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Beste VriendenBeste Vrienden

Meestal proberen wij realistisch te zijn, om te gaan met de dingen die op 
ons afkomen, te geloven in feitelijkheden, te leven in het nu en te aan-
vaarden wat we hebben en ook niet hebben. Met die dingen proberen wij 
het beste te maken van ons leven, willen wij genieten van de kleine din-
gen, gelukkig zijn met wat er is en met elkaar. Maar soms doet het goed 
om eens niet realistisch te zijn, om een beetje te zweven en te dromen.

Leven met Rett leert ons relativeren, en rekening houden met het onver-
wachte. Leven met Rett schept kansen, en leert ons dat kleine dingen 
veel kunnen betekenen. Wie kan zo ontroeren omdat het woordje “mama” 
nog eens wordt uitgesproken nadat er zoveel weken of maanden geen 
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verstaanbare woorden meer uitkwamen, wie kan gewoon door een oprechte glimlach 
ons moed geven om door te gaan, en zoveel uiten zonder te praten? Dat kunnen onze 
Rett dochters. Zij hebben de gave om met hun beperkte mogelijkheden te raken en te 
communiceren.

En precies daarom verwart het mij dat wetenschappers nu geloven en durven beweren 
dat Rett omkeerbaar wordt. Ooit, in een niet te verre toekomst, zou het lot van onze 
dochters niet hoeven vast te liggen van in het begin, maar kunnen ze misschien een 
stukje van hun beperkingen milderen of ombuigen. Als wetenschappers hierin geloven, 
waarom zouden wij dan niet durven dromen … 

Deze hoop, deze verwachting, deze visie durf ik niet geloven, niet hopen, niet uit-
spreken. Bang dat deze hoop mij te veel energie zou ontnemen om om te gaan met het 
nu, met ons Rett meisje van vandaag met al haar bijzondere kwaliteiten en haar grote 
zorgvraag. Als mama wil ik niks liever dan dat Lotte ons zelf kan zeggen wat ze denkt, 
dat we dat niet meer hoeven te lezen in haar oogjes, dat Lotte opnieuw vlot loopt en 
danst, dat ze terug zelf eet en drinkt, dat ze … En dan stopt het. Dan stop ik mezelf. 

Durven toegeven aan deze hoop, maakt het moeilijker om vandaag te leven met Rett, 
te aanvaarden, te genieten van het bijzondere dat er is. Maar hopen geeft ook energie, 
doet verlangen en creëert een aantrekkelijk toekomstperspectief. Misschien mogen we 
ons in deze tijden van elkaar het beste toewensen, wel even laten gaan en ons laten 
wiegen op die roze wolk, het idee dat wetenschappers ooit het Rett syndroom omkeer-
baar maken. 

Stel je voor dat we niet langer met Anna en Wies moeten fantaseren over wat ze 
zouden vragen als er een wensenfee voor hen staat. Voor hen is het vanzelfsprekend 
dat ze wensen dat Lotte opnieuw zou kunnen lopen, praten en echt hun oudste zus 
zijn. Maar als Lotte hun Rett zus niet meer is, dan zijn zij ook hun meest bijzondere 
zus kwijt, waar ze alles kunnen tegen zeggen en waar ze nog nooit ruzie mee gemaakt 
hebben. Anna zei me deze week nog dat ze wenste dat Lotte een normaal zusje was 
om mee te praten en spelen, maar dat ze tegelijkertijd Lotte nooit anders wou dan hoe 
ze nu is, omdat ze haar beste vriendin is, en de meest fantastische zus die ze zich kan 
indenken. 

Zo’n gesprekken, zo’n gevoelens, zo’n momenten zou ik voor geen geld in de wereld 
willen missen. Die hebben wij dankzij onze bijzondere Rett dochter. Precies omdat ze is 
hoe ze is: anders, puurder, eerlijker dan wie dan ook. 

Laat die wensenfee dus nog maar een tijd gewoon wensenfee blijven, en laat ons ver-
der zorgen, zoeken, lachen, relativeren, leren, ontmoeten, vallen en opstaan, genieten, 
volhouden in 2012.

Lieve groet
Els



HandiRettgids TIP

First Things FirstFirst Things First
RETTRETT AGENDA AGENDA

4 februari 20124 februari 2012
De reacties op de “nieuwe formule” van ons traditionele nieuw-
jaarsetentje waren massaal en enthousiast. We gaan dus verder op 
de ingeslagen weg. Op 4 februari verkennen we Aalst. Een dezer 
dagen krijgen alle ouders een uitnodiging in de bus.

28 april 201228 april 2012
Onze jaarlijkse familiedag in het Gielsbos. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Drs. Nicky Halbach en/of Dr. Eric Smeets 
komen praten over het gloednieuwe Rett Centrum in Maastricht, 
en wat dat ook voor onze Rett meisjes en vrouwen kan betekenen. 
Een  verslag van de opening van het centrum vindt u op pagina 14. 
Aangezien deze informatie belangrijk is voor jong en oud, organi-
seren we dit keer geen afzonderlijke activiteit voor de ouders “van 
het eerste uur”. Iedereen van harte welkom!

31 mei en 1 juni 201231 mei en 1 juni 2012
Conferentie over zeldzame ziekten in Reykjavik, IJsland (in het 
Engels).

24 tot 28 juni 201224 tot 28 juni 2012
Wereld Rett Congres in New Orleans, USA.

20132013
Derde Europees Rett Congres, Amsterdam.

Een kleurige, snoezelige Een kleurige, snoezelige 
BADKAMERBADKAMER
Tover uw badkamer om in een kleurrijke snoezelruimte. Een douche-
kop met ingebouwde LED’s geeft een verrassend lichteff ect. De 
kleur van de LED’s verandert willekeurig zolang het water stroomt. 
http://www.electroshopper.be/konig-led-douchekop-p-3600.html  
Richtprijs: 20 euro. (Op de foto: Rett meisje Jade, Frankrijk.)

Plaats LED’s (fi xeerbaar met zuignappen) op de wand van het bad en geniet van het 
kleurspektakel. Je vindt ze op allerlei plaatsen waar ook gadgets worden verkocht. Vol-
gende exemplaren kunnen tevens op het water drijven: http://www.piles-et-plus.fr/cata-
logue/lampes-torches/ambiance-appoint/lampe-led-couleurs-pour-piscine-baignoire-fl ot-
tant-etanche  Richtprijs: 18 euro voor 2 stuks.

Deze en heel veel andere tips – ook de cadeautips werden aangevuld – vindt u op Deze en heel veel andere tips – ook de cadeautips werden aangevuld – vindt u op 
http://handirettgids.wikispaces.comhttp://handirettgids.wikispaces.com
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EUROPESE UROPESE 
WETENSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPELIJKE  
RETT RETT SYNDROOM SYNDROOM 
CONFERENTIECONFERENTIE

Edinburgh, oktober 2010Edinburgh, oktober 2010

In het najaar van 2010 vond in het Schotse Edinburgh een Europese wetenschappelijke Rett 
syndroom conferentie plaats, waar tal van genetici en clinici aan deelnamen. Hoewel we er dit 
keer zelf niet bij waren, konden we toch een uitstekend verslag op de kop tikken, waarvan we u 
een deel in vertaling aanbieden. Het verslag is van de hand van Dave Hewetson, een Schotse 
Rett ouder. Voor onze lezers hebben we er de – naar onze bescheiden mening – meest relevante 
resultaten van recent genetisch en klinisch onderzoek uitgelicht.

RESULTATEN VAN RECENTE GENETISCHE RESEARCHRESULTATEN VAN RECENTE GENETISCHE RESEARCH

1 Prof. Adrian Bird (Universiteit van Edinburgh, Schotland)1 Prof. Adrian Bird (Universiteit van Edinburgh, Schotland)

Het labo van Adrian Bird slaagde er in 2007 als eerste in Rett symptomen bij muizen ongedaan 
te maken. Hij vertelde dat dit onderzoeksveld nu snel vordert, dat over de hele wereld hard 
gewerkt wordt om de genezing van Rett syndroom te bespoedigen. Aan de basis van het Rett 
syndroom ligt één gen; ter vergelijking: bij autisme en schizofrenie kunnen dat er honderden zijn.

Sinds 2007 hebben diverse wetenschappers het ongedaan maken van Rett bij muizen onaf-
hankelijk van elkaar herhaald. Dat is belangrijk: het betekent dat Birds’ resultaten universeel 
geverifi eerd zijn. Wereldwijd proberen minstens 6 labo’s om gentherapie bij muizen in hun labo 
te krijgen. Bird schat dat zijn labo daar nog een jaar van verwijderd is, en hij is er zeker van dat 
we binnen 2 à 3 jaar zullen weten of gentherapie doeltreff end kan zijn. Deze therapie zal erin 
bestaan een virus naar de hersenen te brengen dat MECP2 bevat. 

Veel research zal zich toespitsen op het vinden van het juiste MECP2-niveau dat in de hersenen 
gebracht moet worden. Het is belangrijk goed werkende cellen ongemoeid te laten, mogelijk 
hebben 50% van de cellen immers precies het correcte niveau. Het onderzoek naar de ziekte 
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van Batten heeft het te volgen model getoond. Dit jaar is Prof. Ron Crystal van de Cornell Univer-
siteit (VS) gestart met klinische trials op Batten patiënten.

Na zijn succesvolle ontdekking in 2007 vertelde Prof. Bird dat hij ontgoocheld zou zijn als er bin-
nen de tien jaar geen therapie voor mensen zou zijn. De hoop op een therapie in 2017 vindt hij 
ook nu nog steeds realistisch.  

2 Dr. James Eubanks (Universiteit van Toronto, Canada)2 Dr. James Eubanks (Universiteit van Toronto, Canada)

Dr. Eubanks was de eerste die op onafhankelijke wijze de ontdekking in Adrian Bird heeft kun-
nen bevestigen. Zijn bevindingen onthulden ook een correlatie tussen de fase van de MECP2-
reactivatie en de graad van herstel van het Rett-achtige gedrag bij muizen. Dit verontrustte de 
Rett ouders op de conferentie, die vreesden dat de behandeling geen vat meer zou hebben op 
de symptomen van oudere Rett meisjes. Het antwoord van Dr. Eubanks stelde hen echter gerust: 
“De muizen die wij gebruikten, waren vóór de reactivering van het MECP2 gemiddeld zwaarder 
aangetast dan de muizen in het origineel onderzoek van Dr. Bird, maar het eff ect was nog steeds 
intact. Ook de zwaarst aangetaste muizen vertoonden fenotypisch een krachtige verbetering”.

In de onderzoeken van Bird en Eubanks werden volgende gedragskarakteristieken bij de muizen 
bestudeerd: verminderde inertie, onregelmatige ademhalingspatronen, abnormale gang, tegen 
elkaar aangedrukte achterpoten, aanwezigheid van tremor en een algemeen zwak voorkomen 
(warrige pels, enz.). Dr. Eubanks plant een verdere bestudering van een aantal andere aan-
dachtspunten: leren en geheugen, aanvallen, hartritme, temperatuurregeling, gastro-intestinale 
motiliteit (voedselbeweging doorheen het spijsverteringsstelsel), ... 

3 Dr. Elisa Dominguez y Salmeron (Institut de Myology, Parijs)3 Dr. Elisa Dominguez y Salmeron (Institut de Myology, Parijs) 

Deze onderzoekster heeft aangetoond dat het injecteren van een virus gebruikt kan worden om 
gebieden van het centraal zenuwstelsel in het vizier te nemen. Vervolgens testte ze het gebruik 
ervan uit als therapie voor een muis die leed aan SMA (spinale musculaire atrofi e). Deze ziekte 
wordt veroorzaakt door mutaties in één gen, met name het smn-gen. Uit het onderzoek bleek 
dat een enkele inspuiting van het virus met het smn-gen op het moment van de geboorte de 
SMA-symptomen voorkwam. Uiteraard is dit een sterke indicatie voor gentherapie bij het Rett 
syndroom. 

De onderzoekster hoopt rond 2013-2014 te kunnen starten met klinische trials bij SMA-patiën-
ten. Aangezien Rett onderzoekers nog een jaar te gaan hebben om even ver te komen als waar 
de SMA-research nu staat, ziet het ernaar uit dat er pas rond 2015 begonnen kan worden met 
klinische trials van gentherapie voor Rett. De spreekster verwacht in 2011 een samenwerking 
met collega’s uit Marseille te kunnen opstarten met het oog op de ontwikkeling van gentherapie 
voor het Rett syndroom.

4 Dr. Omar Khwaja (Children’s Hospital, Boston, VS)4 Dr. Omar Khwaja (Children’s Hospital, Boston, VS)

IGF1 (insuline-achtige groeifactor 1) is een geneesmiddel dat goedgekeurd werd door de Food 
and Drug Administration, en gebruikt wordt voor de behandeling van kinderen met een kleine 
gestalte. Recente studies hebben aangetoond dat het injecteren van een IGF1-peptide (een 

Prof.Prof.
AdrianAdrian
BirdBird

Dr. James EubanksDr. James Eubanks

Dr. Omar KhwajaDr. Omar Khwaja
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kleine proteïne) bij muizen een reeks functies herstelt. Dr. Khwaja gelooft dat dit bepaalde Rett 
symptomen kan helpen verbeteren, waaronder stoornissen in de ademhaling en de hersenont-
wikkeling. 

Dr. Khwaja plant een klinische trial die een jaar zal lopen. Hij verwacht verslag te kunnen uit-
brengen tegen het einde van 2012, tenzij de tussentijdse analyse reeds uitsluitsel geeft. Hij 
gelooft dat dit de eerste trial is met het doel Rett te behandelen door de onderliggende neurolo-
gische stoornis in het vizier te nemen.

5 Dr. Eva Gak (Universiteit van Tel Aviv)5 Dr. Eva Gak (Universiteit van Tel Aviv)

Dr. Gak besprak namens haar collega Manuela Vecsler de trial van een nieuw geneesmiddel 
om Rett patiënten met nonsense mutaties van MECP2 te behandelen. Er werden huidbiopsies 
afgenomen van Rett meisjes met verschillende nonsense mutaties van MECP2, en de cellen wer-
den behandeld met een nieuw ontwikkeld, laag toxisch geneesmiddel, NB54. Dat leidde tot een 
correctie van meer dan 30% van het abnormaal getrunceerde MeCP2 proteïne. Dat is veelbelo-
vend. 

