3-show moet starten,
knallend en onmiddellijk een groot feest dus.
Alle liedjes die onze Rett meisjes via hun
sprekende ogen kunnen meezingen van de
eerste tot de laatste noot, passeerden de revue.
Onze Rett dochters en al hun broers en zusjes en
zelfs de mama’s en papa’s, genoten van de
eerste tot de laatste seconde. Alleen maar
stralende, geconcentreerde en enthousiaste
gezichtjes.

Na de show hebben we samen nog iets
gedronken in de Ethias Arena en het waren
alweer de mensen van INTRO die ervoor gezorgd
hebben dat er tafels en stoelen voor ons werden
vrijgemaakt. Het waren veel positieve, blije en
dankbare geluiden die er te horen waren.
Deugddoend en duidelijk voor herhaling vatbaar.

(Els Maes)

samen naar K3!



mijn liefde
krijgt ze

uw steun ook?

mijn liefde
krijgt ze

uw steun ook?

brsv vzw www.rettsyndrome.be 068-2060875-40
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Bent u echt met Rett begaan?

Spreek dan eens een sponsor aan!

Actie gevraagd

Het is geen geheim dat onze vereniging zich
niet kan draaiende houden enkel en alleen
op het gewaardeerde werk van idealisten.
Administratieve kosten, studies en publi-
caties, het tijdschrift, internet, de vertaling
en de uitgave van een boek, de organisatie
van de familiedag in het Giels Bos, hippo-
therapiesessies: het kost allemaal geld, veel
geld. Tot zover kan onze vereniging het
hoofd boven water houden met de geregel-
de 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 onder-
steunen.

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 mis-
schien kent) en hoe u die kunt contacteren.

Misschien bevindt zich in uw gemeente wel
een bedrijf dat een “social profit” fonds
beheert, en daaruit geld kan putten om
sociale initiatieven te ondersteunen. Zo’n
bedrijf zou bijvoorbeeld eens een hippo-
therapiesessie 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 presentatie-
materiaal en concrete cijfergegevens.

Alvast onze hartelijke dank aan al wie eens
zijn nek wil uitsteken voor zijn/haar
vereniging.

WIE KUNT U AANSPREKEN?
Serviceclubs

Grote bedrijven

HOE GAAT U TEWERK?

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

ROTARY CLUB
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

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

INNER WHEEL
http://www.innerwheel.be/

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

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

LADIES CIRCLE
http://www.ladiescircle.be/

FIFTY-ONE INTERNATIONAL
http://www.fifty-one.org/

Service
clubs
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In oktober werden Anna en ik door de BRSV “op missie” gestuurd naar het
Wereldcongres in Parijs om er de pols van de internationale Rett scène te voelen. We
voelden er ons bepaald niet alleen: ruim 700 inschrijvingen waren er geboekt. Ook
Rett ouders Caroline, An en Jan pikten de “pièce de résistance” van het congres (op
zaterdag en zondag) mee. Om dringende professionele redenen moest voorzitster Els tot
haar – en onze – grote spijt verstek geven. Op het programma stonden een heleboel
wetenschappelijke sessies, plenaire vergaderingen, workshops, mondelinge mededelingen
en symposia. Wat te volgen? Er moest hoe dan ook een keuze gemaakt worden. Omdat
zich in ons gezelschap geen medisch specialist bevond, vielen de puur wetenschappelijke
discussies al uit de boot. Op zich geen ramp. Echte doorbraken in de research hoef je op
een Wereldcongres immers niet te verwachten: om begrijpelijke redenen reserveren
ontdekkers die liever voor een media-event op het thuisfront. Maar dan nog dienden we te kiezen
uit een ruim aanbod van vaak gelijktijdige evenementen. Hoewel we graag een en ander wilden
afspreken (ik volg dit, volg jij dan dat?), vonden we het uiteindelijk toch beter dat elk van ons de
sessies zou volgen die hem of haar om een of andere reden het interessantst leken. Kwaliteit boven
kwantiteit, dus. Als vertegenwoordigers van ons land bij de Europese koepelorganisatie Rett
Syndrome Europe (RSE) hadden Anna en ik ook de opdracht om de contacten met de vertegen-
woordigers van andere landen te verzorgen. Ten slotte zou Anna, gewapend met haar fototoestel,
het congres doorkruisen om de lezers van de Rett Gazet een visueel beeld te kunnen geven van
wat zich op het congres zoal afspeelde. Hieronder de neerslag van onze ervaringen, gelardeerd
met impressies, gedetailleerde verslagen, en fotomateriaal.
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Donderdag 09/10

Vrijdag 10/10

Het Wereldcongres is voor ons al hectisch voor het
goed en wel begonnen is. Dat komt omdat Yvonne
Milne, de Britse RSE-voorzitster, in extremis nog
met een vraagje zat: “Op het Congres hebben we
een stand met twee tafels en enkele grote borden.
Als Europese koepelorganisatie zouden we van die
stand een blikvanger moeten maken. Kun jij voor
affiches en een uitvergroot logo zorgen?” Ik had
welgeteld nog één dag om er iets van te bakken.
Gelukkig was er Anna. In een recordtempo zorgde
ze voor pdf-bestanden van het logo, de banner, en
twee affiches. Een paar telefoons (“sorry, er is een
wachtlijst van drie weken”) en drie bezoekjes aan
copycenters (“sorry, we kunnen zo’n formaat niet
aan”, “sorry we hebben enkel een plotter voor
architectplannen”) later had ik toch iets in handen
dat gezien mocht worden.

Heel dat spel gaat in de auto, samen met de flyers
die we twee weken eerder maakten, en de
valiezen. Paris, here we come. In de vooravond
bereiken we ons hotel. De bestelde tweepersoons-
kamer blijkt een anderhalvepersoonskamer te zijn.
Toch maar de valiezen uitgepakt. Op naar het
Congrescenter. Daar is het een drukte van belang:
tientallen leden van de Franse organiserende Rett
vereniging zijn er als gekken in de weer om rug-
zakjes vol te stouwen met infopakketten. Eén voor
elke congresganger. Onder de vrijwilligers ook
enkele RSE-bestuursleden: Ulf uit Zweden, Denis
uit Malta, en Yvonne met husband Chris. Het is
een hartelijk weerzien. Yvonne is in de wolken met
ons expositiemateriaal. Beneden in de grote zaal
zijn technici nog doende om de elementen voor de
expositieruimte in elkaar te steken. Morgenvroeg
moet alles klaar zijn. Zoals gezegd: hectisch.

Niet zo best geslapen in de twijfelaar onder het
dak van het hotel. Of we na het ontbijt onze
bagage weer naar beneden willen brengen? De
receptioniste heeft namelijk voor een iets ruimere
kamer gezorgd, die we tegen twee uur in de na-
middag kunnen betrekken. “Onvoorziene omstan-
digheden” heet dat dan. We mopperen niet, en
besluiten ons eerst in alle rust te gaan inschrijven.
Rond het congrescentrum heerst een drukte van
belang, maar alles lijkt gesmeerd te verlopen. Het
merendeel van de aanwezigen zijn leden van aller-
lei organisaties van mensen met een zeldzame
ziekte. Geen toeval, want het grootste deel van de
dag draait rond dit thema: waar ze mee bezig zijn
en hoe ze zich Europees nog sterker kunnen
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Rett rugzakjes
Bij de inschrijving kreeg elke deelnemer een
Rett rugzakje vol handige spullen: de
programmabrochure, een Rett handboek, een
notablok met pen, een stadsgids ...

De rugzakjes waren een herkenningspunt in
de straten van Parijs en schiepen een band.
Een paar dagen lang was de lichtstad
overspoeld door Rett en werd Quartier Latin
getransformeerd tot Quartier Rett.

(Anna)

Johan hernieuwt de kennismaking met Kathy Hunter

De wereldconferentie is niet alleenboeiend, ze van a tot z bijwonen is ookeen fysieke krachttoer. De lezingen enworkshops staan gepland vanaf‘s morgens 08.00 uur en gaan door tot19.00 uur of later. Naarmate de dagenen de uren voorbijgaan, worden de oogjesdan ook kleiner. Tegelijkertijd merk ik datveel mensen stralen, ze lijken open tebloeien door hoop en door hetstimulerende contact met lotgenoten,collega’s en mede-geïnteresseerden. Endat contact verliep als vanzelf, alledeelnemers hadden immers minstens ééngemeenschappelijk interessepunt: hetRett syndroom. (Anna)

Het gezelschap van An en

Jan Osselaer was heel fijn.

Aangezien ons hotel niet

vlakbij het congrescent
rum

lag, konden
we op onze

ochtend- en avond-

wandeling genieten van

Parijs. We hebben ook

genoten van de vele

ontmoetingen met mensen

uit Australië, Ethiopië,

Duitsland, Fra
nkrijk

(uiteraard)
en Zweden.

(Caroline)

BOEIEND

&

VERMOEIEND

(allen)

(

Yvonne, Nikolay, Olga,
Leena, Chris en een ons
onbekende dame in
“fancy dress”



uitbouwen, vooral met het oog op financiële steun
van de EU. Nogal wat van deze initiatieven vonden
hun oorsprong in Frankrijk, vandaar.

Op een dag als deze besef je hoe ver de Rett
syndroom verenigingen al staan. Geschat wordt
dat er zes- tot achtduizend soorten zeldzame
ziekten bestaan, waarvan zeer vele nauwelijks
meer hebben dan een naam. Patiënten die erdoor
aangetast zijn, staan vaak nog nergens. Moeten
nog op zoek naar lotgenoten. Moeten nog voor het
eerst samenkomen: regionaal, later misschien
nationaal, nog later Europees. Ze staan waar Rett
ouders pakweg een kwarteeuw geleden stonden.
En dat scheelt een eind: uitgebouwde netwerken,
ondersteunende artsen en verzorgenden, lande-
lijke familiedagen, activiteiten, therapieën, eigen
brochures en boeken en tijdschriften, websites en
e-mailcontacten, en – kers op de taart – een
Europese koepelorganisatie. Zover staat de Rett
gemeenschap al. Onder meer dankzij enkele
Belgische pioniers die in 1993 het lef hadden om
in Antwerpen een Wereldcongres te organiseren,
waar de crème van de wetenschappelijke Rett
wereld op af kwam. Het is dankzij het Europees
Rett samenwerkingsverband dat de EU-geldkraan
onlangs eindelijk openging voor rechtstreekse Rett
research. Alles wijst erop dat de steun van een
Europese patiëntenvereniging, samen met de
databases die deze mogelijk maakt, een conditio
sine qua non is voor onderzoekers die met een
project rond één specifieke, zeldzame ziekte aan
de Europese kassa willen passeren.

In afwachting van het eigenlijke startschot kuieren
we even door de expositieruimte. De stand van Rett
Syndrome Europe is zoals Yvonne hem gewenst
had: met het fel blauw-geel gekleurde logo beslist
een aardige blikvanger. Ook in letterlijke zin, want
als congresganger kan je moeilijk de indringende
blik van Andreas Rett op één van onze grote
affiches ontwijken (overigens een ideetje dat ont-
sproot uit het brein van onze schatbewaarder Peter
Vanherck, en dat Anna mooi vorm heeft weten te
geven). We merken dat er ook enkele brochures
liggen van nationale Rett verenigingen. Hebben wij
zelf niet aan gedacht – het is voor ons persoonlijk
nu eenmaal ons eerste Wereldcongres. Maar goed,
onze noorderburen kennen ons al, en verder
begrijpt hier toch geen kat Nederlands. Enkele Rett
verenigingen hebben een paneel gehuurd om er
een manshoge poster uit te hangen met info over
hun werking en/of project. Opvallend is verder een
aparte stand, ingehuurd door de Italiaanse ver-
eniging, tolkhokje incluis. Daar tref ik tot mijn
grote verrassing Irmgard Wenzel, de sympathieke

15Achteraan de centrale vergaderzaal
stonden diverse borden waarop onder
andere ook ouderverenigingen uit andere
landen zich presenteerden. De Belgische
Rett syndroomvereniging ontbrak echter,
alhoewel we trots mogen zijn op de
Belgische werking. (An & Jan)

Professor Huda
Zoghbi bespreekt
de stand van het
onderzoek op de
openings-
ceremonie

Dr. Smeets intervenieert bij het
overweldigende aanbod van
internationale databases:
“Let us not forget this is about
the children, about the children
and their parents”

Een Rett Wereldcongres is een unieke ervaring.Met de locatie hebben we natuurlijk ookongelofelijk geboft en het heerlijke nazomertjewas de kers op de taart! Een wandeling doorParijs of een terrasje in de zon: ideaal om uit tewaaien, een en ander te verwerken en het hoofdweer helder te maken voor een volgende sessie.Geef dezelfde conferentie in – pakweg –Kemzeke in de regen ... (Anna)

Het tempo lag hoog,daarom alleen al waseen opperste
concentratie vereistom de uiteenzettingente kunnen volgen, zelfsals de spreker“behoorlijk” Engelssprak, wat zeker nietaltijd het geval was.(Anna)
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dame die jarenlang het boegbeeld van de Oosten-
rijkse vereniging was. Een innige omhelzing.
Irmgard is ooit RSE-voorzitster geweest, en het was
in haar Wenen dat we indertijd de statuten van de
Europese vereniging bij elkaar hebben geschreven.
Enkele jaren geleden liet ze weten zich definitief uit
de actieve Rett gemeenschap terug te trekken.
Maar zie: hier is ze terug van weggeweest, en daar
kunnen we alleen maar blij om zijn.

Om half zes vindt dan eindelijk de openings-
ceremonie van het Rett Syndroom Wereldcongres
plaats. Intussen zijn we – met veel plezier
overigens – weer een aantal oude bekenden tegen
het lijf gelopen: Christiane Roque, voorzitter van de
organiserende Franse Rett vereniging, en haar
landgenoot en RSE-bestuurslid Gérard Nguyen, die
samen het organiserende comité hebben aange-
voerd (moe, maar gelukkig); Bojana en Snezana
uit Servië; Bärbel uit Duitsland (die haar voorzitster
in laatste instantie zag afhaken, Rett ouders zijn
ook maar mensen); en Hanne Blom-Bakke uit
Noorwegen die doodongelukkig is omdat ze haar
land niet langer mag vertegenwoordigen.

Openingsspeeches zijn wat ze zijn: ze formuleren
verwachtingen en bevatten nogal wat plicht-
plegingen, dankwoorden en open deuren. Toch
noteer ik enkele markante uitspraken. Zo wordt er
in Frankrijk (net als in veel andere landen) een
intens debat gevoerd rond de vraag naar de
scholing van Rett meisjes. Blijkbaar leeft bij velen
nog de vraag of Rett meisjes sowieso wel onder-
wezen kunnen worden, afgezien van de vraag welk
onderwijstype eventueel het beste zou zijn (geïnte-
greerd, inclusief, buitengewoon …). Eén van de
sprekers (een Frans politicus) heeft daar een heel
eigen kijk op: “Waarom niet stellen dat Rett
meisjes, net als alle andere kinderen, gehouden
zijn aan de nationale schoolplicht?” vraagt hij zich
luidop af. De kwestie is m.a.w. niet of Rett meisjes
recht hebben op enige vorm van onderwijs. Nee,
ze zijn onderworpen aan de plicht om onderwijs te
volgen. Verfrissend idee, dat te denken geeft.

Huda Zoghbi (de leidster van het team dat het
MecP2 gen als verantwoordelijk gen voor Rett
syndroom aanwees) heeft het over de almaar
toenemende interesse van de wetenschappelijke
wereld voor de Rett research. Dat is geen toeval: in
hun vergevorderde zoektocht naar de mechanis-
men die Rett syndroom veroorzaken, zijn de vorsers
op zo’n diep (zeg maar atomair) niveau afgedaald,
dat ze in het “vaarwater” komen van ontstaans-
geschiedenissen van andere ziekten. Precies omdat
Rett research zo relevant is voor de kennis van die

Een aantal wetenschappelijke resultaten i.v.m. eten en slikken bij
het Rett syndroom, aangevuld met de ervaringen van een ouder.

Moeilijk eten is een symptoom dat hoort bij het klinische beeld
van Rett syndroom. Veel achterliggende factoren zijn bekend,
maar er bestaan weinig onderzoeksgegevens over het slecht
functioneren van de mond- en keelholte als resultaat van de
hyper-braakreflex op voedselstimuli. Wij stelden het voorkomen
van de hyper-braakreflex en van de determinerende factoren vast
bij een prospectief onderzoek bij leden van de Franse Rett
vereniging (enquête bij de ouders).