Inmiddels is er nu ook NB84, een krachtiger variant van NB54. NB84 ondergaat momenteel 
uitgebreide tests bij het Rett muismodel (Peter Huppke), huidbiopsies van Rett patiënten (Eva 
Gak), Cystic Fibrosis (muismodel), Retinitis Pigmentosa, en kanker (zowel in muismodellen als 
in menselijke kankercellen). Al deze ziektes zijn genetische stoornissen met nonsense mutaties 
als onderliggende oorzaak, wat ongeveer 12% vertegenwoordigt van alle mutatietypes in alle 
genetische aandoeningen. Klinische trials moeten mogelijk zijn, aangezien NB84 veel minder 
toxisch is dan gentamicine, een aanverwant geneesmiddel dat in eerdere klinische trials werd 
gebruikt, maar te toxisch is gebleken voor een doeltreff ende behandeling. Er is nood aan fond-
sen. Prof. Timor Bassov van het Israëlische Technion is de schepper van deze nieuwe NB-sub-
stanties en hun toepassing bij diverse menselijke genetische stoornissen.

6 Shih-Ming Weng (Universiteit van Glasgow, Schotland)6 Shih-Ming Weng (Universiteit van Glasgow, Schotland)

Shih-Ming’s uiteenzetting betrof de beschadiging van de hersenen in hun vermogen om bood-
schappen door te geven en in hun geheugen- en leerfunctie. Aangetoond werd dat deze bescha-
diging toeneemt naarmate de Rett symptomen toenemen. De beschadiging werd gecorrigeerd 
met behulp van het geneesmiddel memantine. Dit onderzoek stelt dat progressieve functionele 
synaptische beschadiging een sleutelelement is in Rett hersenen, en ook vatbaar is voor farma-
cologische interventie.

7 Katherine Barnes (Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School, VS) 7 Katherine Barnes (Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School, VS) 

Wanneer adolescente Rett meisjes het geneesmiddel escitalopram toegediend kregen, werden 
vorderingen waargenomen op het gebied van hun motorisch functioneren, evenals verbetering 
van hun gemoedstoestand en vermindering van hun benauwdheid. (Adolescente Rett meisjes 
zijn vatbaar voor het ontwikkelen van benauwdheid en stoornissen van de gemoedstoestand.)

AAN DE BASIS VAN HET RETT SYNDROOM LIGT 1 GEN. BIJ AAN DE BASIS VAN HET RETT SYNDROOM LIGT 1 GEN. BIJ 
AUTISME BIJVOORBEELD, OF SCHIZOFRENIE, KUNNEN DAT ER AUTISME BIJVOORBEELD, OF SCHIZOFRENIE, KUNNEN DAT ER 
HONDERDEN ZIJN HONDERDEN ZIJN 

DE HOOP DAT WE TEGEN 2017 EEN GENTHERAPIE ZULLEN DE HOOP DAT WE TEGEN 2017 EEN GENTHERAPIE ZULLEN 
KUNNEN ONTWIKKELEN, VIND IK NOG STEEDS REALISTISCH KUNNEN ONTWIKKELEN, VIND IK NOG STEEDS REALISTISCH 
(ADRIAN BIRD)(ADRIAN BIRD)
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RESULTATEN VAN RECENTE KLINISCHE RESEARCHRESULTATEN VAN RECENTE KLINISCHE RESEARCH

1 Dr. Sarojini Budden (Portland, Oregon, VS)1 Dr. Sarojini Budden (Portland, Oregon, VS)

Dr. Budden werkt al vele jaren met tal van Rett meisjes. Ze presenteerde volgende inzichten:

• Meer en meer blijken pijn en ongemak bij Rett meisjes toe te schrijven aan refl ux, galstenen 
of breuken.

• Als er pijn optreedt rond etenstijd, kan dat wijzen op refl ux of galstenen. 11% van alle onder-
zochte meisjes tussen 8 en 22 had galstenen. Om deze laatste op te sporen, is een ultrasone 
scan aangewezen. Als deze een negatief resultaat oplevert, dienen ouders aan te dringen 
op een HIDA-scan die kan uitmaken of de galblaas aangetast is. Prof. kinderneurologie Alan 
Percy (Alabama, VS) bevestigt het essentiele belang van zo’n scan.

• Rett meisjes zouden dagelijks minstens een halfuur tot een uur rechtop moeten staan. Dat 
is heilzaam in het gevecht tegen scoliose (gecombineerd met calcium en vitamine D in de 
voeding), overmatige winderigheid en constipatie (combineren met vezels en groenten op 
het menu).

• Verschillende zitmethodes dienen uitgeprobeerd te worden om uit te maken welke het meest 
bevorderlijk zijn voor de ruggengraat.

• Kinesitherapie is van vitaal belang. Dagelijks stretchen moet de verscheidenheid aan spie-
ren en gewrichtsbewegingen in stand houden. De kinesist dient stretchtypes voor te stellen 
en de duur ervan te bepalen. 

• Er wordt soms een discrepantie in de lengte van de benen gesignaleerd. Dat dient 
nagekeken te worden, voor het geval een correctie vereist is voor het staan of wandelen.

• Meisjes gaven blijk van potentieel in het verbeteren van vaardigheden, zoals de handfunctie.

Tot slot de aanbeveling: blijf asjeblieft praten met de meisjes.

2 Irène Benigni (Maison d’Accueil Spécialisée, Douai)2 Irène Benigni (Maison d’Accueil Spécialisée, Douai)

Deze diëtiste had het over aan voeding gerelateerde behandeling van Rett meisjes. Ze drong 
erop aan dat ouders gezondheidsprofessionals mobiliseren om het de meisjes mogelijk te maken 
hun volledige gezondheidspotentieel te ontplooien.

Enkele specifi eke punten:

• Probeer de tanden van het meisje minstens twee keer per dag te poetsen (na ontbijt en 
avondmaal).

• Constipatie komt vaak voor bij Rett meisjes. Dat kan tegengegaan worden door: voldoende 
rechtop staan, abdominale massage, voldoende inname van vloeistoff en en van vezels 
(elke dag fruit en groenten, dagelijks grondgewassen in de soep, tweemaal per week peul-
vruchten).

• GOR (gastro-oesophageale refl ux) is vastgesteld bij 50% van de onderzochte meisjes. Het 
gaat om een abnormale maagzuurreactie op de voedselpassage in de slokdarm. GOR kan de 
oorzaak zijn van boeren, braken, regurgitatie (het terugkomen van spijs of drank onmiddellijk 
na het doorslikken) en misselijkheid. Mogelijk bijkomende tekenen zijn: hoesten tijdens en na 
de maaltijden, overvloedige keelsecretie, long-, oor-, neus- en keelinfecties, astma, weigeren 

Dr. Sarojini BuddenDr. Sarojini Budden

Irène BenigniIrène Benigni

BLIJF ASJEBLIEFT PRATEN BLIJF ASJEBLIEFT PRATEN 
MET DE RETT MEISJESMET DE RETT MEISJES
(SAROJINI BUDDEN)(SAROJINI BUDDEN)
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van voedsel, slaapproblemen, hypersalivatie (speekselvloed) en kwijlen, anemie, handen of 
kledij in de mond steken, irritatie rond de mond, tandenknarsen, pijn.

• Er bestaan een aantal manieren om GOR tegen te gaan, waaronder:een anti-zuur behande-
ling, zitpositie na de maaltijden optimaliseren, beddenhoofd oprichten, deformatie van de 
ruggengraat voorkomen, meer tijd inlassen tussen de maaltijden, voedseltextuur aanpassen 
aan het kauwvermogen, preventie en behandeling van constipatie, kledij die niet drukt op 
het middenrif.

• Suggesties om kauw- en slikproblemen tegen te gaan: vlees fi jnhakken, groenten pletten, 
vers fruit malen, appelmoes of melkdesserts.

• De zithouding van het meisje optimaliseren bij de maaltijden – knieën en heupen gebogen 
met ondersteuning van voeten en ellebogen – vergemakkelijkt het eten. 

• Indien u zich zorgen maakt over de inname van vloeistoff en, kan u het proberen met gegeli-
fi eerd water (bij voorkeur gearomatiseerd), toegediend als een drankje of als gelei (met 
lepel); ook hartige of zoete smoothies, soepen of milkshakes zijn geschikt. Voeg vitamine C, 
proteïnes, calcium en vezels toe.

• Maatregelen tegen ondervoeding: verrijk het voedsel met proteïnes (geconcentreerde melk, 
poedermelk, kaas, melkdrank, eieren), koolhydraten (amandelen, notenpoeder, meelspijzen, 
cakes) en vetten (boter, margarine, olie, room).

3 Cristina Martins (RS Centre, Montefi ore Medical Centre, New York)3 Cristina Martins (RS Centre, Montefi ore Medical Centre, New York) 

Gebruik makend van de nieuwste traceertechnologie bestudeerde Cristina Martins de oogfi xatie 
bij Rett meisjes om te zien in hoeverre ze die gebruiken om een voorkeur te laten blijken. Het 
onderzoek wees uit dat de Rett meisjes in staat waren hun starende blik accuraat te gebruiken 
om visuele prikkels te activeren op een wijze die vergelijkbaar is met die van gezonde volwas-
senen. Ze gaven de voorkeur aan afbeeldingen van reële personen boven getekende fi guren, en 
ze wisten nieuw-onbekende prikkels te onderscheiden. 

Dankzij de technologie kan de focus van de starende blik voorgesteld worden onder de vorm van 
een rode laser-geleide stip op het doelobject. De studie heeft aangetoond dat aldus betrouwbare 
en meetbare resultaten bekomen kunnen worden. Daarom is oogtracering bruikbaar bij cogni-
tieve evaluatie en het niet-verbaal testen van Rett meisjes.

4 Meir Lotan (Israeli Rett Centre)4 Meir Lotan (Israeli Rett Centre)

In deze voordracht kwam een case study aan bod van een Rett meisje bij wie de scoliose terug-
geschroefd werd door middel van een rigoureuze, dagelijkse routine van bewegingsoefeningen. 

De hoek van de curve werd zorgvuldig gemeten, en er werd gebruik gemaakt van verschillende 
kinesitherapeutische hulpmiddelen die Meir zelf had geconstrueerd. Elk van deze hulpmiddelen 
was specifi ek ontworpen om de hoek van de curve tegen te gaan. Zo was er een zitting voor op 
de vloer, een zitting voor op de stoel van het meisje om lichaamsbewegingen te doen, een frame 
voor het rechtop staan en een speciaal kussen voor het slapen. In een periode van 18 maanden 
was de hoek van de curve in staande positie gereduceerd van 30% naar 20%, wat des te merk-
waardiger is wanneer men bedenkt dat de verwachte toename van de curve volgens eerdere 
studies jaarlijks 10% bedraagt. 

SCOLIOSE KAN TERUGGESCHROEFD WORDEN MET BEHULP SCOLIOSE KAN TERUGGESCHROEFD WORDEN MET BEHULP 
VAN DAGELIJKSE, AANGEPASTE OEFENINGEN (MEIR LOTAN, VAN DAGELIJKSE, AANGEPASTE OEFENINGEN (MEIR LOTAN, 
HILARY CASS)HILARY CASS)

RETT MEISJES HEBBEN EEN HOGE PIJNDREMPEL, MAAK DE RETT MEISJES HEBBEN EEN HOGE PIJNDREMPEL, MAAK DE 
CLINICI HIEROP ATTENT (JENNY DOWNS)CLINICI HIEROP ATTENT (JENNY DOWNS)
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5 Dr. Hilary Cass (Paediatric Neurodisability Consultant Guy’s and St Thomas, 5 Dr. Hilary Cass (Paediatric Neurodisability Consultant Guy’s and St Thomas, 
 Londen) Londen)

Dr. Cass benadrukte dat scoliose teruggeschroefd kan worden met behulp van kinesitherapie. 
Deze laatste moet maximaal proactief zijn in de moeilijkste periodes (puberteit en adolescentie), 
teneinde een secundaire handicap zoals scoliose te voorkomen en de gezonde staat van het 
beendergestel te bewaren. 

Op de vraag hoe men te weten kan komen waarom een Rett meisje gedurende de dag uitgeput 
kan lijken, stelde Dr. Cass een slaaptest voor met de actigraaf. Het betreft een toestel dat ’s 
nachts als een uurwerk aan de pols wordt vastgemaakt, en waarvan de leesbare resultaten na-
derhand geanalyseerd kunnen worden.

6 Dr. Peter Julu (Rett Center, Zweden)6 Dr. Peter Julu (Rett Center, Zweden)

Het onderzoek van Dr. Julu (en o.m. ook van Dr. Smeets, nvdr) heeft aangetoond dat alle Rett 
meisjes een abnormale ademhaling vertonen, en tot één van de volgende categorieën behoren:

Zwakke ademersZwakke ademers
Dit zijn meisjes die de gewoonte hebben niet diep in te ademen. De bewegingen van borstkas en 
middenrif zijn zo minimaal, dat ouders en verzorgers ze soms helemaal niet merken en verkeer-
delijk denken dat het Rett meisje gestopt is met ademen.

Krachtige ademersKrachtige ademers
Hier gaat het om Rett meisjes die krachtig in- en uitademen, en dat soms continu, waardoor heel 
wat koolzuur uit de bloedstroom verloren kan worden.

Apneutische ademersApneutische ademers
De meisjes ademen in, maar slagen er niet in om op regelmatige wijze uit te ademen. Deze 
categorie omvat op haar beurt weer drie abnormale ademhalingstypes, met name zij die lang de 
adem inhouden, zij die herhaaldelijk kort de adem inhouden, en zij die langdurig inademen. 

Dr. Julu benadrukt dat het klinisch evalueren en categoriseren van het ademhalingspatroon van 
essentieel belang is. Het zou bij alle Rett meisjes uitgevoerd moeten worden, omdat een ra-
tionele aanpak van de klinische behandeling voor elk type verschillend en uniek is.

7 Jenny Downs (Universiteit van West-Australia)7 Jenny Downs (Universiteit van West-Australia)

Downs presenteerde onderzoeksresultaten die erop wijzen dat Rett meisjes een verminderde 
gevoeligheid hebben voor pijn. Ze hebben, met andere woorden, een hoge pijndrempel. Dat is 
gebleken uit antwoorden van ouders op vragen rond situaties waarvan aangenomen wordt dat 
ze pijn veroorzaken, zoals een injectie, een val, een (brand)wonde. Clinici dienen hierop attent 
gemaakt te worden wanneer ze potentiële kwetsuren beoordelen.

(Uit Dave Hewetson, European Conference on Rett Syndrome - October 2010, Edinburgh. A Re-
port For Family Members by a Family Member. Vertaling: Johan Delaere)

Meir LotanMeir Lotan

Dr. Hilary CassDr. Hilary Cass Dr. Peter JuluDr. Peter Julu
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Onderzoek aan de UAB draagt bij tot de 
groeiende overtuiging dat Rett syndroom 
in de toekomst mogelijks corrigeerbaar 
zou kunnen zijn. 

Uit eerdere resultateneerdere resultaten blijkt dat bij Rett 
kinderen minder verbindingen tussen 
hersencellen voorkomen in de hippocam-
pus, waar leren en geheugen aange-
stuurd worden. Deze dendritische ver-
bindingen in de hippocampus beschou-
wen we als een maat voor de mogelijk-
heid om informatie te vervangen en op te 
slaan bij gewijzigde omstandigheden. 

UitgangspuntUitgangspunt van dit onderzoek is de 
revolutionaire stelling dat ervaringen de 
fysieke bedrading van de hersencellen 
beïnvloeden. Intensief gebruikte zenuw-

paden vertonen een grotere densiteit in 
verbindingen tussen de cellen dan weinig 
gebruikte zenuwpaden. De resultaten 
suggereren dat ontwikkelende hersenen 
de capaciteit om te denken en te herin-
neren opbouwen door een veranderende 
verbindingssterkte tussen neuronen, 
en dat die veranderingen weerspiegeld 
worden in de dichtheid van het dendrie-
tennetwerk.

Nieuw onderzoekNieuw onderzoek analyseerde de in-
vloed van MECP2 op de densiteit van het 
dendrietennetwerk in de hippocampus 
bij Rett muizen. Bij gemuteerde muizen 
die te jong waren om Rett symptomen 
te vertonen, vonden de researchers, 
zoals verwacht, een lagere densiteit van 
de dendritische vertakkingen tussen de 

WORDT HET RETT ORDT HET RETT 
SYNDROOM SYNDROOM 
OMKEERBAAR?OMKEERBAAR?

Verder onderzoek door Verder onderzoek door 
professor Lucas Pozzo-Miller et. al. professor Lucas Pozzo-Miller et. al. 

University of Alabama in University of Alabama in 
Birmingham (UAB), VSBirmingham (UAB), VS
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hippocampale neuronen dan bij normale 
muizen. 

OnverwachtOnverwacht was echter, dat gemuteerde 
muizen die oud genoeg waren om Rett 
symptomen te vertonen, ongeveer een 
gelijk aantal vertakkingen aan de den-
drieten vertoonde als normale muizen. 
Die bevinding leek de validiteit van de 
oorspronkelijke stelling – dat de dichtheid 
van het dendrietennetwerk een maat 
is voor de capaciteit om informatie te 
vervangen en op te slaan bij gewijzigde 
omstandigheden – in vraag te stellen. 

Een meer gedetailleerde analysemeer gedetailleerde analyse onthul-
de echter dat hoewel het aantal dendri-
tische vertakkingen gelijk was aan die bij 
de controlegroep, de dendrieten bij de 
Rett muizen “bevroren” waren. Ze veran-
derden niet in grootte, aantal of vorm 
in de tijd, hoeveel het zenuwpad ook 
werd gestimuleerd door bekende triggers 
(zoals de neurotransmitter glutamaat).

“Misschien probeert het systeem een 
gebrekkig functioneren van MECP2 te 
compenseren door het vormen van 
abnormale kanalen,” zegt Pozzo-Miller. 
“Deze compacte, bevroren bedrading kan 
mogelijks verklaren waarom Rett kinde-
ren hun cognitieve mogelijkheden ver-
liezen en waarom ze epilepsieaanvallen 
hebben, aangezien de gevoelige, maar 
onjuiste, zenuwverbindingen overbelast 
worden. Verder onderzoek kan hier meer 
duidelijkheid brengen.”

“Het resultaat onderschrijft de stelling 
dat de densiteit van dendritische vertak-
kingen een bruikbare maat is voor het 
verlies van aanpassingsvermogen in 

ontwikkelingsstoornissen, en een rol kan 
spelen bij de potentiële mogelijkheid tot 
experimentele behandelingen om die te 
herstellen,” zegt Christopher Chapleau, 
Ph. D., postdoctoraal medewerker aan 
het Departement Neurobiologie van de 
UAB en hoofdauteur van het rapport. 
“Een goed model hebben is heel belang-
rijk op dit moment, aangezien een pro-
teïne – BDNF (Brain Derived Neurotrophic 
Factor) – werd geïdentifi ceerd dat den-
dritische vertakkingen doet groeien. Dit 
zou de defecten van het Rett syndroom 
mogelijks kunnen omkeren.”

“Onze resultaten suggereren dat we op 
het goede spoor zitten om een behan-
deling voor het verwoestende Rett syn-
droom te ontwerpen,” zegt Pozzo-Miller. 
“Ze vormen tevens het recentste argu-
ment dat de eff ecten van genetische 
fouten die ontwikkelingsstoornissen 
veroorzaken op een dag corrigeerbaar en 
omkeerbaar zullen zijn, ook bij een be-
handeling op volwassen leeftijd.”

Het onderzoeksverslag getiteld “Hip-
pocampal CA1 pyramidal neurons show 
impaired dendritic spine density and mor-
phology only in presymptomatic Mecp2 
mutant mice.” werd op maandag 14 
november 2011 voorgesteld op de jaar-
lijkse bijeenkomst van de Vereniging voor 
Neurowetenschappen in Washington DC. 
Het werd gefi nancierd door het National 
Institute of Neurological Disorders and 
Stroke en de International Rett Syndrome 
Foundation.

(Vertaald en bewerkt van www.uab.eduwww.uab.edu 
door Anna Vermeulen.)

De compacte, “bevroren” bedrading kan mogelijks verklaren waarom De compacte, “bevroren” bedrading kan mogelijks verklaren waarom 
Rett kinderen hun cognitieve mogelijkheden verliezen en waarom ze Rett kinderen hun cognitieve mogelijkheden verliezen en waarom ze 
epilepsieaanvallen hebben, aangezien de gevoelige, maar onjuiste epilepsieaanvallen hebben, aangezien de gevoelige, maar onjuiste 
zenuwverbindingen overbelast worden.zenuwverbindingen overbelast worden.
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Bij Rett meisjes is de regeling van de autonome functies – zoals hartritme, bloeddruk, 
ademhaling en aansturing van de organen – ernstig verstoord. Deze functies worden 
geregeld door de hersenstam. Een gedetailleerd onderzoek van de hersenstam is belang-
rijk, omdat elk Rett meisje uniek is. Zo’n hersenstamonderzoek brengt de werking van de 
autonome functies in kaart. De resultaten vormen een basis voor een individueel behande-
lingsprogramma, zodat elk Rett meisje een zo optimaal mogelijk leven kan leiden.

Tot voor kort was dit onderzoek in Europa alleen mogelijk in Zweden. Door de afstand, en 
door de beperkte capaciteit van het Zweedse centrum, was het onderzoek maar voor een 
beperkt aantal Rett meisjes uit ons land beschikbaar.

Nu kunnen we terecht bij de buren. Op 24 september 2011 werd het Rett Centrum voor 
hersenstamonderzoek boven de doopvont gehouden in het Universitair Medisch Centrum 
te Maastricht, Nederland.

Verschillende ouders en Rett meisjes waren aanwezig bij deze plechtige gebeurtenis, 
samen met:

• Drs. Guy J.H.C.M. Peeters, voorzitter Raad van Bestuur MUMC
• Prof. dr. Leopold M.G. Curfs, Hoogleraar Verstandelijke Handicap MUMC, directeur GKC
• Drs. Nicky Halbach arts-onderzoeker Rett syndroom MUMC Afd. Klinische Genetica GKC
• Dr. Eric E.J. Smeets, kinderarts MUMC Afd. Klinische Genetica GKC
• Dr. Dick A. van Waardenburg, kinder-intensivist MUMC  
• Dr. ir. Jos P.H. Reulen, klinisch fysicus MUMC

Ook mevrouw Nathalie Bouwman en de heer Rob van der Stel van de Nederlandse Stich-
ting Terre, bezieler en sponsor van dit project, behoorden tot de prominenten.

De openingceremonie werd ingeluid door de onthulling van de onderzoeksapparatuur 
(die werd ontwikkeld in België), waarbij klinisch fysicus Jos Reulen met gepaste trots een 
woordje uitleg gaf. 

De Belgische Rett Syndroom Vereniging wenst het team veel succes. We hebben Drs. Nicky We hebben Drs. Nicky 
Halbach en Dr. Eric Smeets uitgenodigd om dit project toe te lichten op onze volgende Halbach en Dr. Eric Smeets uitgenodigd om dit project toe te lichten op onze volgende 
familiedag op zaterdag 28 april 2012.familiedag op zaterdag 28 april 2012. Naast een uiteenzetting over de algemene werking 
van het centrum en informatie over het concrete onderzoek, zal ook ingegaan worden op 
de toegankelijkheid voor Belgische Rett meisjes en de nodige formaliteiten die daartoe 
moeten worden vervuld. 

Aangezien deze informatie belangrijk is voor alle ouders van alle Rett meisjes, organiseren 
we dit keer geen afzonderlijke activiteit voor de ouders van oudere Rett meisjes en Rett 
vrouwen.

(Peter Vanherck)

Drs. Nicky HalbachDrs. Nicky Halbach

Dr. Eric Smeets Dr. Eric Smeets 
(uiterst rechts)(uiterst rechts)
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In november vorig jaar ontmoetten Luc en ik, op het feest voor de vrijwilligers die 
meegewerkt hadden aan de Trekkertrek, de ouders van Marieke. Zij vertelden met 
overtuigend enthousiasme over Villa Rozerood, een plek waar ze met heel hun gezin 
tot rust konden komen, zich laten verwennen en gewoon zichzelf zijn. “Waarom pro-
beren jullie het ook niet eens een keertje?” vroegen ze uitnodigend. 

En dat hebben we gedaan. We proberen het een weekend, zo dachten we voorzichtig. 
Als het tegenvalt is dat kort genoeg, en als het meevalt, dan … ja, dan gaan we ge-
woon terug. Met die ingesteldheid vertrokken we op 30 december samen met Lotte, 
Anna en Wies op ontdekking naar De Panne, naar Villa Rozerood.

We werden er warm onthaald door Danielle, de directrice. Ze nam haar tijd om ons 
welkom te heten en te doen voelen, om te praten en vooral te luisteren naar wat wij 
met ons vijven verwachtten van deze paar dagen, wat we belangrijk vonden, wat voor 
ons echt genieten was. Ze polste zelfs of we misschien ook iets zonder Lotte wilden 
doen, alleen met Anna en Wies. Want dat kon ook, zei ze. Dan deed een van de pedia-
trisch verpleegsters of vrijwilligers iets leuks met Lotte. Danielle straalt zoveel rust en 
oprechte menselijke belangstelling uit, dat je meteen ondergedompeld wordt in die 
specifi eke Villa Rozeroodsfeer. 

Het was overweldigend, zelfs een beetje verwarrend. We hadden wel gehoord dat Villa 
Rozerood gelijk stond met genieten, maar dat dit zo ver ging, en dat wij zelf konden 
aangeven wat dit inhoudt, wisten we niet. Ik moest er aan wennen dat Villa Rozerood 
niet alleen onze (zorgen)kinderen verwent, maar ook ons, de ouders. Het duurde even 
voor ik mij durfde, kon overgeven aan dat verwend worden. Normaal ben ik het die 
vertroetel en verwen, en nu werd ik plots zelf zo in de watten gelegd door fantastische 
vrijwilligers en personeel uit de duizend. Maar wat was dat zalig. Zalig en intens. 

Het zijn kleine dingen die een verblijf in Villa Rozerood zo bijzonder maken: de tafels 
die elke keer opnieuw mooi en persoonlijk gedekt zijn, zelf gemaakte verrassingen voor 
de kindjes, onverwachte en intense momenten van contact, samen met andere gasten 
heuse tornooien op de WII spelen, je kinderen zien verbroederen met andere kinderen, 
de oprechte belangstelling voor elkaars verhaal, de zorg van de ander die je zo goed 
begrijpt, het lekkere eten, redenen en tijd te over om te aperitieven, … 

Villa Rozerood is een plaats waar je je meteen thuis voelt, en ook gekoesterd. Je kan 
er volledig ontspannen, en als je dat wil (maar dat bepaal je volledig zelf) kan je voor 
even het zorgen uit handen geven en zo voeden, badritueel, middagsiësta, medicatie-
tijd, ... toevertrouwen aan andere kundige en warme zorghanden. Villa Rozerood is 
een plek die wij hebben mogen ontdekken, proeven en ervaren, en die we o zo durven 
aanbevelen aan u.

(Els Maes)

VILLAILLA R ROZEROODOZEROOD
Subjectief ...Subjectief ...
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Gezinnen die zelf instaan voor de zorg van hun zwaar zieke of ernstig gehandicapte 
kind, botsen vandaag op een hiaat in het zorgaanbod. Ze hebben minder mogelijk-
heden om met hun gezin op vakantie te gaan wegens gebrek aan passende infrastruc-
tuur, te duur of de te grote opdracht om aangepaste zorg georganiseerd te krijgen. 
Nochtans legt voortdurend zorgen een zware last op zowel ouders, broers en zussen 
als andere mantelzorgverleners. Even rust inbouwen of op adem komen, wat opvang 
vinden of gewoon begeleid vakantie kunnen nemen, in een niet gemedicaliseerde en 
toch op zorg gerichte omgeving, is een manier om die druk wat te verlichten.

Villa Rozerood is een “respijthuis” en creëert een omgeving waar niet alleen het zorg-
kind een gepaste ondersteuning krijgt, maar waar ook ouders en brussen de dagelijkse 
zorgen eens achter zich kunnen laten. Villa Rozerood biedt ook de mogelijkheid om 
kinderen alleen op te vangen en de zorg optimaal verder te zetten, zodat de ouders op 
adem kunnen komen of even reeds lang uitgestelde klussen kunnen opknappen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, bieden zij een professionele omkadering door 
een team van ervaren pediatrisch verpleegkundigen, onder leiding van een eigen 
pediater. De verpleegkundige permanentie is 24 op 24 uur verzekerd door het team. 
Zij werken samen met het ziekenhuis van Veurne, dat in noodgevallen onmiddellijk de 
zorg van het kind kan overnemen.

Naast de zorg, bieden zij eveneens een gevarieerd animatieprogramma aan voor 
gezinnen en kinderen, waarbij zij hun aanbod aanpassen aan de wensen van de gas-
ten. Hiervoor kunnen zij beroep doen op een team van enthousiaste vrijwilligers onder 
leiding van iemand van de vaste staf. 

Villa Rozerood ligt in een rustige, groene omgeving, dicht bij de zee. Alle voorwaarden 
om het verblijf van zieke kinderen en hun familie aangenaam en comfortabel te ma-
ken, in een bijna-thuis atmosfeer, kunnen vervuld worden.