Uit die enquête blijkt dat 20% van de Rett meisjes ernstige
problemen heeft met slikken. (Mogelijke oplossingen: zie Kathy
Hunter verder in dit artikel.) Uit onderzoek blijkt verder dat in 50%
van de gevallen waar een Rett meisje weigert te eten, de oorzaak
ligt bij pijn. Die pijn is het gevolg van reflux of van een slokdarm-
infectie. Verder blijkt dat bij Rett meisjes het ledigen van de maag
twee- tot driemaal trager verloopt dan bij andere mensen, wat
kan verklaren waarom het langer duurt voor het meisje weer
honger heeft na een maaltijd.

De gemiddelde BMI bij Rett meisjes ligt te laag (gemiddeld 18), en
dat gemiddelde daalt met de leeftijd. Dat is een logisch gevolg
van het verergeren van de voedingsproblemen. Voedings-
problemen correleren vooral met verminderde mobiliteit,
hyperventilatie en het ophouden van de adem.

Eetproblemen komen frequent voor bij Rett syndroom. Slikken kan
moeilijk zijn, vooral bij het drinken. Ongewone tongbewegingen,
sterke of te zwakke tongtonus, verstijfde schouders en neuro-
logische problemen dragen bij tot de voedingsproblemen. Ook
reflux is een veel voorkomend probleem. Slikken veronderstelt
gecoördineerde spierbewegingen, en het is noodzakelijk om de
mond te sluiten bij het slikken, wat bij Rett meisjes niet altijd
mogelijk is. Dunne vloeistoffen en grotere stukken vast voedsel
zijn het moeilijkst om in te slikken.

Verminderde inname van voedsel leidt tot verminderde groei.
Verlies van gecontroleerde handbewegingen en de mogelijkheid
om zichzelf te voeden verhoogt de verzorgings- en de voedings-
tijd. Verhoogde speekselvloed verhoogt het risico op dehydratatie
en de nood aan vloeistoffen. Epileptische aanvallen en medicatie
kunnen een goede opname van voedingsstoffen belemmeren en
zo de behoefte aan vitamines en mineralen veranderen. Scoliose
kan leiden tot een vervormd spijsverteringsstelsel. Ademhalings-
moeilijkheden kunnen eetproblemen verergeren en bijdragen tot
een gebrek aan voedingsstoffen.

Ondanks alle problemen willen Rett meisjes heel graag eten, ze
houden van eten en ze proberen heel hard. Soms denk je: nu
heeft ze toch veel gegeten, maar als je in detail kijkt, is het
voedsel vaak overal, behalve in haar mond. Vele meisjes zijn dan
ook ondervoed. Een aantal manieren om het eten makkelijker en
aangenamer te maken:

Geef voedsel dat makkelijk te eten is: geen dunne vloeistoffen,
geen grote brokken. Het dikker maken van voeding en drank
maakt dat er meer tijd is om door te slikken. Het reduceert ook

Eetproblemen en de hyper-braakreflex (Catherine Senez,
Frankrijk)

De kijk van een ouder op eetproblemen bij Rett syndroom
(Kathy Hunter, VS)
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andere ziekten, wordt hij wereldwijd met grote
belangstelling gevolgd door een schare van notoire
wetenschappers.

Een spreker uit de top van de Franse mutualiteiten
breekt een lans voor het toekennen van een waar-
dig statuut aan de persoon (ouder) die zijn/haar
job opgeeft om thuis de zorg voor het Rett kind op
zich te nemen: “Het is een echt beroep zoals een
ander, en verdient dan ook een navenante finan-
ciële vergoeding”. Hoe ver staat deze toekomst-
droom nog van ons af? Eén ding is duidelijk: voor
het ene Rett gezin veel verder dan voor het andere.
Het verschil: gewoon de plaats van geboorte.
Stond je wieg in Zweden, dan ben je al een heel
eind in de goede richting opgeschoten; stond ze
pakweg in Moldavië, dan ben je omzeggens nog
nergens. Met onze voorzieningen, waaronder het
Persoonlijke-Assistentiebudget, staan wij in België
ergens halverwege. Laat onze politici nu maar
eerst werk maken van die ellenlange PAB-wacht-
lijsten, denk je dan.

Een laatste zin die me bijgebleven is uit de mond
van een – alsnog gezonde – spreker: “Vroeg of laat
treden wij allemaal binnen in de wereld van de
handicap, hetzij via een lid van onze familie, hetzij
gewoon doordat we oud worden”. Een waarheid
als een koe, en toch een doordenker in al zijn
trivialiteit. Gezonde mensen hebben de onhebbe-
lijke gewoonte om in wij/zij-tegenstellingen te
denken en te spreken: er is onze wereld, en er is
die van de gehandicapten. Het is een gigantische
illusie: elk levend wezen krijgt vroeg of laat te
kampen met handicaps. Toegegeven, voor sommi-
gen begint dat helaas reeds erg vroeg. Maar nie-
mand ontsnapt eraan. Om het sterk te formuleren:
gehandicapt zijn behoort tot het wezen van het
leven. Als de samenleving, van Jan-met-de-pet tot
de hoogste politicus in rang, hiervan doordrongen
raakte, zou gehandicaptenzorg in een heel ander
daglicht komen te staan. Het zou veeleer een
maatschappelijke zelfzorg worden, met alle
positieve (niet-discriminerende, versoepelende …)
gevolgen vandien. Ik moet stoppen met filosoferen:
de spreekwoordelijke bel gaat voor het galadiner
in het Parijse stadhuis.

De ontvangstzaal van het stadhuis is overladen met
marmer, bladgoud, muurschilderingen en
Baccaratkristal. Heel wat minder overladen is het
beloofde galadiner: in ons land noemen ze dat
bubbels met belegde broodjes, maar alla, zo
kennen we onze Franse medemens. Het mag
gezegd worden; iedereen doet zich te goed aan de
broodjes en de fijne dessertjes, maar ook aan het

de reflux, omdat dikker, zwaarder voedsel beter binnen-
gehouden wordt. Een goede houding is belangrijk bij het eten
om het slikken te bevorderen en om het risico op aspiratie te
vermijden.
Houd je aan de “halfuurregel”: als het langer dan een half uur
duurt om het eten binnen te krijgen, verliest het meisje meer
calorieën door de inspanning dan dat ze er binnen krijgt met
de voeding.
Gebruik sterke smaken om de smaakpapillen te stimuleren,
geef ijs voor de prikkelende sensatie.
Zet het meisje mooi rechtop (vermindert risico op aspiratie) en
zorg dat ze stabiel en comfortabel zit, anders gaat haar
aandacht naar het risico op vallen in plaats van naar het eten.

Veel problemen, niet alleen bij het eten, maar bijvoorbeeld ook
bij het wakker worden ‘s nachts, hebben een lichamelijke
oorzaak, namelijk pijn. Reflux is een zeer groot probleem bij Rett
meisjes, het is de grootste oorzaak van zelfdestructief gedrag. Wat
we voor ogen moeten houden, is dat reflux pijn doet. De meisjes
weigeren te eten om de pijn te vermijden. Dit heeft niet alleen
ondervoeding tot gevolg, maar ook constipatie. Het is dan ook
zeer belangrijk om reflux te diagnosticeren en te behandelen.

Een mondspiertherapeut kan de bewegingen van mond, lippen,
tong, kaken en wangen bestuderen bij het eten, drinken, spreken
en bij gelaatsuitdrukkingen. Hij bekijkt dan of een of meerdere
van die bewegingen het sluiten van de lippen of het openen van
de mond verhinderen. Er zijn diverse mogelijkheden om de mond-
en kaakspieren aangenaam te stimuleren, wat onrechtstreeks een
positieve invloed kan hebben op het eten. Geef bijvoorbeeld
regelmatig een massage van gezicht en mond en gebruik altijd
een zachte tandenborstel voor het poetsen.

Een knopsonde is een (onder de kledij onzichtbare) kunstmatige
verbinding tussen de maag en de buikwand, en ziet er vanbuiten
uit als een plastic knop. Veel ouders stellen het plaatsen van een
knopsonde bij hun Rett dochter uit omdat ze het zien als een
mislukking, als een falen om hun dochter te voeden. Ik ken
niemand die het zich achteraf beklaagd heeft, en mocht dat toch
het geval zijn: het is een omkeerbare ingreep. Het klaarblijkelijke
voordeel is dat het meisje op die manier genoeg voedingsstoffen
binnenkrijgt; een bijkomend voordeel is dat een teveel aan lucht
gemakkelijk uit de maag gelaten kan worden.

Reflux

Mondspieren en -bewegingen stimuleren

Knopsonde

(Anna Vermeulen)
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De focus ligt op een morele kosten-batenanalyse van de verschil-
lende beschikbare behandelingen. De spreeksters hebben het
specifiek over de vraag wanneer een bepaalde medische behan-
deling de levenskwaliteit bevordert, en wanneer mogelijke bij-
werkingen, risico’s en complicaties de baten overstijgen. Soms is
een goede symptoombehandeling belangrijker dan een grote
medische interventie.

Als vrouwen een jaar of 50 worden, beginnen ze zich zorgen te
maken over hun gezondheid. Rett vrouwen hebben een slechte
start. Worden de problemen groter bij het ouder worden?

De meeste mensen vertrouwen op hun familieleden voor hulp.
Meestal wordt die familiekring groter bij het ouder worden: men
trouwt, krijgt kinderen en kleinkinderen. Bij Rett meisjes gebeurt
het omgekeerde: hun netwerk wordt kleiner, ze stichten geen
eigen gezin.

Ook de therapeutische hulp en
de expertise verminderen bij het
ouder worden. De school valt
weg, er zijn geen gespecialiseer-
de artsen, de therapeutische
zorg krimpt in, en algemeen
nemen de mogelijkheden af.
Bovendien wordt betwijfeld of de
diverse artsen en verzorgenden
van oudere Rett personen nog
wel echt met elkaar communiceren en coördineren. Anderzijds
worden de medische problemen groter bij het ouder worden.

Bij het ouder worden rijst ook de vraag wie de finale beslissingen
neemt. Niet alleen “goed leven” is belangrijk, ook “goed sterven”
wordt dat. Er moeten regelmatig belangrijke beslissingen ge-
nomen worden i.v.m. medicatie en actief medische behande-
lingen. Uiteraard hebben ouders het best mogelijke leven voor
ogen, de best mogelijke levenskwaliteit. Artsen houden doorgaans
wel rekening met de inbreng van de ouders van een jong Rett
kind, maar luisteren ze nog altijd als het meisje een volwassene
geworden is? Heb je dan als ouder nog veel in te brengen?

Een persoonlijk verhaal over de strijd van Yvonne om de
levenskwaliteit van haar Rett dochter Clare (28) intact te houden.

Toen Clare 5 was, kon ze met
hulp stappen. Dokter Rett zei
toen: “Ze kan stappen, en ze zal
stappen”. En dat deed ze. We
gaven haar maximale steun, en
bleven haar stimuleren om haar
vermogen tot stappen zo lang
mogelijk in stand te houden. Nu
ze 28 is, kan ze dat niet meer,
maar twee maal per dag staat
ze 20 minuten in een standing frame, dat is goed voor haar
lichaam en goed voor haar welzijn.

Clare heeft op medisch gebied al veel meegemaakt in haar korte
leven. Op haar negende diende ze reeds een rugoperatie te

Inleiding: De weg van 5 naar 50 (Hillary Cass, Groot-
Brittannië)

Het levenstraject van een ouder (Yvonne Milne, Groot-
Brittannië)

weerzien met bekenden. Slechts enkelen, zoals
Yvonne en Chris, zijn ingegaan op de suggestie
van de Franse organisatoren om zich in een ”fancy
dress” te presenteren. Voor onszelf hadden we dat,
eerlijk gezegd, niet zien zitten. We begroeten oud-
gediende Janusz uit Polen, en RSE-bestuurslid
Oliviero in gezelschap van zijn echtgenote Lucia.
Zij blijkt inmiddels voorzitster van de Italiaanse
vereniging te zijn. Uiteraard gaan we ook even
gedag zeggen aan Kathy Hunter, de – letterlijk en
figuurlijk – “grande dame” van de Rett wereld. Ze
is de moeder van het eerste Rett meisje dat anno
1984 in de VS gediagnosticeerd werd. Prompt
richtte ze de International Rett Syndrome
Association (IRSA) op, en trok de wereld rond om
haar ervaringen te delen en fondsen in te zamelen
voor de research. Als Andreas Rett de vader van
alle Rett meisjes genoemd wordt, verdient zij beslist
de titel van moeder. Haar Rett handboek, wereld-
wijd vertaald, is inmiddels uitgegroeid tot hét
standaardwerk voor Rett ouders en verzorgenden.
Het is van november 1999 geleden dat we elkaar
ontmoetten. In gezelschap van Dr. Dirk De Muynck
(broer van BRSV-bestuurslid Luc) woonde ik toen in
Nice een Rett syndroom satellietmeeting bij. Ik
herinner me nog levendig hoe we daar, samen met
Irmgard, ergens in een hoekje van het hotel met
ingehouden adem hebben zitten kijken naar de
video “Silent Angels”. Die was toen net uit, en
Kathy wou hem ons bij wijze van avant-première
laten zien. Het is nu negen jaar later, dat merk ik.
En zij ook, ongetwijfeld. Maar de geesten zijn even
jong gebleven. “Heb je die wandelstok echt nodig,
of dient hij om de een of de ander wat aan te
porren?” vraag ik haar. Monkelend zet ze een
streng gezicht op, en de stok gaat dreigend de
hoogte in. Merkwaardige, sterke vrouw. En door en
door Amerikaans. Een dag later zullen we haar
doodgemoedereerd in haar eentje beneden op een
marmeren trap zien zitten, een boterham in de ene
hand, een document in de andere. We willen net
nog een broodje nuttigen als Jorma en Leena uit
Finland ineens voor ons staan. “Kijk eens wie we
meegebracht hebben!” En jawel: daar staat Olga
Timutsa, in levende lijve. En in nationale kleder-
dracht nog wel. In maart 1999 was Olga als
piepjonge Rett moeder uit het verre Russische
Kazan met professor Gorbachevskaya meegereisd
naar Berlijn om er de bijeenkomst van de Europese
Rett vereniging (toen nog E.A.R.S.) bij te wonen. Ze
sprak, op een handvol Engelse woorden na, helaas
alleen Russisch. Omdat het voor ons beiden onze
eerste Europese bijeenkomst was en we niemand
kenden, probeerden we spontaan en met de
nodige gebarentaal enig contact tot stand te
brengen. Al was het maar met een “daughter” en

Ouder word
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ondergaan. Andere ingrepen volgden, en ze had ook diverse
ernstige infecties, longontsteking, nierstenen, een heupoperatie ...
Het is telkens weer een moeilijke beslissing als ouder: afwegen
wat het beste is voor haar welzijn, wat op lange termijn het beste
belooft te zijn. Belangrijk is om niet zomaar met de eerste de beste
arts in zee te gaan, maar om je voldoende te informeren en te
zoeken naar artsen met de juiste specialisatie die zo goed mogelijk
aansluiten bij de noden en de verwachtingen.

Bij het verouderen, worden de bestaande problemen erger. De
mobiliteit vermindert, en er zijn minder therapieën. De stijfheid
neemt toe, wat meer pijn veroorzaakt – en telkens moet je dan
uitvissen waar die pijn zich situeert en bedenken wat je eraan kunt
doen. Eenmaal van school af, zijn er geen speciale therapieën
meer. De vrienden van de kindertijd verdwijnen, de levensstijl
verandert. Er zijn de problemen met voeden, slikken, verteren,
reflux, tanden, ademhaling, constipatie ... Als ouder neemt ook je
eigen leeftijd toe, je gezondheid wordt brozer, en het wordt steeds
moeilijker tot onmogelijk om zelf alle zorg te blijven dragen. Vele
ouders krijgen een burnout. Overigens staat ook het gezinsleven
onder druk: er is de permanente zorg, de anderen en jijzelf
kennen hun eigen problemen. Vandaar dat de balans in het leven
wel eens uit evenwicht raakt.

Het goede nieuws is dat Rett meisjes “great survivors” zijn: velen
kunnen in goede gezondheid oud worden. Maar we hebben hulp
nodig. We hebben nood aan:

gespecialiseerde en ervaren artsen
training en infosessies voor ouders en verzorgers om de grote
problemen en risico’s te herkennen en te behandelen

Kortom: alles wat kan bijdragen tot een langer leven voor onze
Rett meisjes en tot het verhogen van hun lichamelijk en ons aller
emotioneel welzijn.