Villa Rozerood richt zich op gezinnen en groepen met zwaar zorgbehoevende kinderen 
tussen 0 en 18 jaar – met een ernstige of levensbedreigende ziekte, een zware handi-
cap, of herstellend van een ernstig ongeval – waarvan de familie nood heeft aan bij-
stand. In de vakantieperiodes en (verlengde) weekends is de Villa voorbehouden voor 
gezinnen. Er kunnen 7 tot 10 kinderen met hun familie terecht. Tijdens de midweken 
buiten de vakanties kunnen er ook groepen uit zorgvoorzieningen (MPI’s, ziekenhuizen, 
...) terecht. Villa Rozerood waarborgt een volledige hotelfunctie voor respijt-, opvang- 
en/of vakantieverblijf. Er wordt een totale zorg aangeboden, zowel fysiek, emotioneel 
als sociaal, en die wordt gegarandeerd door een op totale zorg gerichte omkadering.

Veel meer info over Villa Rozerood, hun doelgroep, aanpak en visie, en hoe je kan 
reserveren, vind je op hun website http://www.villarozerood.be, krijg je door te mailen 
naar info@villarozerood.be of door hen te bellen op 058 42 20 24 

(Els Maes, bron: www.villarozerood.be)

Objectief ...Objectief ...
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Met een Rett kind op reis gaan, is een 
heuse onderneming. Zorgvuldig plannen is 
belangrijk om de vakantie zo soepel moge-
lijk te laten verlopen. Wij bieden je een 
aantal praktische tips uit de HandiRettgids.

Op tijd boekenOp tijd boeken

Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Het aantal geschikte vakantieverblijven is 
vrij schaars in verhouding tot het aantal 
mensen met een handicap dat een vakan-
tiebestemming zoekt. Het is geen wet van 
Meden en Perzen, maar meestal is het 
wel zo dat hoe beter een vakantieverblijf 
aangepast is aan de behoeften van be-
zoekers met een handicap, hoe sneller het 
volgeboekt is. Hetzelfde geldt voor aange-
paste groepsvakanties: wie eerst komt, 
heeft de grootste keuze. Een jaar vooraf 
reserveren is zeker niet ongewoon.

Grondig informerenGrondig informeren

Geloof niet zomaar dat een vakantieverblijf 
toegankelijk is omdat dat in de brochure 
of op de website staat. Alles is afhankelijk 
van de eigen noden en wensen. In het 
ideale geval kun je persoonlijk een kijkje 
nemen voor je de vakantie boekt. Als dat 
niet kan, neem dan vooraf contact op 
met iemand ter plaatse die de kamer, het 
appartement of de bungalow voor je kan 
inspecteren. Stel bij voorkeur zeer con-
crete vragen: “Hoe breed zijn de kamer-
deuren?” “Wat zijn de afmetingen van de 
lift?” “Zijn er trappen?” Om misverstanden 
te voorkomen stel je de vragen schriftelijk, 
per brief of per e-mail. Een schriftelijk ant-
woord is meestal betrouwbaarder dan een 
vrijblijvend babbeltje aan de telefoon, en je 
hebt dan ook bewijsmateriaal bij eventuele 
problemen. 

Medisch Medisch 

Het Rett syndroom is vrij onbekend, ook 
bij artsen in binnen- en buitenland. Neem 
een brochure over het Rett syndroom mee, 
bij voorkeur in de taal van het land waar 
je naartoe reist, ook internetlinks kunnen 
handig zijn. Met die informatie kunnen 
plaatselijke artsen zich een beeld vormen 
van de aandoening. Noteer de telefoon-
nummers van je huisarts, kinderarts en 
andere medische begeleiders op papier: 
je gsm kan het laten afweten, en ook wifi  
is niet overal even betrouwbaar. Noteer 
welke medicatie je Rett kind nodig heeft. 
We vertaalden en bewerkten de 
“fi che d’urgence” van de Franse Rett ver-
eniging. Daarop kunt u de belangrijkste 
gegevens noteren die ziekenhuizen bij een 
spoedopname nodig hebben. (Binnenkort 
beschikbaar.)

LogistiekLogistiek

Ook hier is een goede voorbereiding be-
langrijk. Overloop het traject stap voor 
stap en probeer te voorzien waar mogelij-
ke problemen zouden kunnen optreden. 
Zeker als je een vliegreis plant, zijn er een 
aantal hordes te nemen. Kan mijn rolstoel 
mee op het vliegtuig? Wat met epilepsie? Is 
er aangepast vervoer beschikbaar van de 
vlieghaven naar het vakantieverblijf? Denk 
ook aan reservebanden voor de rolstoel 
en een uitgebreide reisverzekering. Als je 
met de wagen vertrekt, zorg er dan voor 
dat die een onderhoudsbeurt heeft gehad. 
Hoe beter de voorbereiding, hoe meer 
ontspannen je van de vakantie zal kunnen 
genieten.

(Paul Beyens en Caroline Lietaer, 
medewerkers Handirettgids)

HandiRettgidsHandiRettgids
Kosteloos aangeboden:Kosteloos aangeboden:
tips voor een zorgeloze vakantietips voor een zorgeloze vakantie
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EEN KLEINE SELECTIEEEN KLEINE SELECTIE
VAN AANGEPASTE VAKANTIEVERBLIJVENVAN AANGEPASTE VAKANTIEVERBLIJVEN

Wie op skivakantie is in de streek van Chatel/Samoens kan contact opnemen 
met de vzw “Tandemski en Abondance”vzw “Tandemski en Abondance”. Rett meisjes kunnen er genieten van de 
tandemski voor een klein prijsje. De organisator, Thierry Cattaneo, heeft zelf een 
volwassen Rett meid (zie foto). 
http://tandemski-en-abondance.skyrock.com

Lou Bastidou, vakantiedorp in de ProvenceLou Bastidou, vakantiedorp in de Provence
Zes aangepaste huisjes en op het domein een verwarmd binnenzwembad. Een 
absolute aanrader volgens Franse Rett ouders.
http://www.loubastidou.com

Stichting l’Accolade, Ile d’OléronStichting l’Accolade, Ile d’Oléron
Ile d’Oléron is een eiland aan de zuidwestkust van de Frankrijk, ongeveer 155 km 
boven Bordeaux. l’Accolade Oléron ligt in een mooi begroeid duingebied, op 600 
meter van de zee. 
Verspreid op het terrein staan acht ruime vakantiebungalows en vijftien kam-
peerplaatsen. Elke bungalow beschikt over minimaal één hoog-laag bed, zwem-
bad en zonneterras, rolstoelschommel en een bootschommelbed. Assistentie 
voor verpleegkundige handelingen en hulpmiddelen is beschikbaar. 
http://www.l-accolade.nl

Stichting Logeerplezier, VeluweStichting Logeerplezier, Veluwe
Chalet met afgesloten tuin, douchestretcher, tillift, bedbox, hooglaag bed en 
snoezelruimte.
http://logeerplezier.nl

VaarvakantieVaarvakantie
Er is één hoog-laag bed met papegaai (optie). De badkamer is aangepast met 
douchebrancard, douchestoel en aangepast toilet. Er is een tilliftinstallatie in het 
plafond en een lift om aan en van boord te gaan.
http://www.varenmetwielen.nl

Deze en heel veel andere tips vindt u op http://handirettgids.wikispaces.comhttp://handirettgids.wikispaces.com

De tandemskiDe tandemski
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amilie 21.

Ze is een beetje hangerig de afgelopen 
week. De dokter vindt niets. Toch zit ze 
daar maar. Dit is Bo niet. Bo zit niet. Bo 
loopt rond. Veronique uit de vrees van alle 
Rett ouders: “Hopelijk is dit geen blijvende 
terugval. Dat weet je nooit. Ik hoop echt 
van niet.”

Twintig jaar geleden verruilden Veronique 
en Paul hun Limburgse geboortegrond 
voor een stek in het Leuvense. Zij werkte 
in Brussel, hij in Vilvoorde, Leuven was 
een logische keuze. Zestien jaar geleden 
verkasten ze naar een randgemeente. Ze 
wonen er tussen de bomen, op een berg, 
in het groen. Het huis ademt licht en lucht 
en creativiteit. Van op het terras heb je een 
weids uitzicht. Veertien jaar geleden werd 
Brecht geboren. Twee jaar daarna kwam 
Bo. Vorige vrijdag vierde Veronique haar 
twintigste verjaardag bij het reclamebureau 
dat ze had zien groeien, van klein en lokaal 
naar een internationaal bedrijf met 250 
personeelsleden. Twee jaar geleden werd 
Paul, totaal onverwacht en op staande voet, 
weggesaneerd als art director bij vtm, waar 
hij werkte sinds het prille begin.

Paul: Ik had een boeiende, creatieve job 
met een goed inkomen. Het was niet mijn 
keuze om er mee te stoppen. Toch ben ik 
niet in een zwart gat gevallen. Enerzijds is 
dit niet een job die ik een hele loopbaan 
had kunnen volhouden. De jongere genera-
tie is opgegroeid met computers en com-
puterprogramma’s, die hebben alle innova-
ties onmiddellijk onder de knie en werken 
veel sneller. Anderzijds klopte het plaatje 
thuis niet meer. Allebei een drukke job en 
een zwaar hulpbehoevend meisje thuis, 
het is een moeilijke combinatie. We had-
den iemand om te helpen met Bo, maar dat 

voelde toch niet ideaal. Er is een andere 
persoon in huis waar je ook rekening mee 
moet houden, en je privacy is weg. Plus dat 
we vaak vonden dat het net iets anders 
moest dan hoe die persoon het aanpakte, 
zodat we de neiging hadden om het dan 
toch zelf te doen. Sinds mijn ontslag ben ik 
persoonlijk assistent van Bo, en huisman. 
Door het PAB (*) kan ik dit doen, ik heb er 
nog geen dag spijt van gehad. Voor mijn 
dochter zorgen is nuttig en waardevol. Het 
is de beste oplossing voor Bo, en het geeft 
mij een doel in het leven. In de uren dat 
Bo op school is, ben ik met studie en wat 
projecten bezig en doe ik het huishouden. 
Alleen de was en de strijk zijn voor Vero-
nique. Er is altijd wel iets te doen. Ik ben nu 
de badkamer aan het afwerken. Die heb ik 
vergroot voor Bo, met een inloopdouche en 
ruimte voor haar verzorgingstafel.

Veronique: Bo evolueerde als baby een 
hele tijd normaal. Althans, dat vonden wij. 
Ze zat iets minder stevig op de arm, ze 
moest meer ondersteund worden. Ze heeft 
wat zwakkere buikspieren, dachten we. 
Ze kroop niet. Maar er zijn meer baby’s 
die niet kruipen. We zagen niet dat er iets 
mis was, of we wilden het niet zien. Tot 
de mama van een vriendje van Brecht, 
die regelmatig bij ons thuis kwam en Bo 
kende van bij de geboorte, zei “ik zou toch 
eens verder gaan met Bo”. We hebben 
haar dan laten testen bij het Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen hier in Leuven. 
Ze hebben haar daar grondig geobserveerd 
en alle mogelijke testen en onderzoeken 
gedaan, tot en met een ruggenmergpunc-
tie en een hersenscan. Het was al van bij 
de eerste onderzoeken duidelijk dat het 
ernstig was, want de arts zei “als jullie nog 
een kinderwens hebben, dan zou ik die toch 

Bo, stralende glimlachBo, stralende glimlach
Bo, slingerend sjaaltjeBo, slingerend sjaaltje
Bo, tongetje-tot-aan-de-neusBo, tongetje-tot-aan-de-neus

(*) PAB: Persoonsgebonden Assistentie Budget



even laten rusten”. Daar zijn we ontzettend 
van geschrokken, we waren daar echt niet 
goed van. 

Paul: Maar ze konden niet echt de vinger  
leggen op wat er precies scheelde. Bo was 
en is niet het meest typische Rett meisje. 
Aangezien het Rett gen in 1999 – het 
geboortejaar van Bo – werd ontdekt, heeft 
de prof waarbij ze in behandeling was, van 
alle kinderen met een onduidelijke diag-
nose een dna-onderzoek besteld. Toen we 
mochten bellen voor het resultaat, vroeg 
hij ons om samen langs te komen. Nadat 
ik aandrong op duidelijkheid, zei hij dat Bo 
het Rett syndroom had. Het was nog een 
week voor de consultatie, en dan doe je het 
foute wat iedereen doet, je gaat op internet 
kijken. Dat was enorm confronterend, zo 
was Bo niet. 

Veronique: We hebben dat toen een hele 
tijd naast ons neergelegd. We vonden het 
niet zo erg. Als dat dna-onderzoek er niet 
geweest was, zouden we geen diagnose 
gekregen hebben. We zouden waarschijnlijk 
nog steeds niet weten wat Bo scheelt.

Veronique: Bo is geen typisch Rett meisje, 
in die zin dat ze motorisch nooit is achteruit 
gegaan of blijven stilstaan. Ze bleef evolu-
eren. Ze stapte niet toen ze gediagnosti-
ceerd werd, ze verplaatste zich met een 
loopfi etsje waarmee ze ontzettend goed 
overweg kon. We bleven haar stimuleren 
en met haar oefenen. Ook mijn ouders zijn 
heel intensief met haar aan de hand blijven 
stappen. En dat heeft haar geen windeieren 
gelegd. Op een winteravond, ze was goed 
drie jaar, zaten we gezellig samen toen Bo 
plots opstond van haar stoel en begon te 
stappen. Zomaar opeens kon die stappen! 
We wisten niet wat we zagen. Ik verwacht-
te niet meer dat ze ooit zelfstandig zou 
kunnen lopen, dat hield ik niet meer voor 

mogelijk. En ze blijft vooruitgaan. Het 
opstapje aan de deur bijvoorbeeld, daar 
moesten we haar altijd overheen helpen, nu 
doet ze dat alleen. De trappen in de tuin, 
zonder leuning nochtans, daar stapt ze al-
leen op en af. Soms stopt ze een hele tijd, 
dan voelt ze zich wellicht onzeker, maar ze 
doet het. Nog niet zo lang geleden heeft 
ze geleerd deuren open te maken. Vroeger 
was een deur die dicht was dicht, dat was 
een gegeven voor haar. Nu morrelt ze 
daaraan tot die open gaat, en de schuifdeur 
schuift ze open als die op een kier staat. 
We hebben haar dat niet bewust geleerd. 
Ik denk dat ze goed observeert hoe wij dat 
doen, en het dan probeert na te doen.