Rett meisjes kennen van bij de geboorte veel problemen. Die
verbeteren niet met ouder worden. Aan de basis van het ver-
ergeren ligt vaak het feit dat de problemen niet goed herkend
worden. Als daar niets aan gedaan wordt, is het niet verwonderlijk
dat er een waterval van andere problemen ontstaat. Het is dus
belangrijk om de vicieuze cirkel te doorbreken door kleine tekens
te herkennen en preventief in te grijpen. Daarbij moeten we er ons
van bewust zijn dat elk Rett meisje uniek is. Vandaar de grote
variatie in elk aspect van de aandoening, en de noodzaak van een
persoonlijk onderzoek van elk meisje. Ook datgene waartoe Rett
meisjes in staat zijn, varieert. Daarbij spelen tijd en leeftijd,
omgeving, graad van motivatie en van stress/relaxatie een rol.

Dat de problemen verergeren met de
leeftijd, heeft grotendeels te maken met
het feit dat het om maturiteitsproblemen
gaat. Rett meisjes rijpen traag, ze hebben
een onrijpe hersenstam. Hun hersenstam
wordt makkelijk verstoord, waardoor
zowel houding, bloeddruk als ademhaling
weinig stabiel zijn. Dat is de basis. Het is
bijvoorbeeld normaal dat iemand die
lichamelijk zo instabiel is, een verlaagde
concentratie vertoont.

onderzoek naar doodsoorzaken, vooral longontsteking – er
is al veel info over manieren van voeden om longproblemen
te voorkomen, maar die is niet algemeen bekend,
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Medische interventies (Ingegerd Witt Engerström, Zweden)

een “beautiful” rond een foto van haar Katya.
Sindsdien is Olga nooit meer te zien geweest. En
nu staat ze hier, in het stadhuis van Parijs. Ze
spreekt nog steeds nauwelijks Engels, evenmin als
haar man Nikolay. Maar het is goed om elkaar
terug te zien. “Thank you for the Rett Gazet”, weet
ze toch te zeggen. Het ontroert me. Ik heb Peter
indertijd gevraagd om haar adres op te nemen in
onze database, en sindsdien krijgt ze dus ons
tijdschrift. Ze kijkt dan naar de foto’s die erin
staan, stel ik me voor. Het moet haar een gevoel
van verbondenheid met onze Rett gemeenschap
geven, daar in dat immense land, waar er – god-
betert – nog steeds geen Rett vereniging bestaat. Er
is nog werk aan de winkel voor RSE, zoveel is
duidelijk. Olga heeft zowaar een magneetje voor
me meegebracht met een afbeelding van haar
stad. “Greetings from Kazan”, vertaalt ze de rare
letters. Soms vraagt men me: “Waarom doe je dat
vrijwilligerswerk?” Wel, onder meer daarvoor, dus.
Zo’n blijk van waardering van een wildvreemd
mens van op de grens tussen Europa en Azië, dat
is niet te schatten. Gelukkig worden ze vergezeld
door Dmitry, een Russische Rett vader die vloeiend
Engels spreekt. Zo kan ik Olga tenminste
fatsoenlijk bedanken.

Als ik rond acht uur van een vroege ochtend-
wandeling-met-koffie terug bij het hotel kom, loop
ik Caroline, Ann en Jan tegen het lijf. De Belgische
delegatie van onze Rett ouders, zeg maar. Ik wijs
ze de weg naar het congresgebouw. “We zien
elkaar straks nog wel”. Helaas zullen we elkaar
nauwelijks zien. Er is zoveel te doen, de een volgt
dit, de ander dat, en er zijn zoveel mensen te
ontmoeten. Als Anna en ik een tijdje later het
gebouw binnenstappen, grijpt Yvonne me bij de
spreekwoordelijke kraag: “Vanavond moeten we
bestuursverkiezingen houden op onze RSE-
meeting. Jij moet die voorzitten”. Ik probeer haar
nog af te wimpelen – Engels spreken voor een
vergadering is nog wat anders dan een individueel
gesprek – maar er is geen ontsnappen aan. “Het
moet een vertrouwd persoon zijn, en iemand die
op de hoogte is van de statuten. Jij hebt die inder-
tijd toch mee opgesteld?” Daar gaat de voor-
dracht die ik wou bijwonen. Ik moet dringend terug
naar onze hotelkamer om de statuten op mijn
laptop te bestuderen (het is ook alweer zolang
geleden dat ik ze nog bekeek), en een verkiezings-
procedure te improviseren. Anna van haar kant zit
ook in nesten: haar batterijoplader heeft het
begeven, met het gevolg dat alle vermeend her-
laden batterijen zo leeg zijn als wat. Geen foto’s,
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De hersenstam staat in voor alle functies betreffende de
lichamelijke homeostase: ademhaling, hartritme, bloedgassen,
bloeddruk ... Rett meisjes zijn bijvoorbeeld heel gestresseerd
omdat de stress niet onderdrukt wordt. Hun inwendige kalmeer-
systeem werkt niet naar behoren. Instabiliteit bij het functioneren
van de mond- en keelholte en van het gastro-intestinale systeem
leidt tot problemen met slikken, aspiratie, reflux, constipatie.
Verdere problemen die voortvloeien uit de karakteristieken van de
hersenstam bij Rett syndroom zijn: ophouden van urine, koude
voeten, humeurwisselingen, onrust, moeilijkheden om te relaxeren
en zich te concentreren; ontregelde spierspanning met orthope-
dische misvormingen en verlies van spiermassa; ongecoördineerde
gedachten en bewegingen. Voor heel wat van deze problemen zijn
behandelingen mogelijk:

Tegen reflux kan medicatie genomen worden.
Constipatie vermindert door te bewegen en water te drinken.
Rett meisjes bewegen moeilijk en hebben moeite met drinken.
Een sonde om voeding en vocht toe te voegen kan een
mogelijke oplossing zijn. Vocht toedienen is heel belangrijk
omdat ze veel vocht verliezen door het zware ademen.
Tegen het ophouden van urine kan een katheter gebruikt
worden.
Problemen met de grove bewegingen worden ook veroorzaakt
door de hersenstam (verlaagde spierspanning). De meisjes op
hun voeten laten staan is helend, het werkt als medicatie.
Scoliose verbetert niet bij het ouder worden. Doorbreek de
cirkel indien nodig met een operatie.
Rett meisjes hebben vaak longontsteking. Dat is niet het gevolg
van een defect aan hun longen, wel van een gebrekkige
controle op de ademhaling. Deze gebrekkige controle kan
lichamelijke schade tot gevolg hebben, waardoor medisch

ingrijpen noodza

Eigenlijk gaan Rett meisjes niet achteruit bij het ouder worden: de
meeste problemen gaan op en neer, wat inherent is aan de
instabiliteit van hun hersenstamfuncties. We moeten ze helpen om
deze functies te ondersteunen. We moeten paniek proberen te
vermijden, stress proberen te verminderen, want hun eigen
vermogen om dat te doen is onvoldoende ontwikkeld. Als ze
gestresseerd raken, worden de problemen erger. We mogen het
effect van een ernstig verstoorde homeostase niet onderschatten.
Het heeft tot gevolg dat een mens zich zeer ongemakkelijk voelt.
We merken wel dat alle lichamelijke ongemakken verbeteren als
Rett meisjes blij zijn, zich veilig voelen en zich kunnen uiten.

De focus ligt in deze lezing op het eten en het slikken.

Wat weten we en wat weten we niet?
Waarvoor hebben we bewijzen?
Waarvoor hebben we geen bewijzen?
Baten en kosten?

Bij het ouder worden, verergeren de eetproblemen. Deze zijn
complex, en staan onder invloed van vele factoren. De hiaten in
onze kennis hieromtrent zijn groot.

We weten dat er aspiratie is. We hebben technieken om dat te
detecteren en te meten en om de diagnose te stellen. Wat we nog
niet weten, is hoe we preventief kunnen werken, en wanneer en
op welke manier we het best ingrijpen. We kunnen ook de lange
termijneffecten op de longfunctie nog niet voorspellen. We weten
dat longontsteking de belangrijkste doodsoorzaak is bij Rett

kelijk wordt.
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�

�

Therapeutische interventies (Sheena Reilly, Australië)

dan maar? Geen sprake van, natuurlijk. Terwijl ze,
met een papieren plattegrond van Parijs in de
hand, de lichtstad intrekt op zoek naar nieuwe
batterijen, buig ik me over de relevante statutaire
artikels. Er is een probleem. Yvonne heeft al te
kennen gegeven dat ze zich graag opnieuw
verkiesbaar wil stellen. Maar volgens de statuten
kan dat niet meer, omdat ze er drie opeenvolgende
termijnen van twee jaar op heeft zitten. Toch lijkt
het ook mij belangrijk dat ze aan boord blijft. Ze
heeft een jarenlange ervaring, en ze is de motor
geweest van belangrijke congressen in landen
waar Rett nog vrijwel onbekend was. Stel je boven-
dien voor dat alle huidige bestuursleden zich
terugtrokken: dat zou een ramp zijn voor de
continuïteit in de RSE-werking. Maar wat als
iemand zich verzet tegen haar nieuwe kandida-
tuur? We zullen zien. Tijdens de middag bespreken
we het probleem nog eens met Ronny en Lorna,
het Britse echtpaar dat ook al jaren Europees van
de partij is. Ronny was er overigens ook bij toen we
de statuten opstelden. Conclusie: we zullen zien.

In de namiddag trekken Anna en ik naar de sessie
“Getting older, living well”. We vinden het belang-
rijk dat ook aan de volwassen Rett vrouwen aan-
dacht besteed wordt, dat ze geen vergeten groep
worden. Er zijn vier interessante spreeksters met
ervaring, en we willen uitvoerig rapporteren over
wat die te zeggen hebben.

’s Avonds gaat het richting conferentiezaal waar
RSE zijn jaarlijkse meeting gepland heeft. Het
wordt – alweer – een hectische bedoening, want
we krijgen hoop en al een goed uur de tijd om
onze bijeenkomst af te werken. Er zijn vertegen-
woordigers uit maar liefst 20 landen, ongetwijfeld
een nieuw record. Ik noteer alvast snel de namen
van de landen: Malta, Groot-Brittannië, Zweden,
Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Servië, Polen,
Griekenland, Noorwegen, Denemarken, Ierland,
Hongarije, Slovakije, Kroatië, Rusland, Finland,
Spanje, Duitsland en België. Vreemd dat
Nederland alweer niet present is, terwijl er toch
verschillende noorderburen op het congres
aanwezig zijn. Misschien komt daar binnenkort
beterschap in, eenmaal de formalisering van de
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging rond is,
een operatie die dezer dagen volop aan de gang
is. Wat me bijzonder verheugt, is de aanwezigheid
van iemand uit Griekenland. Ooit is er even mail-
contact geweest met een Griekse Rett ouder, die
onze gemeenschappelijke basistekst voor de web-
site in zijn taal omgezet heeft. Maar verder hebben
we de man nooit gezien, en is hij nu zelfs per e-
mail onbereikbaar geworden. Dat is ongelukkig,

Ouder word
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meisjes. Bij Rett meisjes haalt 77,8% de leeftijd van 25 jaar (bij de
normale populatie is dat 99,96%). Van de meisjes die het niet
haalden, stierf 40% aan longontsteking.

We hebben dringend behoefte aan meer onderzoek. Het is be-
langrijk om de levensloop van Rett meisjes grondig in kaart te
brengen. Dat moet op een gedegen, verantwoorde manier gebeu-
ren. Een veelvoud van anekdotes levert nog geen wetenschappelijk

bewijs. Een van de moeilijk-
heden is dat we weinig per-
sonen hebben om te testen. We
kunnen leren van andere aan-
doeningen, maar het probleem
is dat ook deze resultaten vaak
reeds geëxtrapoleerd zijn.

Een belangrijke reden om te
pleiten voor meer onderzoek is
dat dit nodig is om verantwoor-

de kosten-batenanalyses te kunnen maken. Een van de moeilijke
keuzes waar Rett ouders en familieleden vaak tegenover staan, is
immers: nu handelen of afwachten?

(Anna Vermeulen & Johan Delaere)

want als beheerder van de RSE-website kreeg ik
zeer recent een wanhopige e-mail uit Griekenland:
“Spyridoula is 22 maanden oud. Artsen karakte-
riseren haar aandoening als een pervasieve
ontwikkelingsstoornis, vermoedelijk Rett syndroom.
In Griekenland heeft men daar geen ervaring mee,
er bestaat geen vereniging en geen gespeciali-
seerd centrum, en we hebben geen weet van enige
andere familie. Graag kregen we van u suggesties
omtrent gespecialiseerde artsen of ziekenhuizen in
Europa of de VS om Spyridoula te laten onder-
zoeken”. Het schrijnende van de zaak is dat uit-
gerekend op dit congres een mondelinge com-
municatie geprogrammeerd staat van Griekse
genetici van de Universiteit van Athene over het
moleculair testen van het MECP2 gen bij o.m.
“Griekse kinderen met het Rett fenotype”. Erg toch,
zo’n gebrek aan communicatie? Nu, ik zal alvast
proberen contact tot stand te brengen tussen de
betrokkenen. Misschien moet RSE dringend ook in
Griekenland een bijzondere informatieconferentie
houden met de steun van artsen en media. Zoiets
is eerder gebeurd in Slovakije, Kroatië en Tsjechië,
en met succes: sindsdien is Rett er bekend en
ontstond er een netwerk van artsen en families.

Na de gebruikelijke plichtplegingen komt Laurent
Villard, een vooraanstaand Frans Rett onder-
zoeker, onze uitdrukkelijke steun vragen voor het
wetenschappelijk project “Eurorett” dat hij samen
met wetenschappers uit diverse landen wil in-
dienen bij de Europese gemeenschap. Wij beloven
hem onze medewerking. En dan gaan we al snel
over naar de verkiezing van het nieuwe bestuur.
Om een lang verhaal kort te maken: als bij wonder
stellen zich voor de vijf functies net evenveel per-
sonen kandidaat, waaronder Yvonne. Er hoeft dus
niet gestemd te worden. Zichtbare opluchting bij
haar en bij hen die al jaren in de Europese ver-
eniging actief zijn. Jammer dat er niet gedacht is
aan het organiseren van een gezamenlijk etentje
achteraf. Blijkbaar heeft iedereen daarom al ande-
re afspraken gemaakt, en is er geen gelegenheid
om kennis te maken met de nieuwe vertegen-
woordigers. Dat zal voor volgend jaar zijn. Zoals
ook Bojana later zal opmerken: het is geen goed
idee om onze meeting te laten samenvallen met
een wereldconferentie. Weer een les geleerd. Zelf
hebben wij afgesproken met onze landgenoten.
Alleen heeft de meeting zo lang geduurd, dat ze
na afloop reeds vertrokken blijken. Heb ik al
gezegd dat het er op zo’n wereldcongres behoorlijk
hectisch aan toe gaat? Gelukkig treffen we laat op
de avond nog enkele congresgangers op een
terrasje. Tijd voor een Brits-Oostenrijks-Belgisch
onderonsje bij een goed glas.

en in welzijn

Vertegenwoordigers uit 20 landen nemen deel aan de RSE-bijeenkomst

Over de hele wereld zijn mensen op een zeer betrokken en

gedreven manier bezig met Rett meisjes. Velen zijn heel

gepassioneerd bezig en stuk voor stuk geloven ze erin dat er

veel uit Rett meisjes te halen is. Zo viel ons bijvoorbeeld de

passie bij de Zweedse en Israëlische muziektherapeuten op.

Indrukwekkend was ook de wetenschapper uit Canada die het

had over de vele projecten die er in zijn land bestaan om

personen met een handicap te helpen. Het plan “can assist”

bevat ongeveer 170 projecten (bekostigd door de overheid).