Paul: Op gebied van communicatie is Bo 
wel een typisch Rett meisje. De woordjes 
die ze sprak, is ze verloren. (Hoewel ik haar 
in de loop van de namiddag kristalhelder 
“mama” hoor zeggen, nvdr.) Ze maakt ook 
niet op een andere manier duidelijk wat ze 
wil. Als ze dorst heeft en er staat een glas 
of een drankbrikje op tafel, dan neemt ze 
dat. Als dat er niet staat, dan gaat ze niet 
naar de koelkast of zo. We hebben onder-
vonden dat als Bo schreeuwt of ontevreden 
is, dat nogal eens betekent dat ze honger 
heeft. We hebben dan ook altijd koeken of 
boterhammen bij als we ergens gaan. Bo 
eet graag en veel, maar toch is ze slank, 
mager eigenlijk. Doordat ze constant in 
beweging is, verbruikt ze veel. Ze heeft nu 
weer een groeispurt, haar benen blijven 
groeien. 

Veronique: De stereotiepe handbewegin-
gen die typisch zijn voor Rett kinderen, zie 
je bij Bo aan het slingeren en slaan met 
haar sjaaltje. Overal waar ik kom, koop 
ik sjaaltjes voor haar, ze is er verzot op. 
Ik moet er wel op letten dat die sjaaltjes 
van zachte katoen zijn, anders doet ze 
zichzelf pijn. Het gebeurt niet meer zo vaak 
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als vroeger, maar ook nu nog liggen haar 
nagels of vingers soms open doordat ze 
met grote kracht steeds dezelfde bewegin-
gen maakt met haar sjaal. 

Paul: Bo heeft geen van de “kwaaltjes” die 
bij Rett horen. Ze is eigenlijk supergezond. 
Ze heeft een kleine kromming in de rug 
die jarenlang stabiel bleef, maar onlangs 
zijn we naar Pellenberg geweest voor haar 
halfjaarlijkse onderzoek. Zoals we vermoed-
den is de scoliose erger geworden, van 12 
graden naar 16. We gaan nu ook beginnen 
met een kleine dosis medicatie om haar 
hopelijk iets rustiger te houden.

Veronique: Bo kijkt je altijd heel gericht aan 
als je met haar praat, maar we weten niet 
goed wat ze begrijpt. Sommige dingen zijn 
duidelijk. Als we bijvoorbeeld zeggen: “Daar 
is de poes”, dan kijkt ze naar buiten, want 
de poes mag niet in huis. Als ik op de ver-
zorgingstafel vraag “Zet je eens een beetje 
achteruit”, dan doet ze dat. Waarschijnlijk 
ook omdat we altijd min of meer dezelfde 
formuleringen gebruiken. Als ik haar in bed 
stop, zeg ik ook altijd hetzelfde, een keer of 
vier, daarna is ze rustig, dan weet ze dat ik 
wegga en valt ze in slaap. 

Paul: Dat was vroeger anders. Ze heeft heel 
lang heel moeilijk geslapen. Ze bleef maar 
schreeuwen. Een van ons moest bij haar 
liggen tot ze in slaap viel. En dan heel voor-
zichtig wegsluipen, want als ze weer wakker 
werd, begon het schreeuwen opnieuw. We 
waren dan vaak zelf al moe, het gebeurde 
dat ik eerder in slaap viel dan zij en pas 
uren later wakker werd. Nog vroeger was 
ze helemaal niet te kalmeren en namen we 
haar mee in de woonkamer, we probeerden 
dan elk in een zetel te slapen. We hebben 
alle kamers in het huis uitgetest, en veel 
verschillende bedden. Dat was een echte 
zoektocht. Het bed waar ze nu in slaapt, 

stamt uit mijn ouderlijk huis, een van mijn 
broers heeft er nog in geslapen. Het is een 
houten tweepersoonsbed, daarin voelt ze 
zich blijkbaar veilig, want nu slaapt ze als 
een roosje. We hebben haar altijd in een 
gewoon bed gelegd, zonder spijlen of tralies 
waar ze in vast zou zitten. We hebben het 
liefst openheid, ook in de rest van het huis. 
Als ze niet kan slapen, dan kan ze haar bed 
uit en komt ze ons wakker maken. 

Veronique: De trap boven is ook altijd open 
geweest. En het is niet zo dat we altijd 
achter haar aan rennen. Ze kent het. Ze 
weet dat ze niet alleen naar beneden kan. 
Ze kan wel met hulp de trap af. Een lift is 
nog niet nodig, misschien op termijn een 
traplift, we zullen zien.

Paul: Toch gebeurt het dat ze gevaarlijk 
doet. De doorgang naar het zwembad was 
afgesloten met een lage ketting. Laatst was 
ik even weg en was ze daar over gestapt. 
Gelukkig was het zwembad afgesloten, ze 
stond midden op het rolluik. Vroeger had 
ze niet het besef om die kleine hindernis te 
nemen. Ze wordt groter, we moeten steeds 
alerter zijn. Ik heb de ketting nu wat hoger 
geplaatst.

Paul: Dat zwembad is er vooral voor Bo. Ze 
is graag in het water, zwemt heel graag. 
In de mate van het mogelijke halen we de 
vakantie naar huis, scheppen we hier een 
vakantiesfeer. Als het een “normale” zomer 
is, vind ik het niet erg om minder op vakan-
tie te kunnen. We hebben het goed hier. Bo 
is verzot op de dierentuin en op dieren. We 
plannen nu een minidierentuintje. We heb-
ben twee poezen, twee  ganzen en goudvis-
sen, binnenkort koop ik twee geitjes. Onze 
twee Indonesische minivarkentjes werden 
doodgebeten door een rottweiler van de 
buren. De eendjes en de kippen hebben het 
ook niet overleefd, waarschijnlijk gedood 
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door een vos. Leven in een bos heeft zo zijn 
risico’s.

Veronique: We proberen zoveel mogelijk 
gewoon te doen, maar natuurlijk zijn er 
beperkingen en lopen we tegen grenzen 
aan. Als Bo begint te schreeuwen, kan je 
haar vaak niet kalmeren, dan gaan we te-
rug naar huis. Daarom zijn we bijvoorbeeld 
ook niet naar de voorstelling van PUUR 
geweest. Op reis gaan kan wel, maar niet te 
lang, en we moeten keuzes maken. We zijn, 
toen ze klein was, één keer met haar op 
vliegreis geweest. Dat was een ramp. 
De ongewone ervaring, de druk op haar 
oren ... En een vliegtuig, daar kan je niet 
zomaar uitstappen. Het was voor ieder van 
ons, en ook voor de medepassagiers, een 
behoorlijk stresserende ervaring. 

Paul: Overnachten in een hotel is ook 
nauwelijks haalbaar. Vorig jaar zijn we een 
weekendje naar Metz geweest, we wilden 
een tentoonstelling bezoeken in het nieuwe 
Centre Pompidou. Het is erop uitgedraaid 
dat we elk om beurt vlug de tentoonstelling 
zijn doorgelopen, terwijl de ander buiten 
bleef bij Bo. ‘s Morgens zijn we in alle 
vroegte weggeslopen omdat we de andere 
hotelgasten niet durfden onder ogen te 
komen na een nacht vol geschreeuw. 

Veronique: Eigenlijk verwachten we veel 
van Bo, misschien te veel. Ze is dan in een 
onbekende omgeving, in een vreemd bed, 
er zijn andere geluiden dan thuis. Als ze 
‘s nachts wakker wordt, is er niets ver-
trouwds. Ze kan niet praten of om uitleg 
vragen. Dan is het wellicht logisch dat ze 
schreeuwt, wat kan ze anders? Logeren in 
een bungalow of op een camping kan wel 
prima. Vooral als er familie of vrienden mee 
zijn vindt Bo dat reuze. Ook voor Brecht 
is dat prettiger, die heeft dan vriendjes 
om mee te spelen. Een weekje aan zee in 

Ravelingen is ook tof. Dan komt er elke dag 
wel iemand op bezoek.

Paul: Eén keer per jaar gaan we skiën met 
Brecht, dan heeft hij ons een week voor 
zich alleen. Onlangs zijn Veronique en ik 
een weekendje samen naar Toscane ge-
weest. Dat is zeldzaam. We hebben er echt 
van genoten. Eens niet moeten zorgen. Het 
viel ons vooral op hoeveel tijd we hadden 
om rustig te eten en van het voedsel te
proeven. We zijn er ons nauwelijks nog 
van bewust dat het eten thuis vaak al een 
beetje koud is voor wij aan de beurt zijn.

Brecht komt er af en toe bij zitten. Hij 
weet alles over het Rett syndroom, heeft 
een spreekbeurt gegeven over zijn zus op 
school. Daarna is Paul met Bo op bezoek 
geweest in de klas, de juf wou haar eens 
in het echt ontmoeten. Haar foto heeft nog 
een hele tijd aan het bord gehangen. Brecht 
vindt zijn zus niet echt raar of bijzonder. 
“Ze is gewoon mijn zus, zo heb ik haar altijd 
gekend.” 

Veronique: Ik herken bij Brecht niet veel 
van wat ik in de artikels over brussen las 
in de Rett Gazet. Het zou niet ongewoon 
zijn als dat wel zo was, maar hij heeft er 
weinig moeite mee dat zijn zus anders is. 
Zijn vrienden komen hier en kennen Bo. Hij 
knuff elt haar, speelt met haar, plaagt haar, 
doet alsof hij haar gaat wurgen of bedelft 
haar onder kussens, dat vindt ze heerlijk. 
Ze wordt niet als een porseleinen poppetje 
behandeld. En als het haar teveel wordt, 
dan maakt ze dat rap duidelijk. Ook als we 
op stap zijn, lijkt hij zich niet voor haar te 
schamen. Op straat pakt hij haar gewoon 
bij de hand en loopt met haar mee. 

Paul: De mensen kijken nochtans. Zelfs heel 
kleine kinderen merken dat er iets onge-
woon is, en staren haar aan. Ook als ze niet 

BO HOUDT VAN ACTIE EN BEWEGING OM HAAR HEEN, BO HOUDT VAN ACTIE EN BEWEGING OM HAAR HEEN, 
DAT STIMULEERT HAAR, DAAR LEEFT ZE VANDAT STIMULEERT HAAR, DAAR LEEFT ZE VAN

BO WAS DRIE JAAR TOEN ZE PLOTS OPSTOND VAN HAAR BO WAS DRIE JAAR TOEN ZE PLOTS OPSTOND VAN HAAR 
STOEL EN BEGON TE STAPPEN, OPEENS KON DIE ZO STOEL EN BEGON TE STAPPEN, OPEENS KON DIE ZO 
MAAR STAPPEN!MAAR STAPPEN!



roept. Bo komt redelijk normaal over, maar 
er is natuurlijk dat tongetje dat altijd aan 
haar neus likt. 

Veronique: Als de mensen vragen waarom 
ze dat doet met haar tongetje, zeg ik dat 
ze aan het oefenen is om met haar tong in 
haar neus te kunnen. Ze kan het eigenlijk 
al, zonder moeite. (lacht)

Veronique: Bo gaat sinds haar kleutertijd 
naar een school voor bijzonder onderwijs 
type 2. Ze stond al op de wachtlijst voor 
een instelling, toen we bericht kregen van 
de school dat ze toch kon blijven, dat een 
nieuw klasje werd opgestart voor zwakkere 
kindjes. We hebben niet lang geaarzeld. 
Een schoolse omgeving is beter voor Bo. 
In het groepje waarbij ze in de instelling 
zou terecht komen, zat geen enkel kindje 
dat ook mobiel was, het niveauverschil 
was groot. Op school zit ze in een klasje 
van zes, en daar is zij veruit de zwakste. 
Ze leren er vooral zelfredzaamheid: jas 
knopen, veters strikken, wassen, omgaan 
met geld bij het winkelen, ... Bo kan dat 
allemaal niet, maar ze houdt van de actie 
en de beweging om haar heen, daar leeft 
ze van, dat stimuleert haar. Ze stapt rond 
op de speelplaats, gaat mee paardrijden 
en zwemmen, ... Ook in de klas zijn er een 
paar bezigheden op haar niveau: ze heeft 
een eenvoudige computer waarop door een 

paar simpele bewegingen een puzzelfoto 
van een van ons te voorschijn komt, en een 
activity board met slingers en spiegeltjes. 
Een Rett meisje in de klas vergt wel veel 
van de juf. Bo is bijvoorbeeld de enige van 
het groepje die niet zelfstandig kan eten. 

Paul: We kregen onlangs bericht dat ze niet 
naar het hoger middelbaar zal kunnen door-
groeien op die school. Alles hangt af van 
de bereidwilligheid van de school, en of ze 
een geschikt klasje hebben waar Bo in past. 
De kinderen die het hoger middelbaar gaan 
volgen zijn allemaal veel sterker dan Bo, ze 
kunnen allemaal communiceren. Degenen 
die niet kunnen praten, kunnen zich op een 
andere manier uiten, Bo kan dat niet. Nu 
zoeken we dus een andere oplossing voor 
binnen twee jaar, wellicht wordt het een 
instelling, maar we informeren eerst bij 
andere scholen in de buurt, misschien is er 
daar een geschikt klasje te vinden. Als Bo 
goed blijft natuurlijk, dat weten we niet, dat 
is altijd een onzekerheid. Als we iets dicht-
bij vinden, ga ik haar ‘s middags desnoods 
zelf eten geven. 

Paul: Elke dag stipt om 15.15 uur haal ik 
haar op, want in de voorwaarden van het 
PAB staat dat ze niet in de naschoolse 
opvang mag blijven. Als we thuiskomen 
krijgt ze wat fruit, dat vindt ze lekker en 
ze staat er op, het is een dagelijks ritueel. 
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Daarna kijkt ze een fi lmpje en later op de 
dag komt ze “meehelpen” in de keuken. 
Ik kook elke dag vers en zo gevarieerd 
mogelijk. Daarbij denk ik nooit “Zou Bo 
dat wel lusten?” Wat de pot schaft, scho-
tel ik haar voor, en ze eet het op. Ze eet 
alles. Beide kinderen eten al van heel jong 
mee. We hebben nooit apart gekookt, voor 
geen van beiden. Ze heeft natuurlijk haar 
voorkeuren, haar lievelingsboterham is 
choco met banaan.

Bo glundert en haar grote ogen fonkelen. 
Ze produceert een van haar bekende stra-
lende glimlachjes.

Paul: Zo lief is ze niet altijd hoor, ze zet 
haar beste beentje voor als er bezoek is. 
(lacht) Het moeilijkste moment is de ver-
zorging. Vooral ‘s morgens is dat dikwijls 
een echte uitputtingsslag. Ze wil dan met 
rust gelaten worden, duwt je weg, mept, 
stampt, bijt, trekt aan je haren. Daarna 
komt ze boos en huilerig beneden, en ze 
geraakt daar moeilijk weer uit. Ik heb een 
aantal apps op de iPad staan die haar weer 
blij kunnen maken. Er is bijvoorbeeld poes 
Tom die alles met een “poezenstemmetje” 
nazegt. Dat vindt ze reuzegrappig. Dat zou 
een goede tip zijn voor de HandiRettgids. 
Die applicaties kosten heel weinig, ik denk 
dat deze 75 cent gekost heeft, en je hebt er 
honderden om uit te kiezen. 