“Laser pointing” en “eye tracking” werden hier voorgesteld en

die zijn zeker interessant voor Rett meisjes. Zie ook

www.canassist.ca (An & Jan)
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Zondag 12/10

Bij aankomst in het congrescenter zien we Irmgard.
We vragen haar of de RSE-bestuursfuncties al zijn
ingevuld. Ja, zo blijkt. Zijzelf wordt de nieuwe voor-
zitter, van een comeback gesproken. Nieuwkomer
Eva Tabai uit Hongarije neemt het secretariaat over
van Denis, die ontslag nam. De Italiaan Oliviero
wordt nu penningmeester in plaats van de Zweed
Ulf, en Yvonne en Gerard – respectievelijk Britse en
Fransman – vervolledigen het rijtje als gewone be-
stuursleden. Er zit muziek in de nieuwe ploeg, denk
ik. We feliciteren Irmgard en spoeden ons naar de
grote conferentiezaal. Want daar loopt de weten-
schappelijke ochtendsessie ten einde. Eén van de
spreeksters was de Belgische Hilde Van Esch, die
iets te vertellen had over het fenotype bij Rett
jongetjes. Behalve het feit dat ze verbonden is aan
de KUL weten we niets over haar, en daar willen
we wat aan doen. Misschien kunnen we een af-
spraak maken voor een kort interview? In de con-
ferentiezaal vinden we haar niet meer, maar een
receptioniste toont zich bereid om ons te helpen.
Ze loodst ons naar de ruimte waar de koffiepauze
gehouden wordt, en wijst ons de gezochte persoon
aan. Die blijkt echter met een collega in gesprek
verwikkeld. Het duurt even. We moeten een
beslissing nemen, want straks beginnen voor-
drachten waar we niets van willen missen. Het zal
voor een andere keer zijn, terug op het thuisfront
zullen we haar naam in het oog houden. Anna
haast zich naar de voordracht over voeding, ik
naar die rond communicatie.

’s Middags kunnen we eindelijk eens samen met
Caroline, An en Jan naar een terrasje voor een
babbel bij een slaatje. “Hoe is het meegevallen tot
dusver?” vragen we elkaar. We kunnen onze
ervaringen unisono samenvatten in twee super-
latieven: erg boeiend èn vermoeiend. We horen
hetzelfde van meerdere ouders ter plekke, en terug
thuis zullen we het ook lezen in de mails van nog
anderen die het congres bijwoonden. Caroline
heeft Waffa, een Ethiopische Rett moeder, op
sleeptouw genomen. Ze schuift mee aan tafel, en
biedt ons een blik op de Afrikaanse Rett wereld:
het syndroom is hetzelfde, maar de sociale context
is heel apart. Op de terugweg naar het congres-
centrum maken we kennis met Hans en Anja
Biemans, Nederlandse Rett pioniers van het eerste
uur. Het vuur is bij hen kennelijk nog niet gedoofd,
integendeel: het straalt af op een van hun dochters
die mee het congres is komen volgen.

In de namiddag trek ik naar een Franstalige work-
shop met de intrigerende titel “Het woord dat

Conductieve pedagogie
Sophie Laperche, Annick Champolion (Frankrijk)

Deze zogenaamd vernieuwende aanpak bij de begeleiding van
Rett meisjes was voor ons Belgen heel herkenbaar, dit wordt reeds
in onze scholen en MPI’s toegepast, weliswaar zonder deze “grote
naam”.

Deze begeleiding, bedacht door Andréas Péto (Hongarije), is als
levensvisie bedoeld om de persoon zo autonoom mogelijk te laten
functioneren.

De middelen zijn een goed programma (met veel structuur), een
groep (waarin elk kind een eigen programma heeft en een eigen
begeleider), een coördinator (die de groep observeert en eventueel
de individuele programma’s aanpast), taal (opdrachten worden
ritmisch gezongen: “ik plooi, plooi, plooi” ...) en aangepast
meubilair om de oefeningen uit te voeren.

Heel belangrijk bij de aanvang van de oefeningen is een goede
zithouding (voeten op de grond). Men start met een staaf die de
kinderen vasthouden en met hulp boven het hoofd brengen. Dit
helpt om tot een goede ademhaling te komen.

Meer info op www.geslafamille.be (franstalige website)

(Caroline Lietaer)

We beseffen ten volle dat er in België al

heel wat gebeurt en dat onze kinderen

vaak heel professioneel en goed

opgevangen worden (logo, kiné, ergo …).

De multidisciplinaire aanpak is in België

dikwijls vanzelfsprekend, terwijl die op

het congres soms “verkocht” werd als

heel vernieuwend. (An & Jan)

Het congres heeft me duidelijk gemaakt dat we in

België en Nederland heel goed bezig zijn wat

betreft begeleiding in de scholen en de MPI’s.

Wat in Parijs gepresenteerd werd als “snoezelen”,

“muziektherapie”, “conductive pedagogy” ... is in

onze centra reeds geïntegreerd, niet altijd met

grote woorden en in een aparte therapie maar de

elementen zijn bij ons als het ware verweven. Waar

we wel nog veel vooruitgang kunnen boeken, is op

het vlak van communicatie. (Caroline)

Het volgen van de vele onderwerpen

was zeer vermoeiend, vooral omdat

ze zo snel op elkaar volgden. Ik vind

het heel spijtig dat ik de voordracht

over scoliose miste. In het grote

aanbod zaten ook sessies die daar

volgens mij absoluut niet thuis-
hoorden: stress management, clown

games en accompanying the cries

waren bijvoorbeeld heel teleur-
stellend. Van sommige sessies kon ik

wegglippen, in een andere heb ik mij

verplicht leren ontspannen en kon

Marielle (Nederland) haar werk op

de PC afwerken ... (Caroline)

Eén feitje over scoliose

is me bijgebleven: Dr.

Sakkubai Naidu (VS)

vertelde dat uit klinisch

onderzoek is gebleken

dat er geen verband

bestaat tussen

scoliose en de

mogelijkheid tot

stappen. (Anna)

Er was een overweldigend

aanbod aan uiteenzettin
gen,

workshops, dis
cussies ... Een

goede voorbereidin
g was dus

nodig. Sommige uiteenzettin
gen

leken interessant
“op papier”

maar achteraf bleek de vlag

niet altijd de lading te dekken.

(An & Jan)
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geneest. Een ontdekkingsatelier rond de praktijk
van het sprookjes vertellen”. Een achttal dames
heeft zich aangemeld, samen met twee Japan-
ners, waarvan er één constant in het oor van de
ander murmelt, een Rett vader en zijn tolk, neem ik
aan. De workshop wordt geleid door een toneel-
actrice, die al snel laat vermoeden dat ze nog nooit
een Rett meisje van nabij heeft gezien. Ze leest ons
het verhaal van Klein Duimpje voor tot het moment
waarop de hoofdfiguur na een bangelijke zwerf-
tocht door het woud (de vogels hadden zijn
kruimels opgepikt, weet u nog?) een huisje bereikt.
De deur gaat open en de warmte van het haard-
vuur straalt hem toe. Of we zelf ook ooit zoiets
ervaren hebben, wil de actrice weten. Het blijft
akelig stil. Naar verluidt, is het de bedoeling om
dat soort eigen ervaringen in ons te laten op-
borrelen, en ze door te laten klinken als we
kinderen zo’n sprookje gaan vertellen. Er komt
maar geen animo in de groep, het blijft groten-
deels bij een monoloog van de actrice. Op een
gegeven moment krijg ik het zo op mijn heupen,
dat ik het woord vraag. “Heeft iemand van jullie
enige ervaring met het vertellen van sprookjes aan
een Rett meisje?” gooi ik in het midden. Eén van
de deelneemsters gaat erop in. Hoe ze geregeld
sprookjes vertelt aan haar dochter, die er maar niet
genoeg van krijgt. Steeds weer wil het kind de-
zelfde verhalen horen. Uit haar reacties kan haar
moeder opmaken dat ze met de sprookjesfiguren
meeleeft en vaak anticipeert op wat er staat te
gebeuren. De andere deelneemsters knikken bij
wijze van herkenning. Maar net nu we goed
begonnen zijn, vraagt de actrice om terug te keren
naar Klein Duimpje. Het is een maat voor niets. Al
snel wijst iemand van het gezelschap er zonder
veel gêne op dat de tijd om is en dat er andere
voordrachten wachten. Iedereen haast zich weg.
Ook dat is iets wat ik bij verschillende congres-
gangers opvang: soms heb je weinig of niks aan
een workshop. Pech gehad.

In de vooravond pikken Anna en ik nog een sessie
mee rond internationale, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden met het oog op de
samenstelling van goed gestoffeerde databases.
Vertegenwoordigd zijn Helen Leonard van de
InterRett database (waarvan we een link op onze
website hebben), John Christodoulou van Rettbase,
Laurent Villard van EuroRett, Walter Kaufmann van
RettSearch en Francesca Mari van de Italiaanse Rett
Biobank. Allen brengen ze een eensluidende bood-
schap naar artsen en Rett gezinnen toe: help ons
bij het uitbouwen van onze database. Het belang
van de inbreng van zoveel mogelijk Rett gezinnen
ligt voor de hand. Vorsers kunnen best wel een

Belgische lunch

Zondagmiddag: Anna Vermeulen, Johan Delaere, Caroline
Lietaer, An Meersman en Jan Osselaer

Natuurlijk ziekteverloop
Evolutie van stereotypieën bij adolescente en volwassen
personen met Rett syndroom (Aglaia Vignoli, Italië)

Rett syndroom bij volwassenen: gegevens vanuit de British
Isles Rett Syndrome Survey (BIS) (Anna Hryniewiecka-
Jaworska, Cardiff Universiteit, Groot-Brittannië)

Op een populatie van 30 Rett patiënten in Milaan, werden de
stereotype handbewegingen van de 15 meisjes ouder dan 14 jaar
onderzocht. De stereotype handbewegingen begonnen gemiddeld
op de leeftijd van 17 maand en blijven bestaan gedurende de
verdere levensloop. Tot zover de weinig inspirerende lezing van
mevrouw Vignoli. Dat besefte ze blijkbaar zelf ook, want ze vond
het nodig haar lezing “op te fleuren” met een aantal respectloze,
slordig gemaakte videobeelden van Rett meisjes in ongemakkelijke
poses met EEG-aansluitingen op het hoofd. Close-up beelden van
de verschillende handbewegingen zouden – alle wettelijke,
ethische en humane argumenten terzijde – in dit geval veel
informatiever geweest zijn.

Een zinvolle bijdrage uit het publiek: een dame meldde dat uit
Brits onderzoek, aan de hand van videobeelden van de ouders,
blijkt dat de bewegingen van Rett meisjes verstoord zijn van bij de
geboorte. De kleine bewegingen die baby’s maken, komen bij Rett
baby’s niet voor.

Uit vroegere studies blijkt dat de mogelijkheid om te stappen,
epilepsie, scoliose en een onstabiele hersenstam de vier belang-
rijkste factoren zijn die de levensduur van een Rett meisje of
-vrouw bepalen. In deze beschrijvende, klinische studie werden de
gegevens van 266 Rett vrouwen tussen 20 en 59 jaar bestudeerd.
De cijfers: leerproblemen: 100%, stereotype handbewegingen:
97,7%, epilepsie: 70% van de twintigers en 29% van de vijftigers,
scoliose: 84,3%, ademhalingsproblemen: 78%, mogelijkheid tot
spreken: 7%
Uit een onderzoek van 25 op 37 overleden Rett vrouwen blijkt dat
de voornaamste doodsoorzaak longontsteking is.

(Anna Vermeulen)
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studie opzetten op basis van de gegevens van een
beperkt aantal Rett meisjes. Maar iedereen is er
zich terdege van bewust dat de resultaten van
studies op basis van de data van verschillende
honderden meisjes een stuk verfijnder kunnen zijn,
en dat die grootschaligheid de studie veel meer
gezag en betrouwbaarheid zal geven.

We trekken naar de avondsessie. Ook die staat in
het teken van de internationale samenwerking
tussen wetenschappers, al komt de focus nu meer
te liggen op de concrete uitwisseling van erva-
ringen rond de medische vaststelling van de ernst
van de Rett aandoening, het correct informeren
van de Rett ouders en het medisch advies inzake
therapeutische behandelingen. Twee artsen trek-
ken hier de aandacht. Enerzijds is er de Poolse Dr.
Alina Midro. Jaren geleden mocht ik haar op een
conferentie leren kennen als een zeer intelligente
en al evenzeer bescheiden dame met een hart voor
Rett meisjes. Ook nu doet ze haar verhaal met
zachte stem. Over de vruchtbare samenwerking
tussen het Departement voor Klinische Genetica in
Bialystok en het Centrum voor Menselijke Erfelijk-
heid te Leuven. Met grote waardering spreekt ze
over Dr. Fryns en Dr. Smeets. Laatst genoemde,
een rasechte Hasselaar – men vergeve me deze
neut chauvinisme – is de tweede grote persoonlijk-
heid van deze sessie. Wat me bij hem opvalt, is zijn
nuchtere kijk die een kritische, no nonsense-
mentaliteit combineert met een welgemeende
betrokkenheid. Nooit vergeten dat we met levende
Rett meisjes te maken hebben, zij moeten het
middelpunt van onze belangstelling blijven: dit lijkt
me zijn adagio te zijn. Een vermanende vinger
naar het gegoochel met chemisch-abstracte
symbolen van de collega-genetici die de jongste
jaren het mooie weer maken in de wetenschap-
pelijke Rett literatuur? Ik weet het niet, het is een
interpretatie die ik helemaal voor mijn rekening
neem. Het schijnt me nu eenmaal toe dat er bin-
nen de Rett wetenschap twee soorten van onder-
zoek zijn: enerzijds het “harde” onderzoek dat zich
toelegt op de eliminatie van de aandoening, of ten
minste op die van zoveel mogelijk symptomen, en
anderzijds het “zachte” onderzoek dat het leven
met de bestaande symptomen wil optimaliseren en
zo draaglijk mogelijk probeert te maken. Ze zijn
beide broodnodig. Het mag niet of/of zijn, het
moet en/en zijn. Nogmaals, dit is een volstrekt
persoonlijke observatie.

We zijn behoorlijk vermoeid. Op het laatavond-
terrasje worden we opgewacht door Bojana en
Snezana, de twee Servische Rett moeders die bijna
nooit ontbreken op een RSE-conferentie. Ze zijn in

Cognitie en c

Meting en bekrachtiging van de cognitieve vermogens bij
Rett Syndroom (Rosa Angela Fabio, Italië)

Beoordeling en verbetering van communicatieve
vaardigheden (Nigel Livingston, Canada)

Deze studie wil aantonen dat Rett meisjes kunnen leren complexe
stimuli te onderscheiden, waaruit moet blijken dat ze op het vlak
van cognitie (o.m. begrijpende interpretatie, onderkenning van
emoties, reactiegedrag) en communicatie hogere niveaus kunnen
bereiken dan tot nu toe in de literatuur bekend was. De proce-
dures zijn goed gestructureerd volgens het schema test/training/
test/training/test. In elke testfase wordt de aandacht, d.w.z. de
tijdsduur van geconcentreerd zijn, nauwkeurig gemeten en opge-
tekend. Belangrijk in de trainingsfase is de bekrachtiging op het
moment dat de aandacht verzwakt. Bekrachtiging gebeurt door het
aanbieden van aangename prikkels om de aandacht gaande te
houden: foto’s, kleuren, vormen, geluiden, bewegingen, muziekjes
(al dan niet zelf gezongen), enz. Ook het uitbundig belonen bij
een goed resultaat is een belangrijk onderdeel van de bekrachti-
ging. Door een hiërarchische opbouw kan stap voor stap telkens
naar een hoger niveau toe gewerkt worden. Gebleken is dat
naarmate het leerproces vooruitging, de concentratietijd van de
meisjes toenam.

Teneinde de concentratie te verhogen is het aangewezen om te
zorgen voor een goede zithouding, en de stereotype hand/mond-
bewegingen te beperken. Zo is het nuttig om de handen vast te
houden of armspalken te gebruiken. Regels zijn belangrijk: deze
formuleert men in korte, krachtige, positieve boodschappen, dus
liever “Hou je handen stil” dan “Niet met je handen bewegen”,
liever “Kijk naar mij” dan “Niet naar … kijken”. Dat alles vraagt
tijd, energie en geduld, en vergt een goede samenwerking tussen
ouders en school.

Onderzocht wordt hoe via technologische toepassingen o.m. aan
Rett kinderen meer mogelijkheden tot communicatie aangeboden
kunnen worden. Een uitstekend hulpmiddel hierbij is het eye-
tracking systeem, dat bestaat uit een infrarood camera en licht
uitzendende dioden (LED’s) om zowel de pupil van het oog als het
door het hoornvliesoppervlak gereflecteerde infraroodlicht te
detecteren. Deze methode is uiterst geschikt voor niet-stappertjes
of kinderen met een minder goede handfunctie.