Veronique: Ik kijk heel vaak op de Handi-
Rettgids wat er nieuw is, ik haal daar echt 
veel uit, vind het superhandig. En de Rett 
Gazet wordt hier stukgelezen, ik duik er 
meteen in als die binnenkomt en hij gaat 

van hand tot hand als er iemand langskomt. 
Ook op de bijeenkomsten hoor ik altijd wel 
iets dat boeiend of nuttig is. De ouders van 
Vanessa en de mama van Aline vertelden 
bijvoorbeeld dat ze hun dochter heel 
regelmatig op toilet zetten. Dat doen wij nu 
ook. En het werkt goed, je kan dat toch een 
beetje aanleren. Niet dat ze het ophoudt, 
dat niet, maar het scheelt toch.  

Paul: ‘s Morgens moet je er heel snel bij 
zijn. Zodra ze wakker is, moet je haar 
onmiddellijk uit bed nemen en op toilet 
zetten, en dan nog is het dikwijls te laat. 
En anders, tja, je kunt haar wel op toilet 
zetten, maar als ze niet moet, dan moet 
ze niet, zoiets gaat moeilijk op commando. 
Voor het douchen zit ze soms wel een 
kwartier op de wc, niks, en dan is ze net in 
de douche, hop, direct prijs. (lacht)

Paul: Ik heb het er moeilijk mee dat Bo niet 
kan communiceren, dat je niet weet wat 
er in dat hoofdje omgaat, dat je niet weet 
waarom ze gilt. Maar ik heb ook veel plezier 
van haar en met haar. Ik geniet er van 
om voor haar te zorgen. Het zou me zeer 
zwaar vallen om die zorg weer uit handen 
te geven.

De zonnige novemberdag loopt op zijn 
einde. Het begint al te schemeren als ik de 
groene berg afdaal en afscheid neem van 
Bo, het vrolijke Rett meisje dat zoveel aan-
dacht vraagt, en van haar gezinsleden, die 
haar die aandacht met liefde geven.

(Anna Vermeulen)
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Op zaterdag 17 september waren alle Nederlandse en Belgische Rett gezinnen 
uitgenodigd voor een dagje Efteling door de familie van Rett meisje Celeste van der 
Ven. Haar tante, Nynke van der Ven, werd gesponsord voor het lopen van de New 
York marathon en haalde daarmee een fl ink bedrag op ten voordele van haar nichtje 
en de andere Rett meisjes in Nederland en België. Met dat bedrag heeft de familie 
een dagje Efteling georganiseerd, waar de deelnemende Rett families – een 70-tal – 
ontzettend van hebben genoten. Opvallend was de grote opkomst van oudere Rett 
dames, de oudste was 58 jaar.

Een enthousiast ontvangstcomité, herkenbaar aan hun vrolijke bloemenhoed, ver-
welkomde de gezinnen en dankzij bijkomende sponsors werd ieder Rett meisje ver-
rast met twee goodybags. Dat was een mooi begin van een sprookjesachtig avon-
tuur! De grote ballonnen die de Rett meisjes bij aankomst kregen, dansten de hele 
dag door het Eftelingpark. 

Hartelijk dank aan de familie Van der Ven voor deze heerlijke dag!

(Caroline Lietaer)

MET ONZE ET ONZE 
NEDERLANDSE EDERLANDSE RETT ZUSJES ETT ZUSJES 
NAAR DE NAAR DE EFTELINGFTELING

Zaterdag 17 september 2011Zaterdag 17 september 2011
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Het was stilletjes rond de Europese Rett 
vereniging de laatste jaren. Een bestuurslid 
gaf er de brui aan, een ander liet zich onoffi  -
cieel vervangen door een landgenote, en de 
secretaresse verdween met de noorderzon. 
Het gehavende bestuur communiceerde 
niet meer, de vereniging leek in slaap ge-
dommeld.

Martine Gaudy, RSE vertegenwoordiger van 
de Franse Rett vereniging, nam uiteindelijk 
het initiatief over van haar landgenoot en 
voorzitter Gérard Nguyen, en riep op tot een 
Algemene Vergadering in een poging om de 
zaak uit het slop te krijgen. De opkomst was 
niet massaal, maar de aanwezigen waren 
enthousiast, en vastbesloten om de verenig-
ing weer op de rails te krijgen. Wij presen-
teren u een selectie uit het verslag.

Aanwezig Aanwezig waren Marianne Kuzemtsenko, 
Estland; Danijela Szili, Hongarije; Emmett 
Harten, Ierland; Anna Vermeulen, België; 
Johan Delaere, België; Martine Gaudy, 
Frankrijk; Thomas Bertrand, Frankrijk; 
Gérard Nguyen, Frankrijk; Jordi Serra, Cata-
lonië, Spanje; Oliviero Dell’oro, Italië en 
Lorna Jaff a, Groot-Brittannië. 

Vertegenwoordigers uit Denemarken, Duits-
land, IJsland, Malta, Oostenrijk, Rusland, 
Zweden en Turkije hebben zich veront-
schuldigd.

Voorzitter Gérard Nguyen pleegde een 
welkomstwoordje, waarna iedereen zich 
voorstelde en wat informatie gaf over de 
Rett gang van zaken in eigen land. Aange-
zien dat laatste hier en daar tot een nogal 
uitgebreide uiteenzetting leidde, stelde 
Lorna Jaff a op het einde van de vergadering 
voor om bij een volgende gelegenheid de 
nationale informatie vooraf door te mailen, 
zodat deze fase van de vergadering wat 
ingekort kan worden.

EstlandEstland
In Estland bestaat geen Rett vereniging. De 
mensen bij wie Rett gediagnosticeerd is, 
sluiten zich aan bij een overkoepelende or-
ganisatie voor zeldzame ziekten. Marianne 
is zelf geen Rett ouder, ze heeft een zoon 
met autisme en kent één meisje met Rett 
syndroom in Estland. Informatie over het 
Rett syndroom halen de ouders bij de Finse 
en Zweedse verenigingen.

HongarijeHongarije
Danijella is een Servische die een tiental 
jaar geleden naar Hongarije is verhuisd. 
Ze probeert de Hongaarse vereniging, die 
een tijd volledig plat lag, nieuw leven in te 
blazen. Er zijn een honderdtal gediagnos-
ticeerde Rett meisjes en vrouwen in Hon-
garije, waaronder haar achtjarige dochter. 
Danijella vertegenwoordigt ook de Servische 
Rett meisjes. De vereniging in Servië is mo-
menteel niet meer actief.

IerlandIerland
De Ierse vereniging werd opgestart in 1998 
en heeft 67 leden. Emmet schat dat er nog 
een tiental meer Rett meisjes zijn. Dertig 
families woonden afgelopen oktober de 
familiedag en Algemene Vergadering bij.

BelgiëBelgië
In België betaalt men niet voor het lidmaat-
schap van de Rett vereniging, dus is het 
moeilijk om het aantal leden te bepalen. 
Er zijn naar schatting ongeveer 70 Rett 
meisjes.
 
FrankrijkFrankrijk
De vereniging werd opgestart in 1988. 
Er zijn waarschijnlijk ongeveer 1000 Rett 
patiënten in Frankrijk, waarvan een kleine 
helft (450) lid is van de vereniging. De 
vereniging publiceert een trimestrieel tijd-
schrift en organiseert een jaarlijkse familie-
bijeenkomst. Per jaar organiseert ze 3 à 4 

RETT ETT SYNDROME YNDRO EUROPE
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oefensessies waar ouders praktische infor-
matie krijgen, bijvoorbeeld in verband met 
voeding, kinesitherapie, ...

ItaliëItalië
De vereniging werd opgericht in 1990. Er 
zijn 400 Rett families lid en 300 steunende 
leden. 

CataloniëCatalonië
Er zijn zes bestuursleden, waarvan vier 
actief. De vereniging telt 180 leden, waar-
onder 90 à 100 Rett patiënten. Een consul-
tant heeft sponsoring geronseld voor hun 
conferentie op 4 februari 2012. Mark O’ 
Callaghan is een nieuw medisch Rett expert 
in Barcelona.

Groot-BrittanniëGroot-Brittannië
In 2010 veranderde RSAUK in Rett UK. De 
vereniging heeft vijf voltijdse werknem-
ers en een parttime. Er zijn ook vier vaste 
vrijwilligers. Sinds kort wordt geen lidgeld 
meer gevraagd. Er zijn ongeveer 900 
mensen met Rett syndroom bekend. Twee 
van de stafl eden staan in voor klinische 
informatie, telefonische ondersteuning, het 
jaarlijkse familieweekend en regionale bij-
eenkomsten. De vereniging organiseert ook 
trainingen voor professionelen. Een aantal 
Rett ouders leidt steungroepen in 12 ver-
schillende regio’s. Er zijn ook vrijwilligers die 
telefonische ondersteuning bieden.

Verkiezing van het nieuwe bestuurVerkiezing van het nieuwe bestuur

Vijf mensen stelden zich kandidaat en wer-
den unaniem verkozen (foto’s zie p. 30). Ze 
zullen volgende functies uitoefenen:

Emmet Harten – voorzitter
Oliviero Dell’Oro – schatbewaarder
Martine Gaudy – secretaris
Lorna Jaff a – verslaggeving vergaderingen
Thomas Bertrand – algemeen bestuurslid

De andere aanwezigen zullen in de 
mate van het mogelijke meewerken aan 
deelaspecten van de werking. Het nieuwe 
bestuur gaat in eerste instantie voor back 
to basics. Er zal werk gemaakt worden van 
het herstellen van de contacten met landen 
die afgehaakt hebben en van het vernieu-
wen en verfrissen van de communicatie en 
de communicatiemiddelen, met name het 
restylen van de website en het opzetten van 
een Google group voor RSE vertegenwoordi-
gers. Men zal een prijsoff erte en een voor-
stel opvragen bij een aantal webbouwers. 
Lorna Jaff a bedankte Johan Delaere expli-
ciet voor het opzetten en jarenlang onder-
houden van de website.

LidmaatschapLidmaatschap

In plaats van het vroegere “voor iedereen 
gelijk”, werd volgende verdeling overeenge-
komen:  

Meer dan 300 leden  400 euro
Tussen 200 en 300 leden 300 euro
Tussen 100 en 200 leden 200 euro
Tussen 50 en 100 leden 100 euro
Minder dan 50 leden  50 euro

Landen die geen vereniging of fondsen 
hebben, betalen het symbolische bedrag 
van 1 euro om lid te worden. Elke nationale 
vereniging zal een rekening ontvangen in de 
loop van het kalenderjaar. Het lidmaat-
schap kan betaald worden via overschrij-
ving. Verenigingen die zich meer kunnen 
veroorloven, kunnen meer betalen op vrij-
willige basis.
 
BudgettenBudgetten

Zowel de omvang van de budgetten, de 
manier waarop die verkregen worden als 
hoe die besteed worden verschillen sterk 
van land tot land.

RETT SYNDROME OME EUROPEUROPE
Algemene Vergadering, 6 november 2011, ParijsAlgemene Vergadering, 6 november 2011, Parijs
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EstlandEstland
Het jaarlijkse budget bedraagt 10 000 à 
20 000 euro en wordt verkregen door mid-
del van projecten.

HongarijeHongarije
Het jaarlijkse budget bedraagt 1000 à 3000 
euro.

IerlandIerland
Geld wordt verkregen via de GAA (Gaelic 
Athletic Association) en door liefdadigheid. 
De vereniging heeft een deeltijds kantoor 
dat 2000 euro kost.

Groot-BrittanniëGroot-Brittannië
Het jaarlijkse budget bedraagt 350 000 
pond. Er zijn hoge personeelskosten en 
geen lidgeld. Het geld wordt bijeengebracht 
door evenementen, fondsenwerving, subsi-
dies en overheidsmiddelen.

BelgiëBelgië
Er wordt geen lidgeld gevraagd. De beschik-
bare middelen komen voornamelijk van 
giften en variëren sterk van jaar tot jaar.

FrankrijkFrankrijk
Vorig jaar werd 250 000 euro bijeengebracht 
met lidmaatschap en evenementen.

ItaliëItalië
Het budget bedroeg vorig jaar 500 000 
euro. Het geld komt voornamelijk van de TV 
Channel, de belastingen en evenementen. 
Er zijn vier zeer enthousiaste vrijwilligers die 
aan fundraising doen voor de vereniging.

CataloniëCatalonië
Er is een consultant die sponsorgeld zoekt. 
Verdere middelen komen van de over-
heid, de belastingen, banken, Rotary club, 
projecten en een benefi etdiner. Vorig jaar 
haalden ze zo 90 000 euro op. Met het geld 
fi nancieren ze hun conferentie en de rest 

wordt gedeeld met het ziekenhuis dat in de 
zorg voorziet.

EuroRETT projectEuroRETT project

De Algemene Vergadering bediscussieerde 
de vraag van Laurent Villard’s European 
Advisory Board for Rett syndrome and Rett 
Database Network proposal (EABR). De 
subsidies voor dit project zijn afgelopen en 
er zijn geen onmiddellijke vooruitzichten, 
vandaar dat Villard de RSE om fi nanciële 
overbrugging vraagt. Er werd met algemene 
goedkeuring beslist dat de RSE de kost van 
78 000 euro per jaar (voor onbepaalde tijd) 
niet kan ophoesten. RSE zal wel instaan 
voor het bestendigen en onderhouden van 
de database à 15 000 euro per jaar. Momen-
teel hebben Frankrijk en Italië elk 10 000 
euro betaald en Catalonië 5000. De kost 
voor 2011 is dus voldaan, voor 2012 moet 
nog 5000 euro betaald worden. Voorgesteld 
wordt dat andere landen ook bijdragen, 
gezien het algemene Rett belang van de 
database.

FORCEFORCE

Begin oktober 2011 diende Gérard Nguyen 
een projectvoorstel in bij de Europese 
Gemeenschap in naam van RSE. De titel 
van het voorstel is FORCE, acroniem voor 
Family Outcomes Rett syndrome Community 
Empowerment. Onderwerp en doel van het 
project is de zorg voor ouders van patiënten 
met Rett syndroom, zodat die op hun beurt 
beter voor de Rett patiënten kunnen zor-
gen. De onderliggende idee is dat ouders 
van Rett patiënten wel verantwoordelijk zijn 
voor de verzorging, maar niet omkaderd zijn 
door het ondersteunende netwerk dat pro-
fessionelen wel hebben. Het project zou 30 
maanden lopen, kostenplaatje: 3 000 000 
euro. Uit alle aanvragen worden vijf fi nalis-
ten gekozen, twee daarvan zullen gesubsi-

Emmet Harten           Oliviero Dell’Oro         Martine Gaudy                Lorna Jaff a                Thomas BertrandEmmet Harten           Oliviero Dell’Oro         Martine Gaudy                Lorna Jaff a                Thomas Bertrand



31.rnationaal

dieerd worden om hun project te realiseren. 
Wordt vervolgd.

In het verschietIn het verschiet

Barcelona, februari 2012Barcelona, februari 2012
Een Rett congres in het Spaans dat online 
toegankelijk zal zijn voor landen in Zuid-
Amerika. Er nemen 120 professionelen aan 
deel en ongeveer 400 mensen zullen online 
aanwezig zijn. De uiteenzettingen zullen si-
multaan in het Engels vertaald worden. Een 
vertaling in andere talen is mogelijk, mits 
betaling.
Onderwerpen: een omschrijving van Rett 
syndroom, de rol van de kinderarts, de rol 
van de huisarts, de rol van de psycholoog 
en andere professionelen, de rol van familie 
organisaties. 

Wereld Congres New Orleans, 22 tot 26 juni Wereld Congres New Orleans, 22 tot 26 juni 
20122012
Elke nationale vereniging betaalt zijn eigen 
experten om deel te nemen aan het Wereld-
congres. Het opzetten van een stand van 
RSE werd niet goedgekeurd, aangezien het 
aantal Europese ouders vermoedelijk niet 
hoog zal zijn.

Kazan, 2013 Kazan, 2013  
Een wetenschappelijke en familie bijeen-
komst is gepland.

Derde Europees Rett CongresDerde Europees Rett Congres
Amsterdam, 2013Amsterdam, 2013

EURORDISEURORDIS

Er werd overeengekomen dat RSE lid zal 
worden van EURORDIS. Op die manier 
kunnen leden van verschillende landen er 
– mits toestemming van RSE – trainingen 
volgen.

Diverse suggestiesDiverse suggesties

• De statuten herbekijken om onze doel-
stellingen te bepalen, back to basics.

• De communicatie herstellen en verbe-
teren.

• De jaarlijkse Algemene Vergadering 
behoorlijk organiseren, met voldoende 
tijd om te discussiëren, maar ook met 
de ruimte voor informele momenten om 
het sociale contact tussen de deelne-
mers nieuw leven in te blazen. 

• De steun aan families verbeteren.
• De website updaten.
• Verkennen van de mogelijkheid om te 

verbroederen met verenigingen van   ge-
lijkaardige aandoeningen, bijvoorbeeld 
het syndroom van Angelman.

• Het sociale luik van RSE herinstalleren. 
Zo kunnen we informatie uitwisselen en 
elkaar leren kennen.

• Proberen het contact te herstellen met 
landen die afgehaakt hebben.

• Wat verwacht RSE van het Italiaanse 
Wetenschappelijke Comité? Is het nodig 
dat er een arts van elk land aanwezig is?

• Moet iemand van RSE buitenlandse pro-
jecten coördineren?

• Aangezien ook in de Rett wereld vergrij-
zing optreedt: hoe steunen we vrouwen 
met Rett syndroom?

• Versterken van RSE.
• We moeten een meerwaarde betekenen 

voor de nationale verenigingen.
• Verslaggeving van de nationale verenig-

ingen moet op voorhand doorgestuurd 
worden naar Lorna voor de volgende 
bijeenkomst.

• Europees geld voor wetenschappelijk 
onderzoek in Europa houden. 

(Verslag Lorna Jaff a, vertaling en bewerking 
Anna Vermeulen)

AANGEZIEN OOK IN DE RETT WERELD VERGRIJZING OPTREEDT: AANGEZIEN OOK IN DE RETT WERELD VERGRIJZING OPTREEDT: 
HOE STEUNEN WE VROUWEN MET HET RETT SYNDROOM?HOE STEUNEN WE VROUWEN MET HET RETT SYNDROOM?

HET NIEUWE BESTUUR GAAT IN EERSTE INSTANTIE VOOR BACK TO HET NIEUWE BESTUUR GAAT IN EERSTE INSTANTIE VOOR BACK TO 
BASICS, HET OPTIMALISEREN VAN DE COMMUNICATIE EN HET BASICS, HET OPTIMALISEREN VAN DE COMMUNICATIE EN HET 
TERUG AAN BOORD KRIJGEN VAN LANDEN DIE AFGEHAAKT HEBBENTERUG AAN BOORD KRIJGEN VAN LANDEN DIE AFGEHAAKT HEBBEN
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Van over het hele land trokken jong en oud richting Wet-
teren. Na maanden bloed, zweet en tranen konden we 
eindelijk het podium op met onze eigen dansvoorstelling, 
PUUR. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen zich recht-
streeks en onrechtstreeks voor dit project hebben ingezet, 
honderden zijn het er! En elke keer als we het even niet 
meer zagen zitten, gaf die hartverwarmende inzet ons de 
moed om verder te gaan. 

Toen we aan PUUR begonnen, hadden we geen fl auw ver-
moeden wat er allemaal kwam kijken bij het maken van 
een dansvoorstelling. Maar eens we begonnen met het 
maken van “to do-lijstjes”, zagen we pas wat er ons te 
wachten stond. Vooral de laatste weken voor de voorstel-
ling werden die lijstjes steeds langer en elke keer als we 
een werkje konden schrappen, kwam er weer iets nieuws 
bij onderaan de lijst. 

Onze zomervakantie stond helemaal in het teken van 
PUUR. Tijdens het eerste repetitiekamp kwamen alle 
dansers vijf dagen logeren in Wetteren om de choreo-
grafi eën in elkaar te steken. Het waren vijf drukke dagen, 
maar toen het tijd was om naar huis te gaan, hadden 
we toch al aardig wat choreo’s klaar. Het tweede repeti-
tiekamp vond plaats in Hamme en ook daar waren het vijf 
creatieve dagen. Ondanks het harde werk dat er tijdens 
de kampen werd verricht, heerste er ook een echt vakan-
tiesfeertje. Het waren tijden om nooit meer te vergeten!

Eindelijk was het dan 18 september! Maanden hadden 
we aan PUUR gewerkt: een concept bedenken, muziek 
kiezen, choreo’s maken, fi lmpjes monteren en bovenal 
veel repeteren. We hadden ons hart en onze ziel in deze 
voorstelling gelegd. Toen het doek openging bij de eerste 
voorstelling, hadden we geen fl auw idee wat het publiek 
er van zou vinden, maar toen we na de voorstelling een 
staande ovatie kregen, wisten we dat het ons gelukt was! 

We hebben twee volle zalen kunnen ontroeren met onze 
eigen dansvoorstelling en we hebben meer dan 10 000 
euro ingezameld voor de BRSV. Daar zijn we enorm trots 
op. Menig toeschouwer pinkte een traantje weg, en aan 
de reacties te horen, krijgt dit zeker nog een staartje! 
We eindigen zoals we de voorstelling hebben afgesloten: 
Bedankt om te komen en wie weet tot volgend jaar!

(Isabeau Reynvoet)

R R oller coaster van emotie, muziek en dans
E E erlijk en puur
T T ot in de toppen van mijn tenen geraakt
T T otale overrompeling vanaf de eerste noot, het 
eerste beeld, de eerste beweging
 

Pure ontroering, passie, klasse
Puur Puur genieten, talent en engagement
Pure schoonheid, bezieling en uitstraling
 

Kippenvel van begin tot einde. Onze Rett 
meisjes genoten met blinkende oogjes bij 
het horen van al die muziek, bij het zien van 
al die beelden en lichtjes. Elk op hun eigen 
manier. Ook dat was schoon om zien. Ook dat 
ontroerde. Lotte maakte mij zelfs attent op de 
schoonheid van de schaduwen op de muur.
 

Bedankt voor wat jullie realiseerden
Bedankt voor die onvergetelijke avond
Bedankt voor die dikke vette cheque
Meer dan 10 000 euro ... wie had dat ooit 
durven dromen?
 

Bedankt Isabeau, Christiaan, Florence, Sien, 
Elien, Luna, Kaat, Evelien, Astrid, Charlotte, 
Lauren, Laura, Lore, Mathias, Thalisa, Lander, 
Maarten, Ann, Peter, Claudine en iedereen die 
dit mee mogelijk maakte. Weet dat jullie centen 
met de grootste zorg zullen worden besteed. 
 

(Els Maes)
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BRUSSENBRUSSEN
AAN HET WOORDAAN HET WOORD

ISABEAU over LUNAISABEAU over LUNA

Toen Luna en Lander geboren werden, was ik 5 jaar oud. Ik had al een 
broer, en was dan ook in de wolken met mijn kleine zusje. Toen mama mij 
vertelde dat Luna het Rett syndroom had, stortte mijn wereld in. “Mama, je 
moet mij een nieuw zusje kopen!” bleef ik maar herhalen. Nooit zou ik met 
haar kunnen spelen, dansen en dingen doen die zussen samen doen. Ik 
herinner me nog dat ik het moeilijk had met het feit dat er zoveel aandacht 
naar Luna ging, dat ik soms zelfs hoopte dat er ook met mij iets mis was. 

Naarmate ik ouder werd, leerde ik aanvaarden dat mijn zus anders was en 
daardoor nu eenmaal meer aandacht nodig had. Als mensen mij vroegen 
wat ik later wou worden, was het antwoord steevast: “Neuroloog, om mijn 
zus te helpen.” Soms probeerde ik om Luna te leren praten. Dan ging ik bij 
haar zitten en herhaalde honderd keer het woord “ja”. Wanneer ze dan iets 
zei dat er ook maar een beetje op leek, was ik helemaal in de wolken. 

Na een tijdje borg ik mijn droom om neuroloog te worden op, en besefte 
dat je om iets te doen helemaal geen dokter hoeft te zijn. De kans dat Rett 
ooit genezen kan worden is miniem, en we moeten vooral proberen om het 
leven van de Rett meisjes zo aangenaam mogelijk te maken. 

Een aantal jaar geleden organiseerden we op school een lessenmarathon 
ten voordele van de BRSV, later groeide het plan om een dansvoorstelling 
te organiseren en zo geld in te zamelen. PUUR is ontstaan vanuit het idee 
dat je met wat je graag doet, iets voor anderen kan betekenen. Het was 
een onvergetelijke ervaring, en ik zou het waarschijnlijk nooit gedaan heb-
ben als Luna niet was zoals ze is. Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, ook 
Rett. 

Opgroeien met een zus met een handicap is niet altijd even simpel, maar 
het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik zou mijn zus voor geen geld van de 
wereld willen missen. Luna, zusje, dankjewel dat je er bent!

(Isabeau Reynvoet)
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Enquete
Dr. Smeets
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OPROEP AAN DE DEELNEMERSOPROEP AAN DE DEELNEMERS

Wil jouw brus graag zijn of haar verhaal vertellen Wil jouw brus graag zijn of haar verhaal vertellen 
en delen met ons in de Rett Gazet?en delen met ons in de Rett Gazet?
Dat kan, we lezen het graag! Dat kan, we lezen het graag! 
Geef ons een seintje via brsv@rettsyndrome.beGeef ons een seintje via brsv@rettsyndrome.be

Voor wie een uitnodiging ontving om deel te nemen aan de enquête over oudere Rett 
meisjes en Rett vrouwen van Dr. Smeets, maar die nog niet terugstuurde: het is nog 
niet te laat. De ingevulde formulieren kunnen ingestuurd worden tot en met januari 
2012. Tot nu was er een respons van 50% van de aangeschreven ouders. Misschien 
kunnen we nog een tandje bijsteken?

(Peter Vanherck)

^
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PARKEERKAARTPARKEERKAART
VOOR PERSONENVOOR PERSONEN
MET EEN MET EEN 
HANDICAPHANDICAP

DEEL 1DEEL 1

Het Rett syndroom Het Rett syndroom 
en de BRSV in een en de BRSV in een 
notendopnotendop

Wilt u het Rett syndroom en onze vereniging bekender 
maken bij artsen, verzorgers, kennissen, ... Stuur ons een 
korte motivatie (brsv@rettsyndrome.be) en ontvang gratis 
folders (vanaf 10 exemplaren).

Folder



Rechthoekje
De parkeerkaart voor personen met een 
handicap geeft u bepaalde voordelen bij 
het parkeren. De kaart is persoonlijk. Nie-
mand mag van de kaart gebruik maken 
als de persoon met een handicap niet zelf 
in het voertuig zit.

VoordelenVoordelen

In BelgiëIn België mag u parkeren op parkeerplaat-
sen voorbehouden aan personen met een 
handicap. U herkent deze plaatsen aan 
het verkeersbord. Vaak (maar niet altijd) 
is er ook een markering op het wegdek 
aangebracht. U mag ook parkeren op 
plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt 
is (blauwe zones).

In sommige gemeentenIn sommige gemeenten mag u gratis 
parkeren op plaatsen waar betaald 
parkeren in voege is. Een lijst van de 
geldende regels per gemeente kunt u 
raadplegen op http://www.handicap.fgov.
be/nl/vos_droits/carte_stationnement/
carte_stationnement.htm (item: gratis of 
betalend parkeren voor personen met een 
handicap (.xsl). Raadpleeg de lijst van tijd 
tot tijd, ze wordt regelmatig aangepast. 
U kunt ook informeren bij het plaatselijke 
gemeentehuis.

In andere landen van de Europese UnieIn andere landen van de Europese Unie 
geeft de kaart u recht op de faciliteiten 
die in dat land gelden. U kunt die infor-
matie krijgen bij de ambassade van het 
land in kwestie of op http://ec.europa.eu/
justice/discrimination/disabilities/parking-
card/index_en.htm (in het Engels). Neem 
ook de door de Europese Commissie 
uitgegeven folder mee (die is opgemaakt 
in alle talen van de Europese Unie). Leg 
de folder in de taal van het land waar u 
zich bevindt naast de parkeerkaart op 
het dashboard achter de voorruit van de 
wagen. Op die manier bewijst u dat uw 
parkeerkaart overeenkomt met het Euro-
pese model. U kunt de folder aanvragen 
op het gratis groene nummer 0800 987 
99, per fax via 02 509 81 85 of via e-mail 
handin@minsoc.fed.be

Voor landen die niet tot de Europese Unie Voor landen die niet tot de Europese Unie 
behorenbehoren, neemt u best contact op met de 
ambassade van het land voor u vertrekt.

VragenVragen

Is het nodig dat het voertuig op naam van Is het nodig dat het voertuig op naam van 
de persoon met een handicap staat?de persoon met een handicap staat?