Verschillende tests met Rett meisjes hebben uitgewezen dat ze
perfect in staat zijn om op een scherm uit vier verschillende
afbeeldingen telkens hun favoriete voorwerp te kiezen. Wanneer
de voorwerpen in een andere volgorde aangeboden worden, dan
vinden ze feilloos hun favoriet terug. Ze kunnen dus duidelijk een
keuze maken. Het systeem wordt nog verder ontwikkeld om de
gebruiker de mogelijkheid te bieden meer keuzes te maken en ook
woorden en letters te kunnen kiezen. Heel grappig om zien was
hoe een meisje een speeltje kon aanzetten door ernaar te kijken,
of hoe ze een autootje door haar blik kon doen rijden. Meer info
op: www.canassist.ca

De Poolse Dr. Alina Midro over de Pools-Belgische samenwerking



25

het gezelschap van hun landgenote Dr. Marija
Djuric. Deze laatste engageert zich oprecht voor de
zaak van de Rett meisjes, dat hoor je meteen. Het
is een zegen voor de Servische Rett gezinnen om
op zo iemand te kunnen rekenen. Marija vertelt
ons dat ze reeds door meerdere organisatoren van
internationale databases werd aangesproken om
haar data door te spelen. Ze wil het eerst allemaal
nog eens bekijken. De interesse geeft haar onge-
twijfeld een gevoel van eigenwaarde. Als ze af-
scheid neemt, blijven we met Bojana en Snezana
nog even hangen. One for the road. We lachen
wat af, en dat doet deugd. Nooit gedacht dat het
Vlaamse en het Servische gevoel voor humor en
zelfkritiek elkaar zo dicht konden benaderen.
Mensen spreken mensen, zeker?

Laatste dag van het congres. We besluiten nog
twee voordrachten te volgen, respectievelijk ge-
titeld “Het Rett syndroom, de situatie in de op-
komende landen”, en “Van diagnose tot
therapieën: wat valt er te onthouden?”

Voor eerstgenoemde voordracht tekent Dr. Xi-Ru
Wu van de universiteit van Beijing. Vanuit haar
jarenlange ervaring geeft ze een indringend beeld
van de erg povere aandacht die de overheid en de
medische wereld tot voor kort besteedde aan het
Rett syndroom, en van de gevolgen daarvan. Maar,
naar verluidt, worden de Chinese Rett meisjes toch
met veel liefde verzorgd binnen het gezin. Mogen
we achter deze uitspraak de invloed vermoeden
van de streng toekijkende Chinese overheid, die
wil dat alles wat met China te maken heeft, steeds
in een positief daglicht wordt gesteld? We weten
het natuurlijk niet zeker, maar we zullen de laatste
zijn om een steen te gooien naar Dr. Wu, die er
met eindeloos geduld het beste probeert van te
maken, en die dat doet met een groot hart voor de
Rett meisjes van haar immense land.

In de tweede voordracht gaat de Amerikaanse Dr.
Carolyn Schanen bij wijze van algemene conclusie
in op de huidige stand van de Rett research, en op
de perspectieven op korte en middellange termijn.
Het is voor onze oren een erg technisch discours,
zeg maar een ander soort Chinees. Gelukkig komt
Anna op het lumineuze idee om alle geprojecteer-
de slides te fotograferen. Terug in België zullen we
Dr. Luc De Muynck vragen of hij er een begrijpe-
lijke tekst kan uit puren. Het zal geen sinecure zijn,
dat beseffen we wel.

Tijdens de ultieme plenaire vergadering krijgt

Maandag 13/10
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Te laat ... Hilde Van Esch is weg

Wat Caroline bereikt heeft
met Aline kwam ook even aan
bod tijdens een van de
workshops, een aparte sessie
hiervoor zou zeker niet
misplaatst zijn. (An & Jan)

Interventie via Augmentatieve en Alternatieve Communicatie
(Judy Wine, Israël)

Rett meisjes hebben een sterke nood en wil om te communiceren.
Vaak gebruiken ze daartoe vocalisatie, lachen, schreeuwen, oog-
fixatie, gezichtsexpressie. Dit is echter onvoldoende om tot interactie
te komen: om bijvoorbeeld te vertellen hoe het was op school, om
een vraag te stellen, om duidelijk te maken waar ze pijn hebben,
enzovoort. Hiervoor zijn bijkomende communicatiestrategieën nodig.
Deze moeten gekozen worden in functie van de noden en de
mogelijkheden van het meisje. De strategieën maken gebruik van
pictogrammen, voorwerpen, geschreven woorden, praatknoppen en
computertoepassingen. Sommige meisjes kiezen door te wijzen met
het hoofd of de neus, door oogfixatie, of hebben de mogelijkheid om
hun handen te gebruiken. Wat zoal aangeleerd kan worden: kiezen
van kleuren, kledij, aanduiden hoe het meisje zich voelt … Een tip:
pas alles aan aan de leeftijd, bijvoorbeeld geen babymuziek voor
een 13-jarige.

Het ideaal is voor elk Rett meisje een persoonlijk communicatie-
woordenboek samen te stellen, waardoor iedereen in staat is haar te
begrijpen: bijvoorbeeld dit pictogram betekent lachen/huilen/…, dit
doen betekent dat, enzovoort. Uit een en ander blijkt het belang van
een communicatie-assistent.

Een goede raad: als je een aantal pictogrammen aanbiedt, zorg er

dan voor dat er steeds een alternatief bij zit, zoals “ ” (wat dus

betekent: iets anders dan de aangeboden pictogrammen). Het
voorbeeld werd aangehaald van een meisje dat op een bord met

activiteitspictogrammen koos voor “ ”. Daarop werd haar het bord

met humeur- en gevoelspictogrammen aangeboden. Daaruit pikte ze
het symbool dat aangaf dat ze pijn had. Toen ze vervolgens het bord
met lichaamsplekpictogrammen voorgeschoteld kreeg, koos ze voor

“ ”. Op een aanvullend bord met lichaamsonderdelen ging ze op-

nieuw voor “ ”. De begeleider begreep het niet, en startte opnieuw

met de activiteitspictogrammen. Dit keer koos het meisje voor het
rolstoelsymbool (betekende normaal: gaan wandelen). Wat bleek: ze
zat bovenop een stuk speelgoed dat haar hinderde.

Van wezenlijk belang: kunnen wachten, wachten en nog eens
wachten op de reactie van het meisje, want door de apraxie is haar
reactie traag.

Meer info: http://www.asha.org/about/publications/leader-
online/archives/2007/070814/f070814a7.htm

Onze finale indruk na het bijwonen van deze voordrachten: Rett
meisjes worden nog vaak onderschat en onvoldoende gestimuleerd
op het vlak van communicatie.

≠

≠

≠

≠

(Caroline Lietaer en Johan Delaere)
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Yvonne de eer om de prijs voor de beste poster uit
te reiken. Tot onze voldoening gaat die naar de
Servische Rett vereniging. Fier als een gieter neemt
Bojana onder groot applaus de prijs in ontvangst.
Meer dan verdiend, vinden we. Tegen de middag is
het moment van de slotceremonie aangebroken.
Een door vermoeidheid en emoties aangegrepen
Gérard Nguyen laat de hele zaal nog eens ge-
zamenlijk de woorden van Dr. Andreas Rett reci-
teren: “Ze spreken met hun ogen, ik ben ervan
overtuigd dat ze alles begrijpen”. Dan gaan overal
vlaggetjes aan het wapperen met de kleuren van al
de verschillende landen die hier aanwezig waren.
Dank aan de Franse organisatie, dank aan alle
aanwezigen voor hun bijdrage om van het congres
een succes te maken. Tot ziens op het volgende
Wereldcongres dat, luidens de voorzitter van de
International Rett Syndrome Foundation (IRSF), in
2011 plaats zal vinden in Noord-Amerika.

Het zit erop. De rest van de dag maken we van de
gelegenheid gebruik om een paar Parijse quartiers
mee te pikken. Veel praten we niet: we zijn bekaf
en genieten van het apartje om ons mentaal en
fysiek eens goed te laten uitwaaien. Blij dat de zon
nog steeds van de partij is, elke dag heeft ze
geschenen. De goden zijn ons gunstig gezind
geweest.

We checken uit, en nemen afscheid van hotel-
genoten Ulf en Denis en Oliviero (Yvonne blijkt al
heel vroeg vertrokken). “Hei da!” (het enige
Zweeds dat we kennen) “Bye bye” en “Ciao, alla
prossima!”

We hebben nog een flinke rit richting Vlaanderen
voor de boeg. Eenmaal thuis zullen we tijd nodig
hebben om te recupereren. En dan zetten we onze
impressies en verslagen op papier. Een laatste
bedenking: zo’n ongemeen boeiende ervaring
zouden alle Rett ouders eens moeten kunnen
meemaken. Onvoorstelbaar wat voor een boost
een Wereldcongres je geeft.

Dinsdag 14/10

(Johan Delaere)

Slaap- en gedragsproblemen
S. Sarojini Budden (VS), Yoshiko Nomura (Japan)

De boodschap was heel duidelijk: onderzoek eerst alle mogelijke
oorzaken vooraleer over te gaan tot het gebruik van medicatie.
Indien medicatie noodzakelijk is, gebruik dan bij voorkeur
melatonine.

De meest voorkomende slaap- en gedragsproblemen bij Rett
meisjes zijn agitatie, zelfverwondend gedrag, gilbuien en verdriet.
Bij probleemgedrag moeten eerst volgende elementen onderzocht
worden vooraleer overgegaan wordt tot medicatie: oor- of
oogproblemen? ziekte? comfortproblemen? is het te druk? zit de
kledij goed? epilepsie? reflux? tandproblemen? constipatie?
omgevingsfactoren? voldoende stimulerende activiteiten? kan
muziektherapie een oplossing bieden?

Het gedrag bij Rett meisjes varieert met de leeftijd. Vaak zijn de
baby’s vrij stil en duikt in de kindertijd probleemgedrag op.
Volwassenen komen vaak in een depressie terecht.

(Caroline Lietaer)

Dr. Xi-Ru Wu, Beijing universiteit, China

China telt 1,3 miljard inwoners. Daartegenover staat dat er slechts
3000 gediplomeerde kinderartsen beschikbaar zijn, en amper 200
kinderneurologen. De pediatrie besteedt de jongste tijd iets meer
aandacht aan kinderen met een meervoudige handicap. Wat het Rett
syndroom betreft, is er vaak geen geld voor een genetische test.
Gehoopt wordt dat daar in de toekomst beterschap in komt.

In 1987 werd voor het eerst een Rett meisje geregistreerd. Momenteel
zijn er 248 gediagnosticeerd, waarvan het oudste 25 jaar is. Sinds
1989 klopt Dr. Wu geregeld aan bij de overheid om fondsen te vragen
voor de Rett research. Helaas zonder resultaat, iets waar de zeld-
zaamheid van de aandoening niet vreemd aan is. Door haar Rett
gerelateerde projecten in te dienen onder de noemer van het
epilepsie-onderzoek, wist Dr. Wu via een “slimme” omweg toch een
aantal beurzen te pakken te krijgen. Mede door de gigantische
afstanden en het beperkte aantal specialisten gebeurt de follow-up
van de Rett ouders en kinderen veelal per brief en per telefoon, de
jongste jaren meer en meer via e-mail.

Pas de laatste jaren krijgt “mentale retardatie” enige aandacht van de
Federatie voor Gehandicapte Personen, het officiële orgaan dat
traditioneel vooral oog heeft voor “blinden, doven en kreupelen”. Dr.
Wu spant zich onverdroten in om aan de hand van brochures
informatie te verspreiden en aandacht te vragen voor het Rett
syndroom.

(Johan Delaere)

Rett syndroom in China
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Synthese
Van diagnose naar therapie (Dr. Carolyn Schanen, VS)

Dr. Schanen gaf een overzicht van de therapeutische interventies
die bij het Rett syndroom worden bestudeerd. Deze kunnen
uitgevoerd worden op verschillende niveaus:

gentherapie

p

het juiste proteïne (eiwit) inbrengen

be

Een aantal studies onderzoekt de invloed van uitwendige factoren
op de motorische coördinatie. Verrijking van het milieu op 4 weken
verbeterde de motorische coördinatie bij bepaald types MecP2-
muizen.

Desipramine bij muizen verbeterde de ademhaling (minder
ademhalingsstops/apneus) en de overleving (90 dagen t.o.v. 67
dagen). Een recente studie (09/2008) bij mensen toonde
bijwerkingen op hart en darm (constipatie) door dit product.
Cerebrolysin in MecP2 308/y-muizen gaf verbetering van de
motorische functie. (Een zeer kleine studie op 9 Rett patiënten
toonde EEG veranderingen en een subjectieve klinische
verbetering.) Postnatale toediening van Choline verbeterde de
coördinatie in MecP2/y jaenisch-muizen. Bij deze muizen verbetert
Ampakine de ademhalingsfunctie.

Een Betaine/Foliumzuurtest bij 73 Rett patiënten toonde geen
duidelijk effect. PTC 124 (PTC Therapeutics) wordt getest bij
Duchenne Musculaire Dystrofie patiënten met veelbelovende
resultaten: de staptijd wordt verlengd. Er lopen verder studies met
Aminoglycosiden (antibiotica) om de mutatie te corrigeren.

Ook zijn er studies om de X-inactivatie (waarbij een van de twee X-
chromosomen bij meisjes geïnactiveerd is) te wijzigen, zodat het
“zieke” X-chromosoom uitgeschakeld wordt.

Er worden dus studies allerhande uitgevoerd, die op vele niveaus
nagaan waar eventueel ooit een therapie mogelijk zal zijn. Op dit
ogenblik zijn dit nog dierstudies. Deze zijn toch belangrijk voor de
toekomst en tonen aan dat er in de wetenschappelijke wereld een
grote belangstelling bestaat voor onderzoek naar het Rett
syndroom, ondanks het feit dat het om een zeldzame aandoening
gaat.

Op het genetische materiaal

Op het eiwit

ost transscriptie herstel: bij Duchenne Musculaire Dystrofie
wordt bijvoorbeeld een product getest dat zou toelaten om
“door de nonsense mutatie heen te lezen”.

ïnvloeden van de mutante MecP2 functie

(Een samenvatting van Dr. Schanens’ dia’s door Dr. Luc De Muynck)

�
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�
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De familie Biemans uit Nederland heeft een

dochter die biochemie studeert en later onderzoek

naar Rett wil doen, daar heeft Rett zusje Annika

wellicht iets mee te maken. Mevrouw Biemans en ik

blijken naamgenoten te zijn. “15 jaar geleden zijn

we naar de wereldconferentie in Antwerpen

geweest, nu zijn we hier. In die 15 jaar heeft het

genetische onderzoek een vlucht genomen, maar

wat betreft de concrete therapieën voor onze

dochters is er bitter weinig veranderd.” (Anna)

Dokter Djuric uit Servië werkt in een groot zieken-
huis en telt tussen de 80 en 90 Rett meisjes onder
haar patiënten. “Ik heb alle Rett meisjes persoonlijk
ontmoet en onderzocht, maar veel oudere Rett
meisjes zie ik heel zelden. Ze zijn weinig mobiel,
geraken niet tot bij het ziekenhuis. Eigenlijk zou er
hulpverlening aan huis moeten zijn.” Dokter Djuric
woont voor het eerst een wereldconferentie over
Rett bij. “Ik heb hoop gekregen, en stimulansen,
het was heel goed om hier te zijn. Ik heb met veel
collega’s gepraat en heb nu plannen om een
gedetailleerde genetische database aan te leggen.
Op de volgende wereldconferentie kan ik dan
bespreken wat daar verder mee kan gebeuren. De
vertegenwoordigers van de diverse grote data-
bases hebben me allemaal aangesproken en mijn
gegevens gevraagd, ik heb ze allemaal een positief
antwoord gegeven. Nu laten ze me met rust, kan ik
eerst nadenken en later kiezen.”

Waarom dokter Djuric zo in zwang is bij haar
collega’s, blijkt onder andere uit een opmerking
van dokter Smeets bij de uiteenzetting over
InterRett: er is een behoorlijk risico op subjectiviteit
bij het beantwoorden van de vragenlijsten door de
ouders, elke ouder geeft de gegevens van één
kind. De vragen worden geïnterpreteerd en er is
een interferentie tussen ademen, slapen en
epilepsie, wat een mogelijke bias in de resultaten
kan geven. De vragenlijsten zijn ook een moment-
opname. De vragenlijsten ingevuld door artsen die
meerdere patiënten begeleiden, zijn minder debet
aan deze tekorten. (Anna)

Samenwerken

In het databanken-onderzoek ligt een grote

uitdaging. Het is belangrijk om alles zoveel mogelijk

te centraliseren (maar in welke databank?) en om

ouders te motiveren om mee te doen in functie van

de vooruitgang van het onderzoek. Opvallend was

dat sommige onderzoeken en publicaties gebaseerd

waren op kleine groepen van personen met het

Rett syndroom. Wat kan je dan zeggen over de

waarde van de resultaten? Zijn deze wel relevant?

Met meerdere ouders meedoen aan onderzoeken

kan ook voor de toekomstige generaties Rett

meisjes heel belangrijk zijn. (An & Jan)
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Wereldouders
Oostenrijk

Australië

Servië

Stella woont met haar man en hun vier dochters in een klein
plaatsje in de buurt van Wenen. Hun jongste dochter, Vanessa, is
een Rett meisje van negen jaar oud. Ze voelen zich heel onwennig
in een café met een drankje. Dat is iets wat in hun dagelijkse leven
niet voorkomt, nooit. Behalve de wereldconferentie, hebben ze
Parijs niet verkend, want hij draagt nieuwe schoenen en ze
knellen. Vorig jaar werden ze beiden 50 en kregen ze van hun
dochters een weekend Kreta cadeau. De drie oudsten werkten een
plan uit om voor hun Rett zusje te zorgen: eentje deed de ochtend-
shift, een ander zorgde ‘s middags voor haar en de derde gaf haar
avondeten en stopte haar in bed. Dat is prima verlopen – “ze zijn
zelfs met haar naar de bioscoop geweest, iets wat ik zelf nooit
gedaan had en waar ik niet op zou komen” – vandaar dat ze het
aandurfden om met dezelfde regeling naar Parijs te vertrekken.
Stella begrijpt niet dat mensen die een Rett meisje als eerste kind
hebben, nog meer kinderen wensen. Zij en haar man zouden het
in dat geval bij één kind gehouden hebben. (Anna)

Een jonge Australische moeder vertelde me dat in Australië geen
aangepaste begeleiding voorhanden is, wel frappant, aangezien
net daar de grootste Rett databank aanwezig is. We hebben heel
wat ideeën uitgewisseld over communicatiestrategieën. (Caroline)

Bojana Mihailovic woont in Servië. Haar dochter Natasja is een
Rett meisje van 20. “Inclusief onderwijs begint nu pas een issue te
worden in Servië. Ik vind het een moeilijke beslissing. In landen
waar die keuze al langer bestaat, kiezen weinig mensen voor het
reguliere onderwijs voor hun Rett dochter. Ik denk dat het voor de
andere kinderen goed is om te leren omgaan met iemand die
“anders” is, maar ben er niet van overtuigd dat het voor een Rett
meisje de beste oplossing is. Ze hebben toch veel zorg nodig en
een gewone school is heel druk. Natasja gaat sinds vier jaar naar
het grootste dagcentrum in de stad. Dat is een bewuste keuze, er
zijn ook kleinschalige alternatieven. Ik vind dit ook een vorm van
inclusie, want er zitten gehandicapten van zeer diverse niveau’s en
met verschillende capaciteiten. Degenen met meer mogelijkheden
helpen bij de verzorging van de zwakkeren en zijn heel trots dat ze
dat kunnen. Dat schept een goede band en betekent meer open-
heid en diversiteit dan een kleine groep met allemaal zwaar
gehandicapten. De kinderen worden thuis opgehaald en gebracht
met een bestelwagen. Aangezien Natasja er niet stabiel kan zitten,
gaat een van de ouders mee om haar te ondersteunen. Als we bij
het centrum aankomen met de bestelwagen, staan er vaak andere
patiënten klaar om haar eruit te halen en naar binnen te brengen.
Iedereen kent haar daar.” (Anna)

Waffa werkt voor Unesco en woont in Ethiopië. Ze heeft een Rett
dochter van 24. Ze denkt dat het warme klimaat weldadig is voor
haar Rett meisje, die heeft bijvoorbeeld minder last van koude
voeten. In Afrika zie je geen gehandicapten in het straatbeeld, ze
worden verborgen gehouden. Mensen met een handicap worden
wel goed verzorgd en omringd door hun familieleden, maar uit
voorkomendheid en bijgeloof wil men andere mensen niet met
hen confronteren. Er wordt vanuit gegaan dat dat ongeluk zou
brengen. (Anna)

Ethiopië

Gérard Nguyen

We waren moe, we waren voldaan, overdaan zelfs enhet was lastig om weer in de realiteit van hetdagelijkse leven te stappen. Parijs bleef nog een heletijd in het hoofd hangen. (Johan Delaere, CarolineLietaer, An Meersman, Jan Osselaer, AnnaVermeulen)

Christiane Roque

Simultaanvertaling voor Denis en Sarah (Malta)



29

Ouders
Heeft u vragen omtrent dagelijkse verzorging, scoliose, epilepsie, sociale
wetgeving ... aarzel dan niet gebruik te maken van onze diensten. Veel info
vindt u op onze website http://www.rettsyndrome.be en in de Handi Rettgids
http://handirettgids.wikispaces.com
U kunt ons ook bereiken per telefoon: 050/55 02 68 en per e-mail:
brsv@rettsyndrome.be?

Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, 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 01 januari 2001 tot 01 juli 2009, aangevuld met correcte informatie over de

toegezegde tegemoetkomingen vanwege andere instanties (zoals het Vlaams

Agenstschap voor Personen met een Handicap, 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 juli 2009.

Na ondertekening van een ontvangstbewijs wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk

overgemaakt op de rekening van de aanvrager (de tussenkomst kan gesplitst worden)

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.

Voorwaarden

Waarvoor kan een tussenkomst aangevraagd worden?

�

�

�

�

�

�

Een voorbeeld

factuurprijs 1500 euro

tussenkomst Vlaams Agentschap 60% = 900 euro

tussenkomst BRSV 500 euro

eigen bijdrage 100 euro

Ter herinnering
Financiële tussenkomst
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Rett meid in de kijke
“De koffie zal klaar staan,” had Pascal gemaild.
En dat is ook zo. In een gezellig huis in een
rustige wijk in Bissegem ontmoet ik Pascal,
Dorine, Jade en Joke Benoit. Joke zit aan het
hoofd van de tafel, de spil van het gezin.

Joke kijkt tevreden rond. Af en toe lacht ze, slaakt
een uitbundig kreetje of klapt in haar handen.

Pascal: Wij hebben dat nog nooit gedaan, ons
laten interviewen. We lezen altijd de verhalen
van andere mensen in de Rett Gazet, die maken
dat je je niet zo alleen voelt. Je ziet dat andere
mensen ook zorgen hebben.

Dorine: En hoe ze bepaalde dingen aanpakken,
op dingen reageren. Je krijgt al eens een nieuw
inzicht. Er zijn altijd raakpunten met je eigen
situatie.

Dorine: Joke is een heel rustig meisje. Ze is
altijd tevreden, weent nooit en moppert zelden.

Pascal: Behalve als ze alleen gelaten wordt.
Onlangs was jij op boodschap en werkte ik
boven. Toen jij thuiskwam, heb je er ferm van
langs gekregen van Joke, ze was heel kwaad.

Dorine: Ze kan heel duidelijk zijn als iets haar
niet aanstaat. Als je bijvoorbeeld binnenkomt en
niet onmiddellijk goeiendag zegt, dan kijkt ze
heel verontwaardigd, alsof ze wil zeggen: “Ik zit
hier ook hoor”. Er bij zijn, er bij horen, in gezel-
schap zijn, dat is alles wat Joke nodig heeft. Al
ben ik maar even uit de kamer om de was op te
bergen, dan hoor ik al aan haar klanken dat ze
daar niet mee gediend is. Het moet natuurlijk
gebeuren en het kan wel, maar ze laat merken
dat ze niet akkoord is.

Pascal: Ook wat ze graag heeft, laat ze goed
merken. Joke is heel graag buiten, dan leeft ze
op. En eten, dat is haar lust en haar leven.

Dorine: Joke is verzot op pannenkoeken. Zie je
haar oogjes blinken bij het uitspreken van het
woord alleen al?

Pascal: Er is ons ooit voorgesteld om haar op
een dieet te zetten dat preventief zou werken
tegen epilepsie. We hebben dat niet gedaan.

Dorine: Het was een heel streng dieet, er zat
niets lekkers tussen. Het was nog in de
experimentele fase, we hebben er later niet
meer over gehoord. Joke heeft trouwens weinig
last van epilepsie. Als ze een aanval heeft, is dat
altijd in combinatie met ziek zijn. Een klein
beetje koorts is soms al genoeg. Ze krijgt al

jaren dezelfde medicatie, en hoewel haar
bloedspiegel niet perfect is, raden de dokters
aan om het zo te laten aangezien ze weinig
problemen heeft. Als je verandert, is het
evenwicht weer verstoord en volgt altijd een
moeilijke aanpassingsperiode.

Pascal: Ze zeiden als we dat dieet een periode
zouden volharden, dat de epilepsie zou achter-
wege blijven. We hebben het niet willen doen
omdat eten een van de enige dingen is waar
Joke echt plezier aan beleeft en waar ze heel
duidelijk in is: dat wil ik eten en dit niet, dit vind
ik lekker en dat niet. We wilden haar dat niet
afnemen. Ze eet bijvoorbeeld heel graag soep,
maar tomatensoep sproeit ze direct weer uit. En
‘s avonds moeten we niet afkomen met
boterhammen ...

Dorine: Sinds kort eten we ‘s avonds warm
omdat Pascal nu in Oostende werkt. Joke krijgt
warm eten in de Zonnebloem, dus gaf ik haar ‘s
avonds een boterhammetje met soep. Zodra het
warm eten op tafel kwam, kreeg ze zo’n blik van
“eet die boterhammen zelf op”. Haar mond ging
niet meer open en ze draaide haar hoofd weg.

Jade: Tot ze een aardappel met een beetje saus
kreeg.

Dorine: En dan een beetje groenten en wat
vlees. Sedertdien denk ik: ze kan er maar deugd
van hebben.

Pascal: Joke is niet graag alleen, behalve op het
toilet. Dan wil ze alleen zijn, anders lukt het
niet. Ze zit er dan wel voor een goed halfuur.

Expressie

De spijs ...

... en de vertering
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er: Joke Benoit
Jade: Andere mensen begrijpen dat niet, dat je
haar alleen laat, maar wij weten dat ze het zo
liefst heeft.

Dorine: Joke had altijd zware stoelgang-
problemen. Ze kreeg daar siroop voor, maar of ze
nu één, twee of drie lepels nam, veel verschil
maakte dat niet. Ze was zwaar geconstipeerd,
kreeg aambeiën, soms tot bloedens toe. In een
vakantie, toen Joke een maand thuis was, ben ik
begonnen met lijnzaad. Iedere morgen krijgt ze
een halve appel, een halve banaan en een kiwi,
gemixt en gemengd met drie koffielepels lijnzaad.
Ik laat dat een kwartiertje weken terwijl ik Joke uit
bed haal. Ze krijgt dat nu al een jaar of zeven als
ontbijt en we zijn daar heel tevreden over, Joke
voelt zich veel, veel beter.

Pascal: Ja, het werkt en het is een natuurlijk
product dat geen bijwerkingen geeft.

Dorine: Toen Joke drie maand oud was, kreeg ze
een allergische shock als reactie op een inenting.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze erg veel tijd
nodig had om daar bovenop te komen. Daarna
kreeg ze wat maagproblemen en een periode van
zware oorontstekingen. Eigenlijk is ze constant
ziek geweest tot ze een jaar oud was en buisjes in
haar oren kreeg. Tussendoor waren we naar de
kinderarts geweest, omdat ze nog niet kon zitten
toen ze zes maand oud was. Die zei dat baby’s
met oorproblemen vaak een ontwikkelings-
vertraging tot een ontwikkelingsstop doormaken,
plus het evenwichtsorgaan zit in het gehoor.
Normaal gezien had ze haar ontwikkelings-
achterstand, nadat haar oorproblemen opgelost
waren, in stroomversnelling moeten inhalen,
maar dat was niet zo. De kinderarts heeft ons
toen doorverwezen naar het UZ Gent.

Pascal: Die dokter heeft een hele voormiddag
voor ons uitgetrokken, maar op een moment kon
hij ook niet meer verder. We zijn toen bij het
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
terechtgekomen.

Dorine: Daar zijn we bij een eerste bezoek niet
veel wijzer geworden. We kregen geen uitleg. We
konden alleen ondersteboven het woord “Rett”
lezen, met een vraagteken erbij. Dat was het
enige wat op dat blad stond. We hadden daar van
ons leven nog nooit van gehoord. Diezelfde
avond zijn we naar onze huisarts gegaan. Hij
kende Rett ook niet en heeft toen een paar
collega’s opgebeld.

Pascal: Die huisarts was een heel joviale mens,
maakte graag een grapje. Maar hoe meer
collega’s hij aan de telefoon kreeg, hoe ernstiger
hij werd. Hij heeft ons toen alles verteld wat hij te

weten was gekomen. We wisten wat ons te
wachten kon staan.

Dorine: Bij een volgend bezoek aan het Centrum
voor Ontwikkelingsstoornissen, hebben we vlakaf
gevraagd of ze aan Rett dachten. Ze zeiden aar-
zelend dat het dat hoogstwaarschijnlijk zou zijn,
aangezien ze niets anders vonden. DNA-onder-
zoek was er toen nog niet. In december 1995 zijn
we dan voor het eerst naar Leuven geweest, voor
een ganse week. Ze hebben daar van alles en
nog wat onderzocht, van sommige dingen zagen
we het nut niet in, maar een mens wil toch weten
wat er aan de hand is met zijn kind.

Pascal: We werden daar ontvangen als koningen.
Op de parking kwam een meisje naar ons toe die
vroeg: “Zijn jullie de ouders van Joke Benoit en is
dat Joke Benoit?” Dat meisje is de ganse tijd bij
ons gebleven, wachtte buiten bij de consultaties,
begeleidde ons naar de cafetaria ... We hebben
daar echt onze ogen opengetrokken.

Dorine: Op de eerste dag hadden ze al gezegd:
als we niets anders vinden, is het waarschijnlijk
een atypische vorm van Rett. En dat bleek ook zo.

Pascal: We weten het pas zeker sinds een jaar of
zes, sinds de mogelijkheid tot DNA-onderzoek.
Toen we het zwart op wit kregen van de dokter,
zijn alle stukjes min of meer op hun plaats ge-
vallen, maar Joke blijft een atypisch Rett meisje.

Dorine: We hebben meegedaan met het onder-
zoek van dokter Smeets voor zijn doctoraat. Hij
vroeg ons alle foto’s mee te brengen vanaf Joke’s
geboorte.

Pascal: Toen dokter Smeets en zijn team die foto’s
chronologisch bekeken, zei hij: “Daar is de knik
gebeurd”. Hij zag het aan de blik in haar oogjes.
Ze was toen een maand of drie, rond de periode
dat ze die shock kreeg, dat is erg vroeg. Zoveel
jaar later, staan we nu op het punt dat Joke zal
moeten geopereerd worden aan haar rug.

Dorine: Bij de laatste meting in september zat ze
aan 51 graden. In december moeten we naar de
chirurg. Die zal dan beslissen wanneer ze best
geopereerd wordt. Dat ze moet geopereerd
worden, is al zeker. Echt last denken we niet dat
ze heeft, maar Joke heeft een heel hoge pijn-
grens. Vooraleer ze laat blijken dat er iets mis is,
denk ik dat ze verschrikkelijk veel pijn heeft. Bij
iets kleins merken we niets. Vorige week is Joke
een beetje ziek geweest, wat koorts en zo. Zater-
dag bleek dat ze ongesteld was. Het was heel
welkom, want dat is altijd de eerste vraag in
Leuven, het heeft invloed op de groei. In Leuven
wachten ze liever tot een meisje volgroeid is
vooraleer ze overgaan tot een operatie. Joke

De medische molen
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ett meid in de kijkeR
draagt al een paar jaar een korset, misschien
hebben we de scoliose daar even kunnen mee
tegenhouden, maar in de afgelopen zes maan-
den is het toch met zes graden toegenomen.

Pascal: We ondervinden dat een operatie nodig
is voor Joke, vooral voor haar ademhaling, ze
heeft ernstige slaapapneu. We hopen dat daar
verbetering in komt.

Dorine: Als verpleegster werkte ik in ploegen-
dienst, soms met avondshifts, en Pascal moest in
die tijd ook vaak laat werken. Je kunt de
kinderen af en toe naar de grootouders doen,
maar niet iedere dag, dat gaat niet. Die mensen
zouden dat wel doen om je te helpen, maar zij
hebben ook hun leven en ze worden ook ouder.

Pascal: We hebben beslist dat Dorine thuis blijft
en dat ik ga werken. Dat ik uit ga werken, zij
werkt natuurlijk ook. Als Joke thuis is, is Dorine
er. Alle zorg voor Joke is voor Dorine. Ze is deze
week heel uitzonderlijk eens een avond weg-
geweest.

Dorine: Dat is een echte, echte uitzondering. Ik
hoorde ‘s morgens bij toeval over een brood-
bakavond in een plaatselijke winkel en had wel
zin om er heen te gaan. Het was echt interes-
sant, we kregen veel nuttige tips en alles werd
heel goed uitgelegd.

Pascal: Toen we voor het eerst een vermoeden
hadden van Rett, hebben we er heel bewust
voor gekozen om samen verder te gaan. We
zaten in Gent boven in K12, in het restaurant.
We zeiden tegen elkaar: “Nu hebben we drie
mogelijkheden: ofwel maken we een einde aan
ons leven, ofwel gaan we elk onze gang, ofwel
gaan we allebei aan dezelfde kant van de kar
staan en trekken of duwen we samen”. Dat
laatste hebben we sindsdien gedaan.

Jade: En toen was het ook te laat voor nog een
broertje of een zusje.

Dorine: Toen nog niet, maar we durfden het
risico niet te nemen. Tegen de tijd dat we zeker
waren dat het niet erfelijk was, met de DNA-
analyse, vonden we het wel te laat. We
naderden toen al de 40.

Pascal: Ik had graag ook een zoon gehad, maar
dat kun je niet kiezen. We zijn nu het stadium
voorbij van de pampers, of eigenlijk niet, maar
wel van de baby’s. Hoewel Joke nog steeds onze
baby is. Eén zorgenkindje is genoeg.

Dorine: Joke gaat vanaf haar tweeënhalf naar

de dagopvang in MPI Zonnebloem in Heule, drie
km hier vandaan.

Pascal: We hebben beslist om haar naar Zonne-
bloem te laten gaan omdat ze daar therapie kan
krijgen. We kunnen dat thuis niet alleen doen.
Enerzijds zijn we heel tevreden over Zonne-
bloem, maar op sommige punten zijn we het
totaal oneens met hun visie.

Dorine: Joke evolueert niet in positieve zin. Ze
kan steeds minder. Vroeger stond ze alleen en
zette zichzelf recht als ze op de speelmat zat, nu
kan ze dat niet meer. Ze kon ook stappen, niet
volledig zelfstandig, maar tussen ons in kon ze
toch het blokje rond wandelen. Nu staat ze zelfs
al moeilijk.

Pascal: In Zonnebloem gespen ze haar vast in
een harnas, zetten ze haar motorisch stil. Dat
staat lijnrecht tegenover wat wij willen, tegen-
over de visie van Leuven en van de privé kinesist
waar Joke sinds een paar jaar in behandeling is.
Toch weigeren ze de therapie aan te passen, het
is niet bespreekbaar. Hun theorie is dat Joke in
de juiste positie gefixeerd moet worden om
scoliose en misvorming van de gewrichten tegen
te gaan. Wij kunnen ons daar wel iets bij voor-
stellen, misschien groeien die beenderen daar-
door rechter, maar wat gebeurt er met de
spieren?

Dorine: Toen we onze twijfels uitten bij dokter
Smeets, zei die: “Dat ga je toch niet doen? De
bewegingen die Joke kan, neem haar die niet
af, laat haar bewegen, zo veel mogelijk”. Het
was voor ons een verademing, iemand die uit-
sprak wat wij voelden. Hij zei ook dat het beter
is dat ze wat spieren heeft als ze geopereerd
moet worden. Toch kregen we weer het deksel
op de neus. Ze nemen het ons zeer kwalijk dat
we niet akkoord gaan met hun beleid. Commu-
nicatie tussen Leuven en Zonnebloem zou geen
overbodige luxe zijn. Nu ben ik steeds degene
die de boodschappen over en weer moet
brengen, ik voel me soms een pingpongbal. Het
is over de hele lijn. Hippotherapie krijgt ze ook
niet meer, plots mocht ze niet meer mee. Ik heb
daar twee jaar voor gevochten, met alle argu-
menten die ik kon bedenken ...

Pascal: Het is alsof je tegen een muur praat.
Degene die moet beslissen, zegt dat Joke er niet
van geniet. Wij merken dat Joke hunkert als ze
een paard ziet.

Dorine: Misschien is het wel moeilijk voor haar,
om haar beentjes open te doen, maar als ze
naar de privé kinesist gaat, zit ze ook niet te
schaterlachen. Je doet die oefeningen omdat je
weet dat het goed voor haar is.

Keuzes

Zonnebloem



Pascal: Ze hebben een tilbeleid van maximum
15 kilo. Als een MPI kinderen opvangt tot 21
jaar, dan is 15 kilo toch wel erg weinig. En dan
is er de communicatietherapie ...

Dorine: Joke zit sinds september in dezelfde
leefgroep als Aline en wij waren zeer onder de
indruk van de uiteenzetting van Caroline op de
laatste familiedag. We willen die praatknoppen
heel graag ook proberen bij Joke. Een stagiaire
van Zonnebloem wou zich daar mee bezig
houden, maar het werd pertinent geweigerd. Ze
zeggen dat het geen zin heeft.

Pascal: Er is door een vroegere therapeute voor
Joke een programma gemaakt, met foto’s van
ons en met stemopnames. Het wordt bediend
met een grote drukknop. Telkens Joke daar op
drukt, komt een stukje van een puzzel te voor-
schijn. Als de afbeelding volledig is, hoort ze de
stem van degene op de foto. In Zonnebloem
hebben ze het programma en de apparatuur,
maar het ligt daar te verstoffen. Het is natuurlijk
ook steeds een kwestie van geld en middelen.
Een MPI zou meer gesubsidieerde uren moeten
krijgen om meer mensen tewerk te stellen.

Pascal: We uiten ons ongenoegen niet om
Zonnebloem zwart te maken. We vinden het een

zeer goede instelling en we zetten er ons 100%
voor in. Ik ben lid van de vriendenkring. Jaarlijks
organiseren we een aantal bijeenkomsten en
activiteiten om geld in te zamelen. Wat we
willen aantonen, is dat alles niet altijd van een
leien dakje verloopt. We hopen dat andere
ouders, naar aanleiding van ons verhaal, ook de
moed zullen hebben om hun problemen naar
buiten te brengen, zodat we onze krachten,
onze ideeën kunnen bundelen. Misschien kun-
nen we op die manier vooruitgang boeken?

Dorine: Mijn motivatie om te blijven doorgaan,
is een uitspraak van lang geleden. Het was op
de eerste familiedag die we bijwoonden. De
moeder van een ouder Rett meisje zei me toen:
“Wat ze ook beweren, dat je haar moet fixeren,
moet stabiliseren, dat ze niet meer mag stap-
pen, luister er niet naar. Laat haar verder
bewegen, stap met haar, want als het gedaan is,
is het gedaan, dan kun je niet meer terug.” Dat
is in mijn oren blijven hangen en ergens is het
nog steeds mijn drijfveer om verder te vechten.
Joke heeft sinds kort een nieuwe therapeute en
we zijn weer vol goede moed. We vragen niet
dat ze Joke leren een marathon te lopen, we
vragen alleen dat ze haar rechtop laten staan,
dat ze haar laten bewegen.
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er: Joke Benoit

Uw eigen Rett meid in de kijker? Mail
brsv@rettsyndrome.be of bel 050 55 02 68
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Jade

Later

En nu

Dorine: Jade is sinds kort veranderd van school,
ze zit nu op internaat. Dat is een grote aanpas-
sing, ook voor Joke, want Jade is veel met haar
bezig en nu zien ze elkaar alleen nog in het
weekend. Het is hier veel stiller in de week.

Jade: Ik volg tandtechnieken, om prothesen te
leren maken. Ik ben vooral blij dat de nieuwe
school niet in de buurt is, dat ik een nieuwe start
kan maken. Op mijn vorige school hing een heel
negatieve sfeer. Ik heb bijvoorbeeld de ge-
woonte af en toe te zitten staren. Iemand die
boos op me was, zei: “Heb je Jade gezien,
precies een junk”. Toen een ander vroeg hoe ik
die drugs dan wel zou moeten betalen, zei hij:
“Met het geld voor de nieuwe rolstoel van haar
zus”. Of ik had in de godsdienstles eens de
klanken nagedaan waarmee Joke mij roept.
Nadien waren er een aantal die mij op die
manier aanriepen in plaats van mijn naam te
zeggen. Eigenlijk is het al van in de lagere
school, vriendjes die niet thuis wilden komen
spelen, voor het geval Joke thuis zou zijn. Een
meisje dat niet meer met mij bevriend wilde zijn
“met zo’n zus”.

Dorine: Ze vertelde daar niets van thuis, we zijn
dat te weten gekomen via een vriendinnetje.
Jade zei: “jullie hebben al genoeg aan het hoofd
met Joke zonder dat ik daar nog mee af kom, en
jullie kunnen er toch niets aan veranderen”. Dat
was hard. Rechtstreeks konden we daar mis-
schien inderdaad niets aan doen, maar dat ze
het gevoel had dat ze thuis niet met haar zorgen
terecht kon ...

Pascal: We zaten eens met zijn vieren in de auto,
Joke was tweeënhalf en Jade een jaar of vier,
vijf. Dorine en ik raakten in gesprek over wat er
met Joke zou gebeuren als wij niet meer voor
haar kunnen zorgen, er niet meer zullen zijn.
Toen er een stilte viel zei Jade: “Vake, moeke,
jullie moeten daar niet mee inzitten, ik zal wel
voor Joke zorgen”. Het was onmiddellijk weer
stil in de auto, dat moesten we even verwerken.

Dorine: Dat is lief van een kind van vijf en het
zijn goede bedoelingen, maar jij zult ook je
leven hebben.

Jade: Ik meen dat nog altijd. Ik zou ook nooit
met een jongen verder willen die Joke niet
aanvaardt. Ik zou niet moeten weten dat mijn
zus bijvoorbeeld niet eens een weekend op
bezoek zou mogen komen. Ik denk dat hij
eerder zou buiten zijn dan zij.

Dorine: Als de tijd daar is, zullen we goede
opvang zoeken voor Joke, in de hoop dat jij

haar regelmatig eens opzoekt, dan zouden we
al heel tevreden zijn.

Pascal: We zullen er ook voor zorgen dat Joke
financieel onafhankelijk is. Dat zijn ook dingen
die geregeld moeten worden.

Dorine: Het zijn geen leuke zaken om over na te
denken, maar het is wel nodig. We moeten er
rekening mee houden.

Pascal: En nu zitten we hier met onze Joke. Voor
haar is het jammer dat ze zo is, maar voor ons is
het goed dat we zo’n kind hebben.

Dorine: We zijn content met haar.

Pascal: Ja, dat hoort ze, we zeggen dat altijd.
Door Joke zweven we minder, staan we steviger
met onze voeten op de grond en tillen we min-
der aan onbenulligheden.

Dorine: Je staat anders in het leven. Als mensen
bijvoorbeeld zeuren over hun kleine die een ver-
koudheid heeft, dan moet ik opletten dat ik blijf
beseffen dat dat voor die mensen belangrijk is.
Ik heb dan de neiging om te denken: ach, het is
maar een verkoudheid, volgende week is dat
over.

Pascal: We leven ook minder jachtig. Ligt de tuin
proper? Prima. Ligt hij vuil? Ook goed, morgen
is er weer een dag.

Dorine: Je hebt ook vaak geen keus. Als er bij-
voorbeeld onverwacht iemand langskomt en ik
ben bezig met Joke, dan duurt dat zeker een
halfuur, drie kwartier. Ik kan niet zeggen aan
Joke: “Vooruit, een beetje vlugger”. Zo werkt dat
niet.

Pascal: Morgen zijn we 21 jaar gehuwd. Uit eten
gaan is niet meer evident sinds Joke gemixte
voeding eet, maar we halen naar goede
vrijdagse traditie frietjes bij het beste frietkot van
uren in de rondte.

Dorine: Bij het station van Bissegem. Jade werkt
er in de weekends en Joke verheugt zich ook op
de wekelijkse frietjes.

Pascal: Kijk, het wordt al donker, de zon gaat
onder. Morgen komt er weer een nieuwe dag en
we leven verder ...

Joke slaakt enthousiaste kreetjes.

(Anna Vermeulen)

Rett meid Joke
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Recht-hoekje

Rett seminarie voor therapeuten

Kortingbon voor beschermde energieafnemers
Sommige mensen kunnen vanaf 1 oktober 2008 bij hun distributienetbeheerder een kortingbon
van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een nieuwe koelkast of wasmachine, op voor-
waarde dat deze weinig energie verbruikt. Voor deze bon komen beschermde afnemers in
aanmerking, waaronder de mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds. De kortingbon wordt aangevraagd bij de distributienetbeheerder (Eandis, PBE,
Infrax of Agem) met een specifiek formulier en een attest. Wie recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming kan het nodige attest verkrijgen bij het ziekenfonds. Rechthebbenden vinden
onderaan links op de gele klever een code die eindigt op 1.

Info en aanvraagformulieren: Eandis tel. 078 35 35 34, www.eandis.be; PBE tel. 016 62 99 99,
www.pbe.be; Infrax tel. 078 35 30 20, www.infrax.be; Agem tel. 014 63 50 20,
www.merksplas.be

(Bron: CM. Met dank aan Caroline Lietaer voor de tip)

Korting op koelkast of wasmachine

Caroline Lietaer volgde op 7 en 8 november 2008
een Rett seminarie voor therapeuten. Dat ging door
in het Duitse Trävemunde (Lübeck, Duitsland). Het
seminarie focuste op de praktijkgerichte samen-
werking tussen therapeuten en ouders in Duitsland,
met tevens een groot accent op communicatie.
Hieronder haar verslag.

(Caroline Lietaer)

Dit seminarie was heel leerrijk, en zeker de reis
waard (evenveel als die naar Parijs). We kregen
op vrijdag een prachtige uiteenzetting vanwege
AKUK (Arbeits Unterstützte Kommunikation).
Spreekster Angelika Koch, Rett moeder van een
16-jarige dochter en tevens auteur van een boek,
geeft vaak voordrachten en workshops in Duits-
land. Na het theoretisch gedeelte volgde op
zaterdag de praktijk. Stap voor stap leerde men
doorheen een rollenpatroon (Rett meisje-logo) de
woorden die men als niet sprekende nodig heeft
om te kunnen communiceren. Dit gaf onmiddellijk
een klare kijk op de te maken pictogrammen.
Nogmaals werd hier heel duidelijk dat onze
meisjes praktisch alles begrijpen en evengoed een
conversatie kunnen houden indien we ze de
mogelijkheden geven. Deze niet-stappende
meisjes werkten op pc met meer dan 100 picto-
grammen. Met behulp van een aan de hand
vastgemaakte stift konden ze hun keuzes op het
scherm maken. De resultaten waren verbluffend.

Angelika Koch zou een perfecte spreekster
kunnen zijn om een workshop te geven aan
therapeuten, opvoeders en ouders in België
(weliswaar in het Engels). Het gaat om realistische
doelstellingen die met Rett meisjes te verwezen-

lijken zijn. Op de workshop stond een tafel vol-
ledig bezet met alle mogelijke communicatie-
hulpmiddelen, van bigmacks en pictogrammen tot
pc-toepassingen. Er wordt tevens uitleg verschaft
over zelf uit te voeren, eenvoudige aanpassingen
van speeltjes, met een workshop om het zelf uit te
proberen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over
hoe zelf pictogrammen te maken, te lamineren
enzovoort. Echt praktisch en bruikbaar! Handige
mama’s en papa’s kunnen er leren knutselen.
Door het open te stellen voor therapeuten en
ouders, kunnen beide hun ervaringen en ideeën
uitwisselen voor een nog betere begeleiding van
de kinderen. Dit seminarie maakte mij in ieder
geval duidelijk dat er op vlak van communicatie
nog veel mogelijkheden tot vooruitgang zijn.

Wat heel goed was in dit seminarie is dat het een
tweedaagse was met mogelijkheid tot slapen ter
plaatse. Dit schiep een band tussen de thera-
peuten, en er waren ‘s avonds en ‘s middags veel
mogelijkheden tot uitwisselingen van ideeën en
ervaringen. Dit was uniek, dit kan je niet be-
komen bij een dagseminarie.

Wat mij tevens heel erg trof is dat het merendeel
van de 60 deelnemers (geen ouders, enkel artsen,
therapeuten, opvoeders) slechts één Rett meisje
behandelde. Wat moeten onze meisjes hiervoor
toch heel bijzonder zijn! De Duitsers waren heel
vriendelijk, en ik werd heel goed geïntegreerd. Ik
was oprecht onder de indruk van de motivatie van
de therapeuten in deze deelname.
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nze enquête: de rO
1 Hoe u in contact kwam met de

vereniging

2 Uw oordeel over de terugkerende
activiteiten

3 Uw oordeel over de
informatievoorziening

4 Uw oordeel over het bezoek aan
nieuwe leden door 2 ouders-
bestuurders

5 Uw suggesties voor andere activiteiten

Via een pediater of het ziekenhuis: 19
Via het internet: 10
Via de huisarts: 3

Andere kanalen:
Via Hilde Melis (eerste BRSV-voorzitster): 8
Via een krantenartikel: 3
Via een radioprogramma: 3
Via een andere Rett moeder: 2
Via een folder: 1

39 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,6/10
In detail: 5 (1) 7 (3) 8 (13) 9 (14) 10 (8)

Frequentie van deelname: altijd: 5; bijna
altijd: 20; soms: 16; nooit: 5

Opmerkingen: te ver: 5; te vermoeiend: 5; te
lang: 1; geen nood meer aan: 1

22 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,3/10.
In detail: 5 (1) 6 (1) 7 (5) 8 (3) 9 (7) 10 (5)

Frequentie van deelname: bijna altijd: 9;
soms: 6; eenmaal: 8; nooit: 24

Opmerkingen: wordt privé gedaan: 10;
gebeurt via dagverblijf/school/instelling: 10; te
ver: 7; niet meer aangewezen na rugoperatie:
6; geen tijd: 2; te kort: 1

16 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,9/10
In detail: 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (8) 10 (5)

Frequentie van deelname: bijna altijd: 5;
soms: 12; nooit: 29
Opmerkingen: te ver: 10; privé te druk: 8;
geen opvang: 4; liever thuis met de feest-
dagen: 3; partner heeft geen interesse: 2

46 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,9/10
In detail: 7 (3) 8 (10) 9 (18) 10 (15)

Frequentie van inzage: altijd: 43; bijna altijd:
2; soms: 1

Opmerkingen: prima, uitstekend, interessant

38 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,2/10
In detail: 6 (1) 7 (7) 8 (15) 9 (10) 10 (5)

Frequentie van inzage: bijna altijd: 10; soms:
30; nooit: 3

Opmerkingen: geen computerkennis: 3

22 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,4/10
in detail: 7 (5) 8 (7) 9 (5) 10 (5)

Frequentie van inzage: bijna altijd: 4; soms:
19; nooit: 6

Opmerkingen:
niet gekend: 13; geen computerkennis: 3

35 respondenten gaven een gemiddelde score
van 8,9/10
In detail: 6 (1) 7 (2) 8 (7) 9 (14) 10 (11)

Opmerkingen: goed gevoel, men is niet
alleen; zeer belangrijk; zeer goede uitleg; toch
wel choquerend, vooral de toekomst van de
dochter; 8 respondenten kregen geen bezoek

ortere activiteiten i.p.v. een lange
familiedag
Organiseren per provincie, maar met

2.1 Familiedag

2.2 Hippotherapie

2.3 Nieuwjaarsetentje

3.1 Rett Gazet

3.2 Website

3.3 Handi-Rettgids

K�

�

BRSV-kwaliteitsenquête 2008 (53 deeln
Greet De Wit, mama van Rett dochter Sara (1985-1995) heeft een titanenwerk tot een goed einde
gebracht. Ze zocht telefonisch contact met alle ouders van onze vereniging, en vond 53 gezinnen
bereid om deel te nemen aan onze kwaliteitsenquête. Hieronder de resultaten.



37

resultaten

begrip dat het quasi onmogelijk is
Brussen meer dan eenmaal per jaar bijeen
laten komen, bv. in een pretpark
Kuuroord afhuren voor ouders en kinderen
K3-voorstelling bijwonen
Harry Malterpark (pony’s en kamelen)

Famil

onderwerpen

uders samen brengen van meisjes van
dezelfde leeftijd
Therapeuten samen brengen om hun

ervaring

Gedragsstoornissen
Sondevoeding
Medicatie, epilepsie en scoliose
Communicatie
Aangepast speelgoed
Wereldcongres
Puberteit en hormonale cyclus
Praktisch verloop van een rugoperatie
Verzorging en ontwikkeling
DNA
Recht en voogdij

Ges

Heel veel steun, begrip en houvast
Handicap van dochter krijgt een plaats
Kans om lotgenoten te ontmoeten
Men kan op iemand terugvallen of contact

opnemen, indien nodig
Persoonlijk contact, ervaringen kunnen
uitwisselen
Zien van andere kinderen, hoe ze
evolueren
Bron van nuttige en wetenschappelijke
informatie

In contact blijven
Op de hoogte houden van nieuwe
informatie en medicatie
Er zijn voor wie het nodig heeft
Samenbrengen van lotgenoten
Extra aandacht voor “nieuwe” ouders

roberen de media te blijven betrekken
Blijven verder doen en steun bieden
Informatie bieden i.v.m. opvang-
mogelijkheden

Niet in

Enorme dankbaarheid en de grootste
bewondering voor alles wat de vereniging, en
vooral het bestuur – in het bijzonder de
voorzitster – doet voor de Rett meisjes en hun
ouders. Ze leggen hun ziel in de vereniging.

iedag zonder kinderen om in
groepen te praten over specifieke

O

en uit te wisselen

chikte vakantieplaatsen met
aangepaste faciliteiten

P

de steek laten

(Met dank aan Greet De Wit)
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6 Uw suggesties voor onderwerpen

7 Wat de vereniging voor u betekent

8 Wat u algemeen verwacht van de
vereniging

9 Wat u verwacht van het bestuur

10 Algemene opmerking

nemende gezinnen)

Greet
&

Sara

Een blijde mare
“Mijn broertje is een engeltje, mijn zusje een bengeltje.
Wat ik zal worden, kan nog niemand weten,
Maar zeker is dat ik Thibault zal heten.”

Thibault werd geboren op 4 november 2008
als zoon van Christophe Borence en Nele Vromman,
en als broer van wijlen Rett prins Arnaud en van Margaux.

Onze hartelijkste gelukwensen
namens de hele Rett familie!

Verhuisd? Plannen voor een nieuwe
woning? Speel ons meteen uw
nieuw adres door, zo blijft u op de
hoogte van wat leeft in Rett land @

Een eerste of een nieuw e-mail-adres?
Laat ons niet in het ongewisse: stuur
ons uw nieuwe gegevens per
zevenmailslaarzen toe!
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... het bloed kruipt waar het niet gaan kan

In 1984 stichtte Kathy Hunter, kort na de diagnose van haar toen 10-jarige Rett dochter
Stacy, de International Rett Syndrome Association (IRSA), zeg maar de Amerikaanse Rett
vereniging. Bijna een kwarteeuw lang stond ze aan het hoofd van IRSA en verzette ze
bergen werk om de aandoening wereldkundig te maken, andere Rett ouders met raad en
daad te ondersteunen en fondsen te verzamelen voor de research. De belangrijkste
doorbraak in het onderzoek, met name de ontdekking in 1998 van het verantwoordelijke
MECP2 gen door het team van Dr. Huda Zoghbi, kwam er mede dankzij de financiële
steun van IRSA. Al die tijd was Kathy’s slogan “Care today, cure tomorrow” (Vandaag de
zorg, morgen het geneesmiddel) het uithangbord van IRSA. Na de ontdekking van het Rett
gen werd dat weliswaar “Gene today, gone tomorrow” (Vandaag het gen, morgen ver-
leden tijd), maar de grondtoon bleef dezelfde: laat ons, in afwachting van de uit-
schakeling van het Rett syndroom, focussen op een optimale zorg voor de Rett meisjes en
hun gezinnen.

In 1996 beviel Monica Coenraads van haar dochter Chelsea. Toen het verdict van de Rett
diagnose viel, sloot Monica zich logischerwijze aan bij de bestaande Amerikaanse Rett
vereniging. Maar al snel realiseerde ze zich dat ze onmogelijk passsief en geduldig langs
de zijlijn kon wachten op de “cure”. Ze wilde dat de wetenschap agressief op zoek ging
naar een “Cure today”. Om die reden startte ze in 1999 de Rett Syndrome Research
Foundation (RSRF) op. In geen tijd wist ze gigantische fondsen te verzamelen voor onder-
zoek naar een middel dat Rett uit de wereld moest helpen. Begin 2007 beleefde ze haar
“moment de gloire”, toen een team onder leiding van Dr. Adrian Bird de omkeerbaarheid
van de Rett symptomen bij muizen bewees met een studie gefinancierd door de RSRF.

Zowel in de top van IRSA als in die van RSRF was een meerderheid er inmiddels van
overtuigd geraakt dat een bundeling van de krachten efficiënter zou zijn dan de bestaan-
de opsplitsing. In juli 2007 werden de fusieplannen bekrachtigd, en zag de International
Rett Syndrome Foundation (IRSF) het licht.

Kort na de fusie lieten Kathy en Monica elk van hun kant weten dat ze zich “om
persoonlijke redenen” terugtrokken. Ze gaan het wat rustiger aan doen, denk je dan.
Maar niets was minder waar.

Kathy creëerde een gloednieuwe website waarop ze weer de dingen ging doen waar ze
zo goed in was: goede raad, een troostend woord, praktische tips, voordrachten, onder-
steuning van nieuwe Rett ouders, enzovoort. Ze is m.a.w. weer volop aan het Rett net-
werken, met de “care” hoog in het vaandel.

Monica dook eind 2007 terug op als mede-oprichtster van de Rett Syndrome Research
Trust (RSRT). Het laat zich al raden wat de bedoeling is van deze trust: fondsen verzamelen
om toponderzoekers, waaronder Zoghbi en Bird, ertoe aan te zetten op agressieve wijze
te zoeken naar de “cure”.

Zoals gezegd, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Bij deze een eresaluut aan deze
twee grote voorvechtsters van de Rett zaak. U vindt hen internetgewijs terug op respec-
tievelijk www.Retthelp.org en www.rsrt.org Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tot mails

(jd)

WWWebspinsels
De “care” en de “cure” ...



Wij danken ook van harte diegenen die er de voorkeur aan geven
niet vermeld te worden in bovenstaande lijst. Anonieme giften
worden niet vermeld, maar ontvangen wel een fiscaal attest.

De Belgische Rett Syndroom Vereniging dankt u!
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Fiscale giften

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

Mededeling

Onze bijzondere dank voor uw bijzondere gift:

Van Damme Germana (Zedelgem)

Dexia Asset Management (Brussel)

Antonissen-Van Damme, Zedelgem; Bastiaenssens Irma, Mol; Becue-Klaes, Schoten; Bertin-Piryns,

Knokke Heist; Borence-Vromman, Beernem; Busschots Frans, Lier; Caers Leon, Mol; Cauwels Rita,

Gent; Clinckspoor Marc, Lokeren; De Baerdemaeker Bram, Veltem-Beisem; De Baerdemaeker Willy,

Rotselaar; De Decker W., Wommelgem; De Keersmaecker-Van Mulder, Grimbergen; De Muynck-

Dupont, Koersel; De Muynck Anne, Sterrebeek; De Muynck Caroline, Koersel; De Muynck Frank,

Schilde; De Muynck Frans, Brugge; De Muynck Hendrik, Wervik; De Muynck Jozef, Brugge; De Muynck

Katrien, Schilde; De Muynck Luc, ‘s Gravenwezel; De Muynck Mark, Schilde; De Muynck Patrick,

Overijse; De Muynck Paul, Roeselare; De Muynck-Rosseel, Brugge; De Roo Ghislaine, Brugge; De

Sagher Johan, Evergem; De Stryker Eliane, Hekelgem; De Block Georgette, Leopoldsburg;

De Cremer Campine, Brussel; De Potter-Branquaer, Woluwe-Saint-Pierre; De Stryker Eliane,

Hekelgem; Defever Marc, Langemark; Dehaemers-Dewulf, Lissewege; Dehaes Marguerite, Lot;

Delaere-Cottignies, Ledegem; Deman Daniel, Aartrijke; Demuynck-Larmuseau, Aalter; Depondt

Georges, Sint Martens Latem; Deprez Georgette, Lauwe; Deschoolmeester-De Keyster, Gent; Desmet-

Bonte, Brugge; Dewulf-De Geeter, Oostende; Dewulf Hubert, Brugge; Dewulf-Desoete, Sint Michiels;

Dexia Asset Management, Brussel; D'hondt-Vanderhasselt, Gent; Dillen Koen, Mol; Dupont Kamiel,

Moerzeke; Dupont Leo, Waasmunster; Dupont Marie Henriette, Beveren Waas; Dupont Karel en

Georgette, Beveren Waas; Erven Bvba, Lanaken; Goemaere Frans, Zillebeke; Guerti Abdelilah,

Berchem; Harhuis-Allegaert, Beveren Leie; Hoornaert-Vandenbroele, Wervik; Huybrechts Michel,

Vosselaar; Karremans-Timmers, Zolder; Larmuseau Pieter, Aalter; Loncke-De Muynck, Brugge; Luyten-

Carmen, Mol; Maes-De Baerdemaeker, Zellik; Margot Ostyn, Wevelgem; Merlevede Daniel, Drongen;

Merlevede Marie Jose, Schilde; Merlevede-Ruymen, Gent; Mertens Guido, Dilbeek; Mesure Lucie,

Deinze; Moerkerke-Volckaert, Menen; Nuyens Josephus, Turnhout; Nuyens Paul, Antwerpen; Pacolet

Maria, Sint Andries; Peeters Anna, St Katelijne Waver; Peeters Paul, Schilde; Piryns Jan, Berlaar;

Piryns Willem, Sint Amandsberg; Reynaert-Moustie, Wetteren; Roelens-Mestdagh, Zonnebeke;

Romagnoli M. Bvba, Mol; Rottiers Pelagie, Zoersel; Sels Raphael, Zandhoven; Solutia Europe, Gent;

Spaas Maria, Hasselt; Staelens Geert, Eernegem; Staelens-Cordy, Oostende; Stockman Philippe,

Moorslede; Stroobants-De Keersmaecker, Kampenhout; Tandartspraktijk Becue Myriam, Merksem;

Tielemans-Van Vreckem, Roosdaal; Tielens Gerda, Koersel; Tielliu Ivan, Melle; Tielliu-Vandeginste,

Vilvoorde; Trekker Trek, Zoutleeuw; Vaesen-Van Mierlo, Hamont; Van Bockstaele Stefaan,

Middelkerke; Van Damme Germana, Zedelgem; Van De Brul-De Vocht, Ekeren; Van Driessche Andre,

Eksaarde; Van Gestel-Meyvis, Meer; Van Laethem-De Winne, Schepdaal, Van Mieghem Vera, Deurne;

Van Moortel Ivonne, Eernegem; Van Overbergh Claude, Wemmel; Van Walleghem-Van Wassenhove,

Assebroek; Van Wiele Mariette, Sint Niklaas; Van Zwam Hendrik-Verheye Marleen, Zwijnaarde; Van

Zwam-Rosseel, Kortemark; Vandenbroele Ludo, Wervik; Vandenplas Josephine, Brussel; Vander Beke-

De Muynck, Stalhille; Vanderschrick-Wouters, Asse; Vandervoort Luc, Meerhout; Vanherck-De Wit,

Meerhout; Verbeke Antoinette, Schilde; Vercouteren Marie-Therese, Aalter; Verelst Leon, Duffel;

Verhasselt-Hollants, Ternat; Vivier Albert, Mechelen; Vromman-Vermeersch, Lendelede
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