Nee, u kunt de kaart gebruiken in om het 
even welk voertuig (auto, minibus, auto-
bus, ...). De enige voorwaarde is dat de 
persoon met een handicap zich in het
voertuig bevindt (ofwel als bestuurder, 
ofwel als passagier).

Mag ik onrechtmatig parkeren als alle Mag ik onrechtmatig parkeren als alle 
parkeerplaatsen bezet zijn?parkeerplaatsen bezet zijn?

Neen. De kaart geeft u voordelen bij 
het parkeren, maar u moet wel de ver-
keersregels naleven. Krijgt u een boete, 
dan zal u die moeten betalen.

Hoe kan ik een parkeerplaats voorbe-Hoe kan ik een parkeerplaats voorbe-
houden voor personen met een handicap houden voor personen met een handicap 
dicht bij mijn huis krijgen?dicht bij mijn huis krijgen?

U kunt daarvoor een aanvraag indienen 
bij uw burgemeester. De politie onder-
zoekt dan of het mogelijk is een “voorbe-
houden plaats” in de buurt van uw woning 
te maken. Let wel, dit is geen persoonlijke 
parkeerplaats. Andere personen met een 
parkeerkaart kunnen er ook gebruik van 
maken.

Meer informatieMeer informatie

• Gratis groen nummer 0800 987 99
• Fax 02 509 81 85
• E-mail handin@minsoc.fed.be
• Post

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, 
Finance  Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

(Uit “Parkeerkaart voor personen met een 
handicap”, uitgegeven door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2011. 
Bewerking Anna Vermeulen)

In een volgende editie kunt u lezen wie 
recht heeft op een parkeerkaart en hoe 
die aangevraagd kan worden.
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FINANCIELEFINANCIELE
TUSSENKOMSTTUSSENKOMST

Wij bieden u een helpende handWij bieden u een helpende hand

Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett 
Syndroom Vereniging VZW in de mogelijkheid om haar leden een Syndroom Vereniging VZW in de mogelijkheid om haar leden een 
EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 500 EURO EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 500 EURO 
te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere diverse te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere diverse 
onkostenonkosten



inancieel 39.

Een voorbeeldEen voorbeeld
Factuurprijs = 1500 euroFactuurprijs = 1500 euro
Tussenkomst Vlaams Agentschap 60% = 900 euroTussenkomst Vlaams Agentschap 60% = 900 euro
Tussenkomst BRSV = 500 euroTussenkomst BRSV = 500 euro
Eigen bijdrage = 100 euroEigen bijdrage = 100 euro

VOORWAARDENVOORWAARDEN

 → De eenmalige fi nanciële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de persoon 
met het Rett syndroom.

 → De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de Bel-
gische nationaliteit te bezitten.

 → De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom Vereniging 
VZW.

 → De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voorgelegde fac-
turen voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2012, aangevuld 
met correcte informatie over de toegezegde tegemoetkomingen vanwege 
andere instanties (zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap, het ziekenfonds, ...).

 → 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 31 december 2012.

Na ondertekening van een ontvangstbewijs, wordt het bedrag geheel of ge-
deeltelijk (de tussenkomst kan gesplitst worden) overgemaakt op de rekening 
van de aanvrager.

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD WORDEN?WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD WORDEN?

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische hulp-technische hulp-
middelenmiddelen ten behoeve van de persoon met het Rett syndroom. Een onvolledige 
lijst van voorbeelden:

anti-decubitus matras, tillift, badrooster, badzitje, bewakingscamera, 
douchebrancard, hoog-laagbed, matras (rug-, zij- en buiklig, totale nacht-
orthese), parapodium, rolfi ets, rolstoel en accessoires, schelp, soft hoofd-
steunen, stabilisator in ruglig of buiklig, standingbrace, tilting table, ver-
zorgingskussen, zitschelp

Verder kunnen ook andere onkostenandere onkosten in aanmerking komen, zoals gerechts-
kosten, erelonen en diverse onkosten in het kader van een aanvraag tot ver-
lengde minderjarigheid, uiteraard mits voorlegging van de factuur. Ook deze 
opsomming is onvolledig.
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LIJST BIJGEWERKT TOT 1 DECEMBERLIJST BIJGEWERKT TOT 1 DECEMBER
ACHTERGAEL LUCIE, DRONGEN
AMPLEXOR, HEVERLEE
ANTONISSEN-VAN DAMME, ZEDELGEM
BAETENS-SCHURGERS, LONDERZEEL
BAETENS ANGELA, ZELLIK
BASTIAENSSENS IRMA, MOL
BERGHGRACHT DANIEL, LOKEREN
BERTIN-PIRYNS, LANDEGEM
BOCKAERT-VANDEN BERGHE, MECHELEN
BORENCE-SANDERS, POPERINGE
BUSSCHOTS-DE VOCHT, LIER
BUURTDEKENIJ DE BEGIJNEWEI, WETTEREN
CAERS LEON-HUYSMANS SIMONNE, MOL
CALLEWAERT-TAECKENS, DIKSMUIDE
CARLIER FABIENNE, TERVUREN
CASNEUF AN, DRONGEN
CERA, HEVERLEE
CLINCKSPOOR-VAN DE VIJVER, LOKEREN
COOLEN JEAN, EKEREN
CORLUY WALTER, BERCHEM
CRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGE
DAEM BEATRIJS, KOKSIJDE
DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERS, VELTEM-BEISEM
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BOU ALICE, GERAARDSBERGEN
DE CADT ROGER, SCHILDE
DE JONGE ROBERT, GERAARDSBERGEN
DE KEUKELAERE-SUY, LOKEREN
DE MUYNCK CAROLINE, WILSELE
DE MUYNCK DIRK-DUPONT RITA, KOERSEL
DE MUYNCK FRANK, SCHILDE
DE MUYNCK-LARMUSEAU, ‘S GRAVENWEZEL
DE MUYNCK MARK, SCHILDE
DE RIDDER KURT, BUGGENHOUT
DE STRYKER ELIANE, HEKELGEM
DE VUYST-BAETENS, WETTEREN
DE WIT-GEUKENS, OLEN

DEELSTRA HENDRIK, MORTSEL
DEFEVER MARC, LANGEMARK
DEMAN DANIEL, AARTRIJKE
DEMOL ELS, GENT
DEPREZ GEORGETTE, LAUWE
DESMET-BONTE, BRUGGE
DEWULF-DESOETE, BRUGGE
DEXIA FOUNDATION BELGIUM, BRUSSEL
D’HONDT-VANDERHASSELT, GENT
DILLEN KOEN, MOL
DRAULANS-ROMBOUTS, DESSEL
DUERINCK ALFRED, NEVELE
DUMON SONJA, EEKLO
FAMILIEHULP, BRUSSEL
FLACHET THERESE, GENT
GABRIELS-SCHMITTE, RUISBROEK
GOESSENS KRISTIAN, GENT
GOESSENS MARIA-KRISTINA, DE PINTE
GOOVAERTS NATHALIE, HAMME-MILLE
HALLEUX LUCIEN, SPA
HOOGEWIJS-VRUGTERMAN, MEISE
HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK
HUYBRECHTS LOUISE, MERCHTEM
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
KIWANIS AALST, AALST
KREMER MARC, BERCHEM-SAINTE-AGATHE
LAMONT-STOCKMAN, DESTELBERGEN
LANGENS PETRUS, GENK
LARDAUX CAROLINE, KESSEL-LO
LEBEER-GOOSSENS, MORTSEL
LERNOUT DIRK, GENT
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
LORMANS-LAUWERS, LILLE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES JOKE, VORST
MAES KOEN, ASSE
MERLEVEDE CHRISTIANE, OOSTVLETEREN
MERLEVEDE DANIEL, DRONGEN
MERLEVEDE GUIDO, IEPER

Voor elke gift, Voor elke gift, 
groot of klein, groot of klein, 
danken wij ieder van u danken wij ieder van u 
van ganser harte!van ganser harte!

VANAF 40 EURO IS UW GIFT VANAF 40 EURO IS UW GIFT 
FISCAAL AFTREKBAARFISCAAL AFTREKBAAR
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Onze bijzondere dank Onze bijzondere dank 
voor uw voor uw 
bijzondere gift:bijzondere gift:

CeraCera
Daniël Merlevede, 100 jaarDaniël Merlevede, 100 jaar
Dexia Foundation vzwDexia Foundation vzw
Halleux LucienHalleux Lucien
Kiwanis AalstKiwanis Aalst
Lenteconcert Militair Commando AntwerpenLenteconcert Militair Commando Antwerpen
Orsmaalse Trekkertrek VriendenOrsmaalse Trekkertrek Vrienden
PUUR dansbenefi et WetterenPUUR dansbenefi et Wetteren
Ronde Tafel Mol 47Ronde Tafel Mol 47
Strukton Rail MerelbekeStrukton Rail Merelbeke
Zonta RoeselareZonta Roeselare
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MERLEVEDE MARIE JOSEE, SCHILDE
MERLEVEDE MARIE, VARSENARE
MERTENS GUIDO, DILBEEK
MILITAIR COMMANDO PROVINCIE ANTWERPEN
MOERKERKE-LIETAER, MENEN
MOERKERKE-VOLCKAERT, MENEN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
O.T.V., ORSMAAL-GUSSENHOVEN
OP DE BEECK PETER, BERLAAR
OSTYN MARGOT, MENEN
OSTYN WILFRIED, WEVELGEM
PACOLET MARIA, SINT ANDRIES
PEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVER
PEETERS PAUL, SCHILDE
PERQUY-VANDEN BERGHE, HEVERLEE
PIRYNS BEATRIJS, GENT
PIRYNS JAN, BERLAAR
PIRYNS W, SINT AMANDSBERG
POPPE DIRK, ASSENEDE
PUUR DANSBENEFIET, WETTEREN
RONDE TAFEL MOL, MOL
ROOSE FERNAND, BRUGGE
SABAM, BRUSSEL
SANSEN-HAMMENECKER, HEVERLEE
SCHUTYSER, BOOM
SCHUTYSER JOHAN, GENT
SELS RAPHAEL, ZANDHOVEN
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SOETAERT ROBERT, GENT
STAELENS GEERT, EERNEGEM
STAS-PEETERS, MOL
STERCKX, HENNEP, NL
STOCKMAN-VANDERHEYDEN, DESTELBERGEN
STOCKMAN BEATRIJS, ZELZATE
STOCKMAN JOHAN, LOVENDEGEM
STRUKTON RAIL, MERELBEKE
THYS LUDOVICA, LUMMEN
TIELLIU IVAN, MELLE
T’JONCK MARIA, GENT

TRUYENS EDWIN, KONTICH
VAN BOCKSTAELE, GERAARDSBERGEN
VAN CLEEMPUT-REYBROUCK, BRUSSEL
VAN DEN BRANDEN CARINA, LONDERZEEL
VAN DEN BROECK JOZEF, MORTSEL
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN GESTEL-MEYVIS, MEER
VAN HAUWERMEIREN-VAN LOO, LOKEREN
VAN HAUWERMEIREN ROSINA, LEDE
VAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEK
VAN LERBERGE NADINE, VOSSELARE
VAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN MIERLO-VAESEN, HAMONT
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN ONCKELEN GODELIEVE, ANTWERPEN
VAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVE, ASSEBROEK
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VAN ZWAM-ROSSEEL, KORTEMARK
VANDEN BERGHE HANS, WAASMUNSTER
VANDEN BORRE-VENNEMAN, WONDELGEM
VANDENBROELE LUDO, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VANDERSCHRIK-WOUTERS, ASSE
VANDERVOORT-DE WIT, MEERHOUT
VANHERCK-DE WIT, MEERHOUT
VERBEKE LUCIEN, WAREGEM
VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER
VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL
VERGOTE LINDA, DRONGEN
VERKINDEREN BERNARD, DRONGEN
VINDEVOGEL DINA, TIEGEM
VINKENIERS MIDDEN BELGIE, AALST
VIVIER ALBERT, MECHELEN
VOLLEMAERE-VAN DE MEERSSCH, HAALTERT
VRINTS LIEVE, HOOGSTRATEN
VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE
WAES-VANDEN BERGHE, OOSTENDE
WELVAERT EDDY, GENT
ZONTA ROESELARE, KORTRIJK

Ook wie liever anoniem blijft:Ook wie liever anoniem blijft:
van harte bedankt! van harte bedankt! 
Een fiscaal attest wordt ook Een fiscaal attest wordt ook 
u toegestuurd (giften vanaf 40 euro)u toegestuurd (giften vanaf 40 euro)



ponsors
NIEUW!NIEUW!

Isabeau deed het PUUR en sereen met 
haar dansvoorstelling, Raf en Vera doen 
het al jaren luid en onstuimig met hun 
Trekkertrek: geld inzamelen om onze ver-
eniging draaiende te kunnen houden. 

Er leiden vele wegen naar Rome. Mis-
schien hebt u ook een origineel idee? 
Misschien kent u iemand bij een bedrijf 
of een (service)club die een steentje wil 
bijdragen?

Wij hebben voor u:Wij hebben voor u:

• een dossierdossier met alle informatie over 
het Rett syndroom en over de Bel-
gische Rett syndroom vereniging

• een gloednieuwe folderfolder, waarin het 
Rett syndroom en de werking van de 
vereniging beknopt en helder worden 
gepresenteerd

• en nu ook een bannerbanner (of spandoek)
die ter illustratie of als achtergrond 
kan worden gebruikt bij een presenta-
tie over het Rett syndroom of bij een 
infostandje.

Stuur een mailtje naar 
brsv@rettsyndrome.bebrsv@rettsyndrome.be 
indien u meer informatie wenst, 
indien u een infodossier of een aantal 
folders wilt ontvangen, 
of indien u de banner in bruikleen wilt.



BELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING VZWBELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING VZW
LIL 26, 2450 MEERHOUTLIL 26, 2450 MEERHOUT
RPR TURNHOUT 0 435 817 931RPR TURNHOUT 0 435 817 931
TEL 050 55 02 68TEL 050 55 02 68
E-MAIL BRSV@RETTSYNDROME.BEE-MAIL BRSV@RETTSYNDROME.BE
WEBSITE HTTP://WWW.RETTSYNDROME.BEWEBSITE HTTP://WWW.RETTSYNDROME.BE
HANDIRETTGIDS HTTP://HANDIRETTGIDS.WIKISPACES.COMHANDIRETTGIDS HTTP://HANDIRETTGIDS.WIKISPACES.COM

IBAN BE02 0682 0608 7540IBAN BE02 0682 0608 7540
BIC GKCCBEBBBIC GKCCBEBB

GIFTEN VANAF GIFTEN VANAF 40 EURO40 EURO ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR


