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Beste VriendenBeste Vrienden

Al bijna 25 jaar lang is de 
Belgische Rett Verenig-
ing er voor ons. Een klein 
groepje pioniers startte 
de vereniging vanuit de 
nood die ze voelden om 
in contact te komen met 
Rett genoten.

Vandaag, 25 jaar later, 
vinden wij het bijna 
vanzelfsprekend dat er 
een website is waar we 
de meest recente infor-
matie kunnen vinden, 
dat er een mailadres is waar we met onze vragen terecht kunnen, dat we 
twee keer per jaar een Rett Gazet in de bus krijgen, dat we in april naar de 
familiedag kunnen gaan om elkaar te ontmoeten ... 

Het is goed dat we al deze dingen als bijna vanzelfsprekend zijn gaan 
beschouwen. Maar het is ook belangrijk om af en toe te beseff en dat er 
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mensen zijn die deze dingen organiseren, er energie in steken om te blijven zoeken, 
bouwen en investeren in onze vereniging. Het is hoogtijd dat de pioniers van weleer 
stilaan hun fakkel kunnen doorgeven.

Het zal nooit meer zijn zoals het lang geweest is. Al bijna acht jaar weet ik mij als voor-
zitter in het bestuur omringd door een vaste en waardevolle groep mensen die veel 
van zichzelf gegeven hebben in hun engagement. 

Luc De Muynck besliste na 25 jaar het roer over te dragen en ook Jan, die aan de wieg 
stond van de Rett Gazet, en Didier vinden de tijd rijp om er de volgende  familiedag 
een punt achter te zetten. Vreemd. Zo ineens moeten we drie bestuursleden vervan-
gen ... Het gevoel van een sterk bestuur te hebben waar je met je ogen dicht kan op 
vertrouwen, vervalt. Het stemt mij wat weemoedig. Het voelt aan alsof er een bekend 
en waardevol hoofdstuk wordt afgesloten en we eensklaps moeten bouwen aan iets 
nieuws, iets onbekends. Het voelt ook aan als een sprong in het diepe, want een vlot 
draaiend geheel in één keer voor de helft vervangen, doe je niet zomaar. Dat van-
zelfsprekende vertrouwen en geloof in elkaars competenties gaf een grote rust en 
zorgde ervoor dat we vaak in een korte tijdsspanne in staat waren tot het realiseren 
van mooie dingen. We hadden immers genoeg aan een half woord om iets duidelijk te 
maken en vooruit te laten gaan.

Zo’n diepgaande verandering in een bestuur schept ook kansen. Het is het moment 
om te bouwen aan verandering, om op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten, nieuwe 
accenten, andere mensen. 

De laatste familiedag deed ik een (emotionele) oproep en vroeg ik jullie om samen met 
ons na te denken over het vervolg, over de toekomst van onze vereniging en over de 
rol die je daarin misschien zelf wil spelen. 

Jullie respons was deugddoend. Bedankt! De helpende handen en hoofden die jul-
lie aanreikten, geven ons vertrouwen in de toekomst: 16 personen willen helpen bij 
gerichte activiteiten en 4 mensen willen zien of een bestuursfunctie iets voor hen is. 
We starten na de zomer met een verruimde bestuursploeg ... Langzaam wennen aan 
elkaar en aan de nieuwe rol zit er niet in, en dat zal niet eenvoudig zijn. Niet voor de 
“nieuwelingen” en niet voor de “anciens”, maar daarom vorm je ook een ploeg en hoe 
sterker die ploeg is, hoe beter je elkaar kan opvangen. Daar ga ik voor, daar gaan we 
met het hele bestuur voor. We willen allemaal vorm geven aan een andere, maar niet 
mindere bestuursgroep. Anders omdat we andere competenties en persoonlijkheden 
samen brengen, anders omdat het niet meer hetzelfde kan zijn, anders omdat dat 
goed is voor een sterke toekomst.

Op 20 september komen we voor het eerst samen met deze verruimde ploeg. Didier 
en Jan blijven nog een aantal maanden om de nieuwe ploeg mee te ondersteunen. Pe-
ter, Anna, Caroline en ik blijven volledig aan boord en wij blijven er samen met de nieu-
we mensen, die we jullie in de volgende Gazet graag voorstellen, ten volle voor gaan. 

Anna, Caroline, Peter, Jan, Didier en Luc, ik wil jullie bedanken om zo een bepalende en 
belangrijke radar (geweest) te zijn in die vlot draaiende bestuursgroep, om al wat jullie  
betekend hebben tot op vandaag, om de continuïteit en hulp die jullie voor het vervolg 
bieden. Een welgemeende dank. Echt.

Geniet van de zomer en van elkaar. 

Lieve groet, Els



Zon, zee ... zorgeloos

First Things FirstFirst Things First
RETTRETT AGENDA AGENDA

15 en 16 september 201215 en 16 september 2012
Een tweede editie van het PUUR-benefi et georganiseerd door 
Isabeau Reynvoet. Meer informatie op pagina 40.

27 september 201227 september 2012
Muzirkus in Plopsaland voor onze Rett meiden, al voor de vierde 
keer! De inschrijvingen zijn afgesloten.

2 februari 20132 februari 2013
Nieuwjaarsbijeenkomst in Brussel, gastronomisch wandelen en 
bijpraten in onze hoofdstad, onder leiding van een gids. Onze kin-
deren laten we die avond aan de goede zorgen van anderen over. 
Meer informatie volgt. Lees het verslag van de bijeenkomst 2012 in 
Aalst op pagina 13.

20 april 201320 april 2013
Onze jaarlijkse familiedag in het Gielsbos. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Een verslag in woord en beeld over de fami-
liedag 2012 vindt u op de pagina’s 14 tot 21. Een sfeervol fi lmpje 
(door Bruno Victoor) vindt u op onze website. Het weer was zacht, 
de vrijwilligers waren warm, jong en oud hebben met volle teugen 
genoten.

20132013
Derde Europees Rett Congres, Amsterdam.

Met onze Rett meiden Met onze Rett meiden 
naar zeenaar zee
Ook dit jaar maakt Intro vzw strandzones toegankelijk voor mensen 
met een handicap in Middelkerke, Nieuwpoort, Westende, De Haan, 
Vosseslag, Oostende, Zeebrugge en Wenduine. Dit gebeurt in zeer 
nauwe samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de be-
trokken kustgemeenten. Tijdens de zomermaanden kunnen mensen 
met een handicap er een beroep doen op assistenten. Daarnaast is er een toegankelijk 
toilet, een aangepaste verzorgingsruimte met tillift en douche, strandmatten en strand-
rolstoelen. In de buurt vind je parkeerplaatsen voor mensen met een handicap en een 
toegankelijke tramhalte. Reserveren is niet verplicht, maar is wel aan te raden voor wie 
zeker wil zijn dat het materiaal beschikbaar is. 

Reserveren kan via de Intro-website: Reserveren kan via de Intro-website: 
http://www.intro-events.be/projecten/zon-zee-zorgeloos.htmlhttp://www.intro-events.be/projecten/zon-zee-zorgeloos.html
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RETT syndroomRETT syndroom
& immuniteit& immuniteit

Het Rett syndroom wordt Het Rett syndroom wordt 
gedeeltelijk veroorzaakt door gedeeltelijk veroorzaakt door 
defecte immuuncellen defecte immuuncellen 
in de hersenenin de hersenen

Een beenmergtransplantatie kan het Rett 
syndroom bij muizen behandelen. De be-
vindingen suggereren dat immuuncellen 
in de hersenen, microglia genaamd, de-
fecten vertonen bij het Rett syndroom. De 
auteurs menen dat er een mogelijkheid 
bestaat dat beenmergtransplantatie of 
een andere manier om de immuuncellen 
in de hersenen te stimuleren zou kunnen 
helpen bij de behandeling van het Rett 
syndroom.

“Als we kunnen aantonen dat het im-
muunsysteem een belangrijke rol speelt 
bij Rett patiënten, en als we dat op een 
veilige manier zouden kunnen vervan-
gen, bestaat de mogelijkheid dat we in de 
toekomst bruikbare therapieën kunnen 
ontwikkelen,” zegt Jonathan Kipnis, onder-
zoeksleider en neurowetenschapper aan 
de Universiteit van Virginia in Charlotsville 
(VSA).

Mutaties in het MECP2-gen op het X-chro-
mosoom veroorzaken het Rett syndroom. 
Omdat jongens maar één X-chromosoom 
hebben, sterven zij die geboren worden 
met de mutatie doorgaans na enkele 
weken. Meisjes ontwikkelen het Rett syn-
droom. Het MECP2-proteïne orkestreert 
de activiteit van heel wat andere genen, 
maar op welke manier een wijziging het 

Rett syndroom veroorzaakt, is een mys-
terie. “Ik wou dat ik het wist,” zegt Kipnis.

Het herstellen van de functie van MECP2 
in de neuronen bij Rett muizen keert som-
mige symptomen van het Rett syndroom 
om. Wetenschappers beginnen echter te 
vermoeden dat ook andere hersencellen 
een rol spelen. Het reactiveren van MECP2 
in astrocyten (ondersteunende hersencel-
len) verbetert de gang en vermindert de 
angst bij Rett muizen.

Kipnis en zijn team spitsten zich toe op 
een andere soort hersencellen, de mi-
croglia. Dit zijn de “stofzuigers” in de 
hersenen, ze absorberen het puin dat 
andere cellen creëren. Studies hebben 
diverse immuuncellen gelinkt aan het 
functioneren van de hersenen, waaronder 
repetitief en compulsief gedrag. Dit was 
de aanleiding voor Kipnis om te testen of 
het vervangen van een immuunsysteem 
zonder MECP2 door cellen met het gen de 
symptomen zou verbeteren.

Kipnis en zijn team gingen als volgt te 
werk: vier weken oude muizen werden 
eerst blootgesteld aan straling om hun 
immuunsysteem, met inbegrip van de 
microglia, kapot te maken. Daarna werden 
ze ingespoten met beenmergcellen met 
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werkend MECP2. Stamcellen in het been-
merg vormen het immuunsysteem, met 
inbegrip van de microglia.

Mannelijke Rett muizen sterven doorgaans 
binnen de twee maanden. Degenen die 
het gezonde beenmerg ontvingen werden 
tot een jaar oud. De behandelde muizen 
ademden gemakkelijker, stapten beter en 
wonnen meer aan gewicht dan de niet be-
handelde muizen. Vrouwelijke Rett muizen 
ontwikkelen de Rett symptomen op een 
later tijdstip, maar ook bij hen bevorderde 
een beenmergtransplantatie het stappen, 
het ademen en het gewicht.

Om te bepalen of de microglia en niet 
immuuncellen in andere delen van het 
lichaam de eff ecten zouden kunnen ver-
klaren, gaf Kipnis’ team beenmergtrans-
plantaties aan Rett muizen bij wie het 
brein vooraf niet werd bestraald, zodat de 
bestaande microglia gespaard bleven. Bij 
deze muizen had de transplantatie geen 
enkel eff ect.

Kipnis vermoedt dat de microglia bij Rett 
muizen moeite hebben om het cellulaire 
afval in de hersenen op te ruimen, waar-
door het moeilijker is voor de neuronen 
om hun werk goed te doen. Als dit kan 
bevestigd worden door verder onder-
zoek, zouden klinische testen met been-
mergtransplantaties het proberen waard 
kunnen zijn. “Dit is echter nog zeer voor-
barig,” waarschuwt Kipnis, “de methode 
werkt fantastisch bij muizen, maar bij 
muizen kunnen we zowat alles genezen.”

Minder drastisch is het testen van een be-
handeling met medicatie die de werking 
van de microglia bevordert. Meisjes met 
het Rett syndroom hebben één X-chromo-
soom waarin het MECP2 niet aangetast is, 
dus het zou kunnen dat de helft van hun 
microglia werken.

(Bron: Nature.com – International weekly 
journal of science, 18 maart 2012, Ewen 
Callaway. Vertaling, samenvatting en be-
werking: Anna Vermeulen)

Jonathan KipnisJonathan Kipnis “In mijn laboratorium zoeken we naar een beter begrip van “In mijn laboratorium zoeken we naar een beter begrip van 
de complexe interacties tussen het immuunsysteem en de complexe interacties tussen het immuunsysteem en 
het zenuwstelsel. Tot heel recent gingen wetenschappers het zenuwstelsel. Tot heel recent gingen wetenschappers 
er van uit dat elke activiteit van het immuunsysteem in of er van uit dat elke activiteit van het immuunsysteem in of 
rond het centraal zenuwstelsel wees op pathologie. Diverse rond het centraal zenuwstelsel wees op pathologie. Diverse 
nieuwe lijnen van bewijsvoering versterken de notie dat nieuwe lijnen van bewijsvoering versterken de notie dat 
ondersteuning door het immuunsysteem noodzakelijk is ondersteuning door het immuunsysteem noodzakelijk is 
voor een optimale overleving van de neuronen na kwet-voor een optimale overleving van de neuronen na kwet-
suren van het centraal zenuwstelsel. Ons doel is om de suren van het centraal zenuwstelsel. Ons doel is om de 
onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen bloot onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen bloot 
te leggen van het heilzame eff ect van immuuncellen bij te leggen van het heilzame eff ect van immuuncellen bij 
gezonde en zieke centrale zenuwstelsels.”gezonde en zieke centrale zenuwstelsels.”

http://www.medicine.virginia.edu/basic-science/depart-http://www.medicine.virginia.edu/basic-science/depart-
ments/neurosci/faculty/kipnis/home-pagements/neurosci/faculty/kipnis/home-page

KIPNIS WAARSCHUWT NIET VOORBARIG TE ZIJN: “BIJ MUIZEN KIPNIS WAARSCHUWT NIET VOORBARIG TE ZIJN: “BIJ MUIZEN 
WERKT DIT FANTASTISCH, MAAR BIJ MUIZEN KUNNEN WE ZOWAT WERKT DIT FANTASTISCH, MAAR BIJ MUIZEN KUNNEN WE ZOWAT 
ALLES GENEZEN”ALLES GENEZEN”
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SLAPENSLAPEN
met RETTmet RETT

Veel Rett meisjes slapen niet goed. Veel Rett meisjes slapen niet goed. 
Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de oorzaken? 
Wat kunnen we doen?Wat kunnen we doen?
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“SLECHTE” GEWOONTES SLUIPEN ER MAKKELIJK “SLECHTE” GEWOONTES SLUIPEN ER MAKKELIJK 
IN, HET IS ECHTER HEEL MOEILIJK OM ZE WEER IN, HET IS ECHTER HEEL MOEILIJK OM ZE WEER 
AF TE LERENAF TE LEREN

Kinderen met een verstandelijke handicap hebben vaker dan andere kinderen te 
kampen met slaapstoornissen of dyssomnie. De reden daarvoor is dat hun brein onrijp 
is. Zo’n 80 tot 94% van de Rett kinderen ondervindt slaapproblemen. Vaak gaat het 
daarbij om gil- of lachbuien, nachtelijk knarsetanden, epilepsieaanvallen of apneu. Ook 
nachtmerries, hoofdbonken, bedplassen of slaapwandelen kunnen voorkomen. Som-
mige kinderen lijden aan hypersomnie: een overmatige behoefte aan slaap overdag en 
de neiging om in slaap te vallen tijdens sociale momenten (gesprekken, voeding ...).

Diverse factoren kunnen aan de basis liggen van een verstoorde slaap. Sommige fac-
toren situeren zich in de leefomgeving, andere zijn eigen aan het Rett syndroom of van 
algemeen medische aard. We zetten de belangrijkste oorzaken voor u op een rijtje en 
bieden u een aantal mogelijke oplossingen en nuttige tips aan.

Veranderingen in de leefomgevingVeranderingen in de leefomgeving
Het kind kan angstig of onrustig zijn bij het slapengaan door veranderingen in de leef-
omgeving (een andere school, het overlijden van een familielid, een scheiding, ge-
boorte, verhuis ...). Ouders kunnen de neiging hebben om in zo’n geval het kind extra 
te vertroetelen als troost, denk aan het geven van extra aandacht, een fl esje, extra tv-
tijd, een autoritje, wiegen ... Deze “slechte gewoontes” sluipen er makkelijk in, ze zijn 
echter heel moeilijk weer af te leren, zodat het kind nog moeilijk kan inslapen zonder. 
Vanuit pedagogisch standpunt zijn dit dus geen goede oplossingen.

Verstoring van het slaap-waakritmeVerstoring van het slaap-waakritme
Een normale slaap wordt gestuurd door het slaap-waakcentrum in de hersenen. Bij het 
Rett syndroom is de werking van dit centrum vaak verstoord. Slaperigheid ontstaat 
wanneer in de hersenen, onder invloed van duisternis, het hormoon melatonine wordt 
aangemaakt. De minste lichtinval kan de vorming van melatoninemelatonine verhinderen. Het 
gebruik van melatonine in pilvorm kan het tijdstip van inslapen beïnvloeden en heeft 
geen bijwerkingen. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Zorg ervoor dat het kind een duidelijk tijdsbeeldtijdsbeeld krijgt. Een goed onderscheid tussen de 
situatie overdag en ‘s nachts kan hierbij helpen. Stel het kind overdag voldoende bloot 
aan licht (ook tijdens de middagdutjes), houd regelmatige tijdstippen aan voor voeding, 
verzorging, activiteiten, medische zorgen en slapen. Zorg voor voldoende gestructu-
reerde activiteiten en lichaamsbeweging overdag en voorzie ‘s avonds alleen ontspan-
nende momenten en een vast slaapritueel.

Besteed aandacht aan een goed slaapcomfortslaapcomfort. Vermijd speelgoed in de buurt van het 
bed, let op voldoende luchtvochtigheid en een goede temperatuur (niet meer dan 18 
graden). Scherm de slaapkamer af van geluid. Indien het kind snel geprikkeld is, verwij-
der dan fel gekleurde voorwerpen en scherpe contrasten in de slaapkamer. 
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Plaats een webcamwebcam indien u ongerust bent, zodat u niet in de kamer hoeft te komen 
om te zien of het kind het goed maakt.

Mogelijke hulpmiddelen zijn een op maat gemaakte matras of een zwaartedeken (in-
dien het kind ouder is dan twee jaar en snel geprikkeld). Als het kind soms uit bed 
komt, kan men een slaapzak gebruiken die aan de matras vastzit, of een Zweedse 
band (ook onrustband genoemd).

Indien ‘s nachts verzorging, voeding of een wijziging van de slaaphouding nodig is, doe 
dit dan zo onopvallend mogelijk, zonder te praten en zonder de kamer meer dan nodig 
te verlichten. 

ALGEMENE TIPSALGEMENE TIPS

• Sociale interactie gebeurt overdag, niet ‘s nachts.
• Het verschil tussen dag en nacht moet duidelijk zijn door licht en verduistering.
• Respecteer regelmatige tijdstippen voor de voeding.
• Zorg voor regelmatige wek- en slaaptijden.
• Voorzie voldoende en gestructureerde activiteiten overdag.

MedicatieMedicatie
Het gebruik van sommige medicijnen kan slaapproblemen veroorzaken: sommige anti-
epileptica helpen de slaap te vatten, andere verstoren net het slaappatroon. Neem 
contact op met uw arts voor meer informatie.

Medische oorzakenMedische oorzaken
Epilepsie, pijn door immobiliteit, organische problemen, ademhalingsstoornissen, onge-
controleerde bewegingen of een onevenwichtige voeding kunnen oorzaken zijn van  
slapeloosheid.

• De relatie tussen epilepsieepilepsie en slaap is heel complex. Slaapgebrek kan epilepsie 
veroorzaken. Anderzijds kunnen epilepsieaanvallen de kwaliteit van de slaap beder-
ven. Ook het nemen van medicatie kan een invloed hebben op de slaap.

• De afwezigheid van mobiliteitmobiliteit door spierzwakte of verlamming maakt dat men ‘s 
nachts zijn drukpunten niet kan verleggen. Sommige toestellen (korsetten, spalken, 
voorgevormde matrassen) kunnen door de gefi xeerde lichaamshouding een bron 
zijn van ongemak en pijn. Probeer ervoor te zorgen dat het kind in zijn geliefkoosde 
slaaphouding kan liggen. Gebruik kussens om het comfort te verhogen en help het 

SOMMIGE ANTI-EPILEPTICA BEVORDEREN SOMMIGE ANTI-EPILEPTICA BEVORDEREN 
DE SLAAP, ANDERE VERSTOREN DE SLAAP, ANDERE VERSTOREN 
HET SLAAPPATROONHET SLAAPPATROON
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om in de loop van de nacht andere houdingen aan te nemen indien het kind dit 
niet alleen kan. Als het kind een korset, ligmatras of voetspalken gebruikt, verzeker 
je er dan van dat die goed verdragen worden. Roodheid op de drukpunten bij het 
dragen van een korset is normaal, maar die hoort te verdwijnen wanneer het korset 
wordt verwijderd.

• Gezien kinderen met een handicap niet altijd kunnen duidelijk maken wanneer 
en waar ze pijnpijn hebben, moet bij slaapproblemen ook steeds onderzocht worden 
of pijn een oorzaak kan zijn. Oorontsteking, tandpijn, constipatie en refl ux komen 
vaak voor.

• • AdemhalingsstoornissenAdemhalingsstoornissen kunnen heel divers zijn. Apneu, een tijdelijke ademha-
lingsstilstand tijdens de slaap, komt het meeste voor. Bijzondere aandacht is nodig 
wanneer de slaapapneu de ademhaling geheel of gedeeltelijk blokkeert. Het kind 
snurkt, ademt moeilijk met de mond open, heeft een ongedurige slaap en transpi-
reert veel. Consulteer uw arts bij twijfel.

• Ook voedingvoeding kan een rol spelen bij slaapproblemen. De voeding kan onvoldoende 
zijn, onevenwichtig, of een te klein vetgehalte bevatten, ze kan te rijk zijn aan 
suikers of granen of te weinig ijzer bevatten. Consulteer een diëtist die het aantal 
maaltijden en de voedingswaarde ervan kan bepalen of die het nodige debiet per 
sondemaaltijd bekijkt. Soms kan er ook sprake zijn van intolerantie of allergie.

• • Krampen of ongecontroleerde bewegingenKrampen of ongecontroleerde bewegingen eigen aan bepaalde syndromen kun-
nen het kind verhinderen in slaap te vallen. Deze bewegingen kunnen eventueel 
ingeperkt worden door het gebruik van een zwaartedeken. Een zwaartedeken mag 
enkel gebruikt worden op aanraden van een arts.
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Ruimere invloedRuimere invloed
De slaapstoornissen hebben niet enkel een invloed op het kind zelf, ze kunnen de 
nachtrust van het hele gezin verstoren. De problemen worden vaak onderschat, of 
men legt zich erbij neer dat ze eigen zijn aan het Rett syndroom. De implicaties voor 
het gezinsleven zijn echter niet te onderschatten. Verstoorde nachten kunnen bij de 
ouders of andere gezinsleden leiden tot lichamelijke en psychische vermoeidheid, in 
het ergste geval tot sociaal isolement of depressie. Fenomenen die op hun beurt weer 
een negatieve invloed kunnen hebben op het gevoel van veiligheid en rust bij het Rett 
kind. Het is dus uiterst belangrijk dat de problemen worden erkend en dat er tijdig hulp 
wordt gezocht.

TIPS VOOR HET HELE GEZINTIPS VOOR HET HELE GEZIN

• Laat de verzorgingstaken ook eens over aan professionelen.
• Omring u met mensen (familie of vrienden) die het even kunnen overnemen als 

het te zwaar wordt.
• Bekijk samen met de arts of er een oplossing voor het slaapprobleem gevonden 

kan worden.
• Vraag raad aan ervaringsdeskundigen (instellingen en ergotherapeuten, kinesis-

ten, psychologen). Samen kan men naar oplossingen zoeken om het kind overdag 
voldoende gestructureerde activiteiten aan te bieden met een duidelijke tijdsaan-
duiding. De deskundigen kunnen tips geven hoe het kind maximaal kan ontspan-
nen bij het slapengaan en op welke manier het kind comfortabel in bed geïnstal-
leerd kan worden.

• Neem contact op met ouderverenigingen. Het besef dat je niet alleen staat kan 
helpen. Op ouderforums kunnen talrijke tips en ervaringen uitgewisseld worden.

• Durf te delegeren: vertrouw je kind toe aan vrienden, familie of een instelling 
voor een nachtje of weekend. Dit is geen teken van zwakte of incompetentie, 
eerder van verantwoordelijkheidszin. 

(Vertaling en samenvatting door Caroline Lietaer van de uitgave “Troubles du sommeil 
et Handicap” (2011). Het boekje kwam tot stand door een samenwerking van Réseau 
Lucioles (hun doel is de begeleiding van personen met een zware mentale beperking te 
verbeteren) en Réseau R4P (therapeuten en artsen). De volledige versie vindt u (in het 
Frans) op www.reseau-lucioles.org Daar vindt u ook meer tips en adviezen van ouders, 
uitgebreidere medische informatie van artsen en therapeuten en technische fi ches om 
de nachten beter door te brengen met uw kind.)
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Nieuwjaren in AALSTNieuwjaren in AALST

4 FEBRUARI 20124 FEBRUARI 2012

Op zaterdag 4 februari, het vroor putten in 
de grond, kwam een groepje dik ingepak-
te Rett ouders samen voor onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst. De gastronomische 
wandeling ging dit keer door in Aalst. 
Er waren fl ink wat inschrijvingen, een aantal 
mensen trotseerde echter – zeer begrijpelijk 
– het gure weer niet. Buiten was het koud en 
schraal, maar de Rett oudercontacten waren 
warm en rijk. 
(Anna)

Volgend jaar gaan we weer voor een grotere Volgend jaar gaan we weer voor een grotere 
stad: afspraak op 2 februari 2013 in Brussel. stad: afspraak op 2 februari 2013 in Brussel. 

We hebben ons geamuseerd en de babbel 
met de andere ouders doet telkens weer 
deugd. Je komt precies toch wel altijd ie-
mand nieuw tegen om je verhaal mee te 
delen. Dat het bibberkoud was en de gids 
zijn uitleg soms wat kort, vonden we hele-
maal niet erg. De anekdote van het “voil 
janette” standbeeld en het ingekorte stukje 
in de Graaf Van Egmont compenseerden dit 
ruimschoots.

Op naar de volgende bestemming ... 
(Ann Moustie)

De nieuwjaarsbijeenkomst in Aalst was voor 
ons een fi jne avond. Wat we positief vonden 
is dat je met meerdere mensen kon praten 
en dus niet beperkt was tot maar enkelen 
zoals wanneer je de hele avond op een 
zelfde plaats zit aan tafel. De rondwande-
ling met de gids was ook heel interessant, 
wel minder dat het zo koud was om lang  
stil buiten te staan. Het eten was ook heel 
lekker. We vonden het een geslaagde avond.
 
Als de bestemming eens wat verder is, kun-
nen we het misschien combineren met een 
overnachting. In de winter heb je wel het 
risico dat er mensen afzeggen omwille van 
het gevaarlijke winterweer. Maar ja, als je 
het naar een ander tijdstip verplaatst, is het 
geen nieuwjaarsbijeenkomst meer ...
(Veerle, Ludo en Freyake)



14. F
RETT FAMILIEDAGRETT FAMILIEDAG

ZATERDAG 28 APRIL 2012ZATERDAG 28 APRIL 2012

Warm in de harten. Rijk aan knuff els. En het weer viel Warm in de harten. Rijk aan knuff els. En het weer viel 
ook nogal mee. Een mooie dag. Een heerlijke dag.ook nogal mee. Een mooie dag. Een heerlijke dag.
Voor jong en ouder. Voor Rett meisjes, hun (groot)Voor jong en ouder. Voor Rett meisjes, hun (groot)
ouders, hun brussen, hun begeleiders ...ouders, hun brussen, hun begeleiders ...
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Na twee jaar afwezigheid was ik er weer bij op de 
familiedag. Met al iets vagere herinneringen aan 
de vorige keren: aan de meisjes, de ouders, de 
broertjes en zusjes, de vrijwilligers, de enthou-
siaste dames van het Gielsbos. Het was even 
schrikken toen de gezinnen met de kids toekwa-
men: wat waren al die kinderen groot geworden! 
De tijd staat niet stil! 

’s Ochtends zorgden we zoals steeds voor de 
dames en deze keer ook met zelfgemaakte mu-
ziek en onze eigen animatie erbij. Het was een 
succes en het bracht mij alvast tot nieuwe inzich-
ten en nieuwe interacties.  

Volgend jaar ben ik er graag opnieuw bij: om te 
geven en te delen, voor de blikken, de inzichten 
en de warmte. 

(Nathalie)



16.
Om acht uur pik ik Nathalie op samen met Louis, Zoë en Mathis. 
“Gaan wij allemaal in dat kleine rode autootje?” Na een chocobo-
terham en een melkje komt het volume op gang op de achterbank, 
dat belooft. Juist een uur later zien we de eerste vertrouwde RETT 
pijltjes hangen die ons tot aan het Gielsbos leiden. Een hartverwar-
mende goedemorgen van Els. Bij de muziektherapeuten krijg ik de 
sleutels voor de snoezelruimte en het TIKTAK lokaal. Nog even op 
zoek naar de juiste locatie voor onze zangstonde en dan komen de 
families met mondjesmaat toe. 
 
We voelen ons weer een beetje op scoutskamp. Met de gitaar 
vrolijke liedjes zingen uit onze Sing Song of luid meezingen met de 
CD van K3. Vele gezichtjes stralen, af en toe weerklinken een paar 
kreten, het lijkt allemaal best in orde. De tijd vliegt. Het tweede 
uurtje ga ik met enkele Rett meisjes mee genieten van de fantas-
tische TIKTAK voorstelling. Anderen zijn naar buiten getrokken voor 
een kleine wandeling. Om twaalf uur is er de overheerlijke barbe-
cue met superfi jn gezelschap. Te snel wordt het tijd voor afscheid. 
Iets stiller dan op de heenweg rijden we met z’n vijven terug naar 
Ternat. 

Bedankt iedereen dat ik er weer bij mocht zijn! 

(Katleen)





18.
Voor het eerstVoor het eerst
op de Rett familiedagop de Rett familiedag

Op de achterbank begint onze dochter van twee het beu te worden: haar roepen wordt 
gillen en ze trekt haar rug hol. We zetten een CD met kinderliedjes op en geleidelijk 
aan kalmeert ze. Gelukkig maar, want we moeten nog een eindje. Onze tweede doch-
ter, nog geen maand oud, trekt zich nergens wat van aan en ligt heerlijk te slapen in 
de Maxi-Cosi. Tientallen kilometers later rijden we het terrein van het Gielsbos in Gierle 
op. Net wanneer vanaf de CD ons lievelingsliedje klinkt, krijgen we enkele auto’s in het 
oog. Auto’s waarvan je weet dat ze gekocht zijn om een rolstoel mee te kunnen ver-
voeren. En inderdaad, rolstoelen worden eruit getild en met de nodige hulp komt uit 
elke auto een Rett meisje of vrouw. Het tafereel doet ons even slikken: zouden wij hier 
over een paar jaar zo’n zelfde auto uitladen?
 
Mijn man Peter en ik wonen met onze dochters Adriënne en Nynke-Marije even over de 
grens in Nederland, in Zeeuws-Vlaanderen. Nog maar net lid geworden van de Neder-
landse Rett syndroomvereniging, kregen we van de Belgische zustervereniging een 
uitnodiging voor de Rett familiedag. Daar wilden we graag naar toe. Op 30 januari, dus 
drie maanden eerder, had een geneticus ons verteld dat Adriënne een tussenvorm 
van het Rett en het Angelmansyndroom heeft, wat waarschijnlijk neerkomt op Rett of 
a-typisch Rett. Het genetisch onderzoek liep (en loopt) nog en hulp in de vorm van fy-
siotherapie of logopedie was nog niet opgestart. We hadden behoefte aan informatie 
en vooral aan contact met andere ouders.

De ontvangst op de familiedag was heel hartelijk en al snel raakten we met andere 
aanwezigen aan de praat. Het viel ons op hoeveel de meisjes en vrouwen met Rett van 
elkaar verschillen. De een is echt beperkt tot een rolstoel, terwijl de ander, al dan niet 
met ondersteuning of hulpmiddelen, kan lopen. We herkenden het handenwringen van 
Adriënne in de anderen, maar onze algemene indruk versterkte ons vermoeden dat 
onze dochter naar verhouding nog best veel kan. Sinds half januari bijvoorbeeld loopt 
ze los en dat gaat steeds beter. Aan de andere kant, zo realiseerden we ons later, was 
ze de jongste met Rett op de familiedag en misschien puur daarom een van de “be-
teren”, dus wat brengt de toekomst?

Dat we ons over die vraag niet te veel zorgen moeten maken, kregen we gedurende de 
hele dag van verschillende mensen op het hart gedrukt. Je weet simpelweg niet hoe 
de toekomst er uitziet. Het was fi jn om met elkaar te praten. Natuurlijk kiest niemand 
ervoor om bij de doelgroep van zo’n Rett familiedag te horen, maar het viel ons op 
hoe optimistisch en liefdevol alle ouders waren. Ze benadrukten de positieve kanten 
van hun dochters – en terecht –, hoewel ze tegelijkertijd toegaven dat de zorg voor 
hun dochters niet altijd even gemakkelijk was. We werden gesterkt door de verhalen, 
luisterden naar tips over bijvoorbeeld spraakcomputers en tablets en konden onze 
vragen kwijt. Onze gesprekspartners hadden aan een half woord al genoeg om ons te 
begrijpen. Dat was erg fi jn na de maanden waarin we veel aan familie en vrienden over 
Rett hadden geprobeerd uit te leggen, terwijl we zelf amper wisten wat het inhield. 

Uit Zeeland, en twee jaar jongUit Zeeland, en twee jaar jong



ZUSJESZUSJES
Kusjes, knuffels, Kusjes, knuffels, 
lachjes, hapjes,  lachjes, hapjes,  
schaterlachen ...  schaterlachen ...  
zus en Rett zuszus en Rett zus



Adriënne ging met Peter naar muziektherapie en riep 
daar heel enthousiast mee (nou ja niet “mee”, maar 
ze riep wel), wat goed te horen was op de opnames. 
Aangezien haar zusje nog te jong is om met de andere 
brussen te spelen, nam ik haar mee naar de lezingen 
van dr. Smeets en drs. Halbach. Die lezingen maakten 
duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar Rett is.
 
De barbecue was voortreff elijk, hoewel voor ons niet 
heel ontspannen doordat Adriënne moeilijk at en fl ink 
van zich liet horen. Ze zat eind april namelijk net in 
een periode van veel huil- en gilbuien. Los daarvan 
was het wel heel gezellig en hebben we vrij veel met 



21.andere families gesproken. Zo veel dat we uiteindelijk de huifkar gemist heb-
ben, overigens ook omdat onze Nynke-Marije haar natje en droogje nodig had. 
Wij (en vooral ook Adriënne) hebben wel genoten van het luchtkussen in de 
sporthal en hebben heerlijk gezwommen. Na het zwemmen en het gepruts 
met kleren was Adriënne zo moe dat ze in de buggy in slaap viel. Een tijdje 
later namen we afscheid en maakten we ons klaar voor de terugreis. 

In de auto moesten we gelijk weer de CD met kinderliedjes opzetten om onze 
gillende, wakker geworden Adriënne weer vrolijker te maken, maar toch keer-
den we vol goede moed naar huis terug, gesterkt door de mooie familiedag vol 
prachtige mensen, zowel met als zonder Rett. 

(Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga)



F
RETT meid in de kijkerRETT meid in de kijker

THEATHEA
DE TOVERSPREUKDE TOVERSPREUK
VOOR THEA IS: VOOR THEA IS: 
“GROTE, MOOIE MEID” “GROTE, MOOIE MEID” 
(ARNO)(ARNO)
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Twee West-Vlamingen die telefonisch afspre-
ken en een straatnaam die met een H be-
gint: ik op zoek naar de G***dreef ... Na deze 
gênante klucht, leidt Pascale me links, rechts, 
rechtdoor feilloos naar de plaats van afspraak.

Aan het einde van de straat stroomt de Leie, 
de grens met Frankrijk. Ook Wallonië ligt op 
een steenworp. Pascale en Jork wonen er met 
zoon Arno (18) en Rett meid Thea (14) in een 
rustige, groene wijk. Ze hebben nog heel wat 
plannen en plannetjes om hun wooncomfort 
te verbeteren. P: Dat leer je met een gehandi-
capt meisje in huis: plannen is een hopeloze 
zaak. Maar uitstel hoeft geen afstel te zijn, 
de aangepaste badkamer is er uiteindelijk 
gekomen. J: Er zijn dingen die niet kunnen 
natuurlijk, een open haard bijvoorbeeld. Thea 
is verzot op vlammetjes, ze zou er niet van af 
kunnen blijven.

De huiskamer straalt een nonchalante har-
monie uit. Een warme woonkamer waar ieder 
gezinslid een plaats heeft en zichzelf kan zijn. 
P: Het is hier vaak een kakofonie: de radio in 
de keuken, Thea met haar fi lmpje, Arno op de 
laptop met nog andere muziek ... Toch vind ik 
het belangrijk dat we samen in de huiskamer 
kunnen leven. Als elk op zijn kamer met zijn 
eigen ding bezig is, heb je geen gezinsleven 
meer. We geven de voorkeur aan een beetje 
chaos samen. Het hoeft allemaal niet zo per-
fect te zijn. We zijn wel de muziek bij het eten 
aan het afbouwen. Vroeger wilde Thea enkel 
en alleen eten met muziek. A: Altijd met Plop 
aan tafel vonden we niet meer kunnen.

Thea houdt alles nauwlettend in het oog. Ze is 
aanwezig. Dominant aanwezig. P: Thea heeft 
een sterk karakter, een ijzeren wil. Als iets 
haar niet aanstaat, dan is daar geen twijfel 
over. Als ze iets wil, dan kan ze al eens een 
tandje bijsteken. Niet dat ze daarom altijd haar 
zin krijgt, verre van. Het is niet omdat Thea 
gehandicapt is, dat de wereld alleen om haar 
draait. We hebben een gezin met vier perso-
nen, en ieder daarvan is evenveel waard. Als 
ik bezig ben met Arno, moet zij even wachten. 

En Jork en ik cijferen onszelf ook niet weg. Elk 
van ons heeft hier een rustpunt en kan hier 
aan zijn trekken komen, de een mag niet het 
slachtoff er worden van de ander. Thea leeft in 
een gezin en ze moet leren in de maatschappij 
staan. We zullen er niet altijd voor haar zijn.

P: Daar zijn we veel mee bezig de laatste tijd, 
vooral sinds het overlijden van Jorks’ beide 
ouders. Het leven met Rett is een groeiproces, 
het verloopt in fasen. Eerst krijg je op je bord 
dat je kindje een zware handicap heeft. Thea 
was 16 maanden toen we ongerust werden. 
Hoewel niemand ons toen serieus nam, deden 
we dat zelf wel. Eerst dacht men aan autisme, 
maar dat klopte niet. Daarna dacht men dat ze 
doof was, dat hebben we nooit geloofd. Ze kon 
zich echter zo volledig afsluiten dat ze ner-
gens nog op reageerde. Toen hoorden we over 
het Rett syndroom. Je leest die kenmerken 
en je denkt: ja, dat is het. Dan lees je over de 
 levensloop en je stopt dat weg, zoiets kun je 
op dat moment nog niet aan. 

P: We hebben ons onmiddellijk bij de ver-
eniging aangesloten. Vooral het huisbezoek 
was voor ons een verademing. We wisten zo 
weinig, hadden zo veel vragen. Bij de eerste 
bijeenkomst was het wel even slikken. Toch 
maakten we snel het onderscheid tussen het 
Rett syndroom en de meisjes die er aan lijden. 
Je beseft: Thea is Thea, en Thea blijft Thea.

P: Al sinds ze een kleutertje was, gaat ze naar 
dagcentrum Matthijs in Ieper. We hadden er 
meteen een thuisgevoel. Het is er zeer klein-
schalig en de begeleiding is er spontaan en 
soepel. Thea zwemt bijvoorbeeld enorm graag. 
Als er voldoende begeleiding is, mag ze ook 
mee als de andere klasjes naar het zwem-
bad gaan. Ze zat er jaren in een klasje waar 
kindjes voorbereid worden op het bijzonder 
kleuteronderwijs. Daar werd ze op den duur 
te groot voor. Ze kreeg er ook last van dat de 
anderen op een hoger niveau stonden dan zij. 
Toen heeft de begeleiding  – in overleg met 
ons – besloten om haar in het zwakste klasje 
op te nemen. Dat was geen gemakkelijke stap.
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P: Nu hebben we pas geleerd haar een beetje 
los te laten. We hebben beslist om voor ons 
en voor Arno wat rust in te bouwen. Toen ze 
kleiner was, wilden we haar altijd bij ons heb-
ben, alles zelf doen. Opvang was voor nood-
gevallen. Sinds kort slaapt ze op dinsdag en 
vrijdag bij mijn ouders. Zij vinden het heerlijk 
om haar bij hen te hebben. Ze gaan een avond 
paardrijden met haar en een ochtend zwem-
men. Hoewel Thea het daar fi jn vindt, is ze al-
tijd heel blij om weer thuis te zijn. Na de extra 
activiteiten en de onverdeelde aandacht van 
oma en opa, wil ze een tijdje met rust gelaten 
worden.

P: Het is niet zo dat ons leven kapot is door de 
handicap van Thea. De vraag “waarom wij” is 
er een die we ons nooit gesteld hebben, het is 
een zinloze vraag. Je kunt kiezen voor bitter-
heid en focussen op wat je niet hebt, wij pro-
beren het goed te hebben met wat het leven 
ons biedt. We hebben nooit een ideaalplaatje 
voor ogen gehad. Het is belangrijk dat de kin-
deren gelukkig zijn en de mogelijkheden die ze 
hebben optimaal kunnen benutten, niet meer 
dan dat. Daar zijn we altijd heel nuchter en 
realistisch in geweest. Het is natuurlijk niet zo 
vanzelfsprekend als ik het nu zeg. We hebben 
moeilijke momenten gehad, en die hebben we 
nog steeds. Soms ga ik uit mijn dak door een 
futiliteit die dan de druppel is. Maar globaal 
gezien streven we ernaar om op een positieve 
manier in de wereld te staan, om – met de 
situatie zoals die is – zoveel mogelijk binnen 
het “normale” te leven. Thea is ondertussen 
14. We hebben al heel wat meegemaakt en al 
heel wat leren relativeren. Onder andere door 
mijn werk (bijzondere jeugdzorg), weet ik dat 
ook andere gezinnen het zwaar kunnen heb-
ben. Er zijn weinig mensen wier leven zonder 
hobbels verloopt. Waar ik wel moeite mee blijf 
hebben, is de totale afhankelijkheid van Thea. 
Dat ze zelfs voor de simpelste dingen afhan-
kelijk is van anderen.

P: We gaan samen uit eten, we gaan sa-
men op vakantie, we doen uitstapjes en we 
winkelen. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos, 

maar uit elke ervaring trekken we lessen. We 
hebben altijd een tas klaar staan met alle 
voorzieningen voor Thea, die tas gaat overal 
mee: boekjes, dvd’s, pampers, prenten met 
verschillende soorten drankjes waar ze kan 
uit kiezen ... We nemen op vakantie altijd een 
klein dvd-spelertje mee dat op elke tv past. Als 
ze haar favoriete fi lmpjes kan bekijken, is het 
voor Thea overal een beetje thuis.

Op tafel liggen verschillende grote drukknop-
pen “ik wil op de computer” “ik wil een boekje 
lezen” “ik wil een dvd kijken” ... P: Thea maakt 
goede vorderingen in haar communicatie. 
Het was even zoeken omdat haar handfunc-
tie heel zwak is. Ik heb er op het dagcentrum 
over gepraat en samen met de logopediste 
zijn we tot deze oplossing gekomen. De knop-
pen voor eten en drinken gebruiken we niet 
meer, honger of dorst maakt ze op een andere 
manier duidelijk. Als ze op de “dvd-knop” 
drukt, presenteer ik drie dvd’s en daar kiest 
ze eentje uit. Dat leerde ze vrij vlot, hoewel in 
het begin niet duidelijk was of het om een po-
sitieve of een negatieve keuze ging. We zijn er 
ondertussen achter dat ze voor “ik kies” een 
andere handbeweging maakt dan voor “ik kies 
niet”. De laatste maanden begint ze ook haar 
stem te gebruiken. Het zijn geen woorden, 
maar wel geluidjes. Ik vind dat zo mooi. En dat 
zeg ik haar ook. Dat ze een prachtig stem-
metje heeft en dat mama dat zo graag hoort. 
Thea leeft van complimentjes. J: Als ze ‘s 
morgens beneden komt en ik zeg: “Meisje, wat 
zie je er mooi uit vandaag!” dan zie je haar 
groeien, haar houding wordt rechter en ze 
straalt. A: De toverwoorden zijn “grote, mooie 
meid”. J: Ze loopt en zit echt meer rechtop de 
laatste tijd. Vroeger stak ze een schouder op, 
dat is precies uitgegroeid. 

J: Ook op andere vlakken gaat ze vooruit. Ze 
leert bijvoorbeeld meer geduld te oefenen. 
We moeten ons daar wel wat consequenter in 
opstellen, meer één lijn in trekken. Ze weet 
heel goed wat ze van wie kan verwachten. Als 
ik er ben als ze van school thuiskomt en ik zie 
het busje aankomen, dan zet ik de tv op en 



een fi lmpje, dan zorg ik dat alles “gereed” is 
als ze binnenkomt. Als ik haar niet heb zien 
aankomen en ze even moet wachten tot alles 
op haar comfort is ingesteld, krijg ik de wind 
van voren. Pascale en Arno zetten nooit een 
dvd op voorhand klaar, bij hen weet ze dat ze 
moet wachten, en verdraagt ze dat ook.

P: Het is heel belangrijk om alles goed uit te 
leggen. In de badkamer bijvoorbeeld, lukt het 
haar geleidelijk aan om mee te werken. Ik 
verzeker haar dat ze al groot is, dat ze dat nu 
kan, dat ze mama er mee helpt. Ik toon haar 
voor wat ze moet doen. Herhalen is de bood-
schap, heel veel herhalen, en zeggen waarom 
je iets vraagt. Bij de kapper zit ze nu stil omdat 
ze weet dat haar haartjes er mooi gemaakt 
worden, en haren kammen lukt ook beter. Niet 
dat alles van een leien dakje loopt, vinger-
nagels knippen bijvoorbeeld blijft een strijd. 
Ook de zindelijkheidstraining is totnogtoe geen 
succes. Op het dagcentrum hebben ze ge-
probeerd om haar een beetje zindelijkheid bij 
te brengen door haar even vast te binden op 
het toilet, maar dat zinde haar niet. Nadat ze 
daar het toilet vernield heeft, denk ik niet dat 
ze het nog op die manier proberen. Hoewel 
ze er trots op is als het eens lukt, heeft ze er 
te weinig last van, denk ik. We kopen altijd de 
beste kwaliteit pampers, zodat ze een droog 
gevoel blijft houden. Dat stimuleert wellicht 
niet, maar haar met opzet een kapotte huid 
bezorgen is ook niet de goede oplossing. Mis-
schien is dit niet het juiste moment voor haar, 
we zien wel of ze in de toekomst interesse 
krijgt. Rustig en realistisch blijven is de bood-
schap, maar nooit de hoop verliezen.

P: Voor Thea is Arno god, van hem verdraagt 
ze heel wat meer dan van ons. De liefde is we-
derzijds. Arno is een schat van een broer voor 
Thea. Hij helpt haar met alles, we hoeven dat 
nooit te vragen, hij doet het spontaan. Arno 
was vier toen Thea geboren werd. Hij is er in 
gegroeid om haar te helpen van in haar baby-
tijd. We hebben er wel altijd over gewaakt dat 
hij ook voldoende tijd en aandacht krijgt. Hij 
heeft ook zo zijn moeilijkheden en, mis schien 
klinkt dat raar, om hem ben ik soms meer 
bezorgd. Voor Thea is er een hele omkadering 
en proberen we een netwerk op te bouwen. 
Een jongen die globaal gezien gezond is, wordt 
verondersteld zijn plan te trekken, zelf zijn 
problemen op te lossen en alleen zijn weg te 
vinden in het leven. Dat is niet altijd evident. 

P: Arno is een makkelijke jongen, totaal niet 
lastig of tegendraads. Als Thea “normaal” was 
geweest, dan zouden we aan haar een rebelse 
tiener gehad hebben. Het klinkt misschien cru, 
en we hebben veel zorgen om haar, maar we 
hoeven ten minste niet wakker te liggen over 
drugs, foute vrienden ... alle zaken die op de 
loer liggen bij “normale” dwarse pubers.

Thea is geen doetje. Haar sterke wil (“wil-
letje” is te zwak uitgedrukt) weerklinkt in de 
verhalen en blijkt uit haar gedrag. Ze weigert 
te demonstreren dat ze zelfstandig in bad kan 
stappen. Haar ogen spreken boekdelen, je ziet 
de minachting op haar gezicht. “Waarom zou 
ik in bad stappen als er geen water in zit?” Ze 
geniet van het schommelen, maar als ze er 
plots genoeg van heeft en halverwege uit de 
schommel wil klimmen, kan Jork haar nog net 

DIT IS THEADIT IS THEA
DIT IS NIET RETTDIT IS NIET RETT
THEA IS THEATHEA IS THEA
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opvangen. P: Ze heeft een hartveroverende 
glimlach, maar alleen zij bepaalt wanneer die 
te voorschijn komt. J: Thea kan goed stappen. 
Een handje geven wil ze niet, dat vindt ze niet 
leuk. En op de meest onverwachte momenten 
gaat ze zitten, dan wil niet meer verder. 
Daarom nemen we altijd een buggy mee als 
back-up bij het wandelen. Ze is te groot en te 
zwaar geworden om op te tillen en op de arm 
mee te dragen.

P: Aantrekkelijke, geschikte kleren vinden kan 
een ware zoektocht zijn, en kleren passen is 
een hele onderneming als Thea er geen zin in 
heeft. Het gebeurt dat ze in het rond begint 
te meppen, of zelfs te bijten. Diep ademhalen 
en rustig blijven is de boodschap als het hard 
tegen onzacht gaat. Wegvluchten doe ik niet. 
Er is geen garantie dat het een volgende keer 
makkelijker gaat. Wat anderen denken, laat ik 
op zo’n moment van me afglijden. Wie geen 
begrip heeft voor de situatie, heeft een groter 
 pro bleem dan ik. Thea krijgt daarna wel de 
boodschap dat ik boos ben, dat ze een tijdje 
geen aandacht van me krijgt.

P: Dat Thea mooi gekleed is en er verzorgd uit-
ziet, vind ik belangrijk. Mijn moeder onthaart 
haar oksels en houdt haar bikinilijn bij. Andere 
tieners doen dat ook, dus waarom zouden 
we dat bij haar niet doen? Van kinderachtige 
kleertjes zijn we afgestapt. Kabouter Plop en 
Bumba zijn vervangen door dingen die jonge 
meisjes mooi vinden. Speelgoed interesseert 
haar niet – ik heb al een massa dingen gekocht 
en weggegeven – maar ze houdt er wel van 

om opgetut te zijn. We besteden ons geld dus 
aan kleren en armbandjes en oorringen ...

Op Thea’s sprookjesachtige kamer, haar privé 
heiligdom met het op maat gemaakte bed, is 
het nog wel een en al knuff els en sterretjes 
en gekleurde lichtjes. J: Die lichtjes waren een 
miskoop – ik had per ongeluk gekleurde uit het 
rek genomen –  die een superkoop bleek te 
zijn. Thea is verzot op haar persoonlijke licht-
show. P: Als ik ‘s avonds bij die lichtjes haar 
kleren klaarleg voor de volgende dag, zijn de 
kleurencombinaties echter soms heel origi-
neel ... De muziek en de fi lmpjes waar ze van 
houdt blijven ook dezelfde. Het is nu ook weer 
niet zo dat je kunt zeggen: je bent 14, vanaf 
vandaag houd je van MTV. (lacht)

A: Thea houdt van mensen om zich heen. J: Ze 
houdt ook van “de mannen”. Een buurman die 
haar veel aandacht geeft, wordt overspoeld 
met smoorverliefde blikken. P: Op school heeft 
ze een vriendje. Eerst was er Lars, nu is Simon 
de favoriet. Ze knuff elen samen. Pascale en 
Jork bekijken hun groter wordende Rett meid 
vertederd en vol genegenheid.

Na een demonstratie van de Thea-schommel, 
wandelen we nog even tot aan de Leie. Thea 
mag bij Jork in de bakfi ets. De oevers van de 
Leie zijn populaire wandel- en fi etspaden, de 
bootjes fl aneren. P: Als het mooi weer is, heb 
je hier altijd een beetje vakantiegevoel. Het is 
hier goed wonen. Er is ook leven met Rett.

(Anna Vermeulen)



Familie 27.
BRUS aan het woordBRUS aan het woord

(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea



V
Bedankt LucBedankt Luc!

Stichtend lid Luc De Muynck Stichtend lid Luc De Muynck 
neemt, na 25 jaar inzet voor de BRSV,neemt, na 25 jaar inzet voor de BRSV,
afscheid van het bestuurafscheid van het bestuur
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Hoewel ik heb besloten om mijn Hoewel ik heb besloten om mijn 
taken als bestuurslid neer te leg-taken als bestuurslid neer te leg-
gen, betekent dit niet dat ik uit de gen, betekent dit niet dat ik uit de 
vereniging stap. Ik blijf deelnemen vereniging stap. Ik blijf deelnemen 
aan de activiteiten en zal contact aan de activiteiten en zal contact 
houden met Rett families, mede-houden met Rett families, mede-
werkers en sympathisanten. Een werkers en sympathisanten. Een 
aantal van hen zijn ondertussen aantal van hen zijn ondertussen 
goede vrienden geworden.goede vrienden geworden.

Ik blijf ook beschikbaar om samen Ik blijf ook beschikbaar om samen 
met Els nieuwe Rett gezinnen te met Els nieuwe Rett gezinnen te 
bezoeken en hen informatie te bezoeken en hen informatie te 
bezorgen over het leven met een bezorgen over het leven met een 
Rett dochter. Uit gesprekken met Rett dochter. Uit gesprekken met 
ouders, soms jaren later, leerde ik ouders, soms jaren later, leerde ik 
dat dit eerste bezoek door “lot-dat dit eerste bezoek door “lot-
genoten” heel belangrijk is en hen genoten” heel belangrijk is en hen 
helpt in de moeilijkste periode van helpt in de moeilijkste periode van 
hun leven. Indien nodig, ben ik hun leven. Indien nodig, ben ik 
ook bereid om nog wat praktische ook bereid om nog wat praktische 
hulp te bieden bij georganiseerde hulp te bieden bij georganiseerde 
activiteiten van de vereniging.activiteiten van de vereniging.

Ik wil het bestuur oprecht bedan-Ik wil het bestuur oprecht bedan-
ken voor de jaren van goede sa-ken voor de jaren van goede sa-
menwerking en ik wens de nieuwe menwerking en ik wens de nieuwe 
bestuursleden heel veel succes. bestuursleden heel veel succes. 
(Luc)(Luc)

Het begon met een bizarre ontmoeting. Toen 
de eerste symptomen zich manifesteerden 
bij Joke, tastten wij in het duister. Eén van 
die suggesties die we kregen was om in een 
speel-o-theek stimulerend speelgoed te lenen. 
Eén van de kindjes daar leek het evenbeeld 
van onze dochter, we konden onze ogen niet 
van haar afhouden. We merkten dat de ouders 
van het andere kindje ook gebiologeerd leken 
door ons meisje. Schoorvoetend kwam het 
tot een gesprekje. Het meisje heette Anneke, 
de mama Marie-France, de papa Luc. Onze 
meisjes hadden dezelfde diagnose gekregen.

We trokken met onze beide gezinnen naar een 
congres in Engeland waar professor Rett aan-
wezig was. Het was een aangrijpende ervaring. 
Reeds op de terugweg werd duidelijk dat we 
zouden proberen in contact te komen met an-
dere Rett ouders. We stuurden een brief naar 
een radioprogramma. Toen de brief op een 
voormiddag werd voorgelezen, kregen we voor 
de dag om was zes reacties. Plots waren we 
met ons achten: An, Anneke, Annemie, Caro-
line, Cindy, Joke, Marjoleine en Sarah.

Ons groepje startte een feitelijke vereniging 
en al gauw organiseerden we een eerste bij-

eenkomst. Er volgden kleine publicaties in een 
tijdschrift, een krant ... het aantal gezinnen 
nam toe. We kregen ook reacties uit Nederland 
en enkele uit Wallonië. Na een bezoek aan 
professor Rett in Wenen, nodigden we hem uit 
voor een bijeenkomst in Zandhoven waarop de 
ouders de kans kregen om met hem te praten 
over hun dochters. 

De oudervereniging groeide en in dit alles was 
Luc het veilige anker voor de vele vragen op 
medisch gebied. Hij was de “vertaler” van 
moeilijke woorden en begrippen, kon in “ge-
wone mensentaal” uitleggen hoe de medische 
problematiek ineen zat, op welke manier men 
op zoek ging naar de oorzaken, welke studies 
uitgevoerd werden. Hij was de schakel tussen 
de sociale wereld en de medische wereld rond 
het Rett Syndroom. 

De vereniging groeide en groeit nog steeds. 
Al die tijd, 25 jaar lang, bleef Luc op zijn eigen 
rustige, persoonlijke manier het stevige an-
kerpunt. Iedereen in de vereniging mag hem 
dankbaar zijn voor zijn immer bescheiden 
manier van zijn, rustig en voorzichtig, maar 
steeds onderlegd en geëngageerd.
(Hilde Vandenbrande)

Je hebt denkers en je hebt doeners
Je hebt leiders en je hebt volgers
Je hebt sprekers en je hebt luisteraars
Je hebt extroverte enthousiastelingen en je hebt stille genieters
Je hebt pioniers en je hebt volhouders

En dan heb je Luc
Een beetje van dit alles tegelijk

Luc, 25 jaar geleden ging jij voor Anneke op zoek naar kennis, op 
zoek naar ervaring, op zoek naar lotgenoten. Dat leidde tot het 
oprichten van een vereniging. Onze Rett Vereniging die er 25 jaar 
later nog steeds staat. Nog steeds de vruchten draagt van jouw in-
zichten en initiatieven, van jouw kennis, van jouw manier van zijn.

Ik wil jou, in naam van het volledige bestuur, bedanken voor je 
intense, kundige en warme inzet 25 jaar lang. Besef dat de Belgische 
Rett Vereniging er niet of in elk geval niet zo zou hebben gestaan als 
jij je al die jaren niet op deze manier zou hebben gegeven.

Bedankt voor je zoeken, bedankt voor je menselijke en medische in-
zichten, bedankt voor je delen, bedankt om nog mee op huisbezoek 
te willen gaan, bedankt voor je grote en complete engagement. 

Vijfentwintig jaar … wat een periode, wat een prestatie. Voor jou iets 
om fi er op te zijn, voor ons iets om dankbaar om te zijn.

Het ga je goed Luc samen met Anneke, Katrien en Marie-France. 
Heel graag tot ziens!
(Els en het volledige bestuur)
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PARKEERKAARTPARKEERKAART
VOOR PERSONENVOOR PERSONEN
MET EEN MET EEN 
HANDICAPHANDICAP

DEEL 2DEEL 2

Wie heeft recht op een parkeerkaart?Wie heeft recht op een parkeerkaart?

U hebt recht op een parkeerkaart als 
u offi  cieel erkend wordt als invalide of 
persoon met een handicap om een van 
volgende redenen:

• U hebt een blijvende invaliditeit van 
50% of meer (invaliditeit van de 
benen) of van 80% of meer (andere 
invaliditeit).

• U bent oorlogsinvalide (burgerlijk of 
militair) met een invaliditeit van 50% 
of meer.

• U bent volledig verlamd aan de armen 
of beide armen werden geamputeerd.

• Uw gezondheidstoestand vermin-
dert uw zelfredzaamheid of heeft een 
negatieve invloed op uw mobiliteit.
Als u ouder bent dan 21 jaar: 12 
punten of meer (zelfredzaamheid) of 
minstens 2 punten (mobiliteit).
Als u jonger bent dan 21 jaar: 2 pun-
ten in de categorie “verplaatsing” of 
“mobiliteit en verplaatsing”.

Belangrijk!Belangrijk!
Als uw kind door invaliditeit of handicap 
recht heeft op een parkeerkaart, kunt u 
die op zijn of haar naam aanvragen.

Indien u nog niet offi  cieel erkend bent als 
invalide of persoon met een handicap, zal 
uw handicap geëvalueerd worden bij aan-
vraag van een parkeerkaart, om te zien 
of u daar recht op hebt. U ontvangt een 
uitnodiging van een arts van de Directie-
Generaal (DG) Personen met een Handi-
cap (Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid). Als blijkt dat u recht hebt op 
een parkeerkaart, stuurt de dienst u een 
attest toe.

Hoe een parkeerkaart aanvragen?Hoe een parkeerkaart aanvragen?

U kunt de parkeerkaart aanvragen in het 
gemeentehuis. Indien u zich niet kunt ver-
plaatsen, kan iemand anders in uw plaats 
de aanvraag indienen. Die persoon moet 
meerderjarig zijn, uw identiteitskaart 
bijhebben en een gedateerde en door u 
ondertekende volmacht.
Het adres van de Directie-Generaal Perso-
nen met een handicap staat op de docu-
menten die u ontvangt.

U bent offi  cieel erkend door de DG Per-U bent offi  cieel erkend door de DG Per-
sonen met een Handicap (erkenning van sonen met een Handicap (erkenning van 
onbepaalde duur)onbepaalde duur)
De gemeentebediende geeft u volgende 
documenten:



Rechthoekje
• Een ontvangstbewijs. Dat document is 

voor u. Bewaar het zorgvuldig.
• Een document “parkeerkaart” (al inge-

vuld met uw persoonlijke gegevens). 
Dat moet u ondertekenen en naar 
de DG Personen met een Handicap 
sturen, vergezeld van een identiteits-
foto.

U bent offi  cieel erkend als invalide of als U bent offi  cieel erkend als invalide of als 
persoon met een handicap, maar niet persoon met een handicap, maar niet 
door de DG Personen met een Handicapdoor de DG Personen met een Handicap
De gemeentebediende geeft u volgende 
documenten:

• Een ontvangstbewijs. Dat document is 
voor u. Bewaar het zorgvuldig.

• Een document “verklaring voor het 
verkrijgen van een parkeerkaart”. 
U moet dit document invullen, 
ondertekenen en naar de DG Personen 
met een Handicap sturen, vergezeld 
van een attest als bewijs dat u of-
fi cieel erkend bent als invalide of als 
persoon met een handicap door een 
andere dienst.

• Een “formulier 3+4” (medisch ge-
heim). Dit formulier is bedoeld om 
een evaluatie van uw handicap aan 
te vragen. U hoeft het echter niet te 
laten invullen door uw arts, aange-
zien u reeds erkend bent als invalide 
of persoon met een handicap. U moet 
alleen het attest van de dienst die u 
heeft erkend opsturen naar de DG Per-
sonen met een Handicap samen met 
het document “verklaring voor het 
verkrijgen van een parkeerkaart” (zie 
vorig puntje).

De DG Personen met een Handicap zal 
uw aanvraag evalueren. Indien blijkt dat 
u recht hebt op een parkeerkaart, zullen 
ze u een document “parkeerkaart” toe-
sturen (al ingevuld met uw persoonlijke 
gegevens). Dat moet u ondertekenen en 
naar de DG Personen met een Handicap 
sturen, vergezeld van een identiteitsfoto.

U bent nog niet of niet meer (erkenning U bent nog niet of niet meer (erkenning 
van bepaalde duur) offi  cieel erkend als van bepaalde duur) offi  cieel erkend als 
invalide of persoon met een handicapinvalide of persoon met een handicap
De gemeentebediende geeft u volgende 
documenten:

• Een ontvangstbewijs. Dat document is 
voor u. Bewaar het zorgvuldig.

• Een document “verklaring voor het 
verkrijgen van een parkeerkaart”. 
U moet dit document invullen, 
ondertekenen en naar de DG Personen 
met een Handicap sturen.

• Een “formulier 3+4” (medisch ge-
heim). Dit formulier is bedoeld om 
een evaluatie van uw handicap aan 
te vragen. U moet dit formulier laten 
invullen door uw arts en opsturen naar 
de DG Personen met een Handicap.

Ongeveer drie maanden later zal uw aan-
vraag geëvalueerd worden. Indien blijkt 
dat u recht hebt op een parkeerkaart, 
krijgt u een document “parkeerkaart” 
toegestuurd (al ingevuld met uw persoon-
lijke gegevens). Dat moet u ondertekenen 
en naar de DG Personen met een Handi-
cap sturen, vergezeld van een identiteits-
foto.

Belangrijk!Belangrijk!
Als u de “verklaring voor het ver-
krijgen van een parkeerkaart” niet 
zelf kunt ondertekenen, laat dan “vrij-
gesteld”  schrijven op de plaats waar de 
handtekening moet komen.
Als u de parkeerkaart aanvraagt op naam 
van uw kind, dan moet u de “verklaring 
voor het verkrijgen van een parkeerkaart” 
op zijn of haar naam invullen en door het 
kind laten ondertekenen. Voeg ook een 
foto van het kind toe. Indien het kind niet 
kan ondertekenen mag u “vrijgesteld” 
schrijven op de plaats waar de handteke-
ning moet komen. 

Wanneer ontvang ik mijn parkeerkaart?Wanneer ontvang ik mijn parkeerkaart?

U ontvangt de parkeerkaart met de post 
na minimaal zes weken (vier maanden als 
u een medisch onderzoek moet onder-
gaan). Het is niet mogelijk om de par-
keerkaart af te halen.

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



WWW.RETTSYNDROME.BEWWW.RETTSYNDR
EEN NIEUW LICHAAM EN EEN NIEUWE ZIELEEN NIEUW LICHAAM EN

Misschien heeft u het al gemerkt: een van de visitekaartjes van onze vereniging 
heeft dit voorjaar een grondige facelift ondergaan. 

Met kleur, foto’s, licht en ruimte presenteren we u regionale en universele infor-
matie over het Rett syndroom en alle nieuws over de BRSV op een gebruiksvrien-
delijke, heldere en duidelijke manier op onze totaal vernieuwde website.

Een aantrekkelijk uiterlijk nodigt uit tot rondkijken, de vernieuwing is echter niet 
alleen een cosmetische ingreep, ook de inhoud werd grondig aangepakt. Alle 
teksten werden geactualiseerd en herschikt en de informatie werd gevoelig uit-
gebreid.

De belangrijkste nieuwighedenDe belangrijkste nieuwigheden

1 De informatie is op een logische manier gestructureerd, maar meer inhoud 
betekent meer zoekwerk. We hebben dan ook een interne zoekfunctieinterne zoekfunctie 
geïnstalleerd om dat zoeken soepel te laten verlopen.

1

2

3

4

5



33.

WWW.RETTSYNDROME.BEROME.BE
EEN NIEUW LICHAAM EN EEN NIEUWE ZIELN EEN NIEUWE ZIEL

2 Bij elk bezoek aan de homepage verschijnt linksboven de foto van telkens de foto van telkens 
een ander Rett kind(je)een ander Rett kind(je). Ouders die de foto van hun Rett meid in de reeks 
willen toevoegen, kunnen contact opnemen via het – ook nieuwe – contact-
formulier.

3 Op de homepage rechts wordt de nieuwskolomnieuwskolom regelmatig aangevuld. Zo 
blijft u met één blik op de hoogte van alle recent toegevoegde informatie.

4 & 5 Op de meeste pagina’s vindt u een submenusubmenu met een indeling van het 
hoofdonderwerp. Vaak is er een rubriekje “lees ook” of “extra”“lees ook” of “extra” met aan 
het onderwerp gerelateerde bijkomende informatie.

6 Ook en misschien vooral voor wie het Rett syndroom nog niet kent, is 
het belangrijk om weten dat de informatie onder de link “rett syndroom” “rett syndroom” 
up-to-dateup-to-date is. De basisinformatie werd herschikt en aangevuld, rekening 
houdend met de nieuwste inzichten en de recentste resultaten uit de Rett 
research. 

Wwweb

6
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7 Zevende, maar niet minste, belangrijke nieuwigheid is dat er nu een massa 
informatie beschikbaar is in pdf. Heel wat materiaal werd gegroepeerd in 
handige thema-dossiers. De folder, een infomap voor ouders, een sponsor-
dossier, alle edities van de Rett Gazet ... u kunt het allemaal downloaden, 
eventueel uitprinten en doorgeven aan familie, vrienden, uw arts ...

Daarnaast hebben we een pagina met informatie speciaal voor nieuwe ouders 
die lid willen worden van de vereniging, een contactformulier ... Ga naar www.
rettsyndrome.be en neem een kijkje, u ontdekt vast nog veel meer.

(Anna Vermeulen)

Gloednieuw zijn de EHBRett (Nederlands) en de Gloednieuw zijn de EHBRett (Nederlands) en de 
First Rett Aid (Engels, zie pagina 35-36) fi ches First Rett Aid (Engels, zie pagina 35-36) fi ches 
waarop u – voor u op reis vertrekt –nuttige me-waarop u – voor u op reis vertrekt –nuttige me-
dische informatie kunt noteren voor het geval dische informatie kunt noteren voor het geval 
uw Rett meisje ziek wordt onderweg. Ook te uw Rett meisje ziek wordt onderweg. Ook te 
downloaden via onze website.downloaden via onze website.

Ook de Handi Rettgids kreeg Ook de Handi Rettgids kreeg 
een nieuw jasje, daarover een nieuw jasje, daarover 
vertellen we u meer in een vertellen we u meer in een 
volgende editievolgende editie

7



First Rett AidFirst Rett Aid
Name:Name:

Date of birth:Date of birth:

Name and telephone number general practitioner:Name and telephone number general practitioner:

Name and telephone number other doctors:Name and telephone number other doctors:

PART 1 BASIC INFOPART 1 BASIC INFO

Age:   Length:  Weight: 

Current medication:

Known allergies:

Preferred blood sampling spot:   elbow-crease   hand   foot 

In pain:   shouting   crying   gritting teeth   hitting   lethargic   other:

Nutrition:   normal   blended   stomac-pump   remarks:

Can she communicate?   yes   no   if yes, how:

Can she walk?   yes   no

Can she use her hands?   yes   no

Does she eat independently?   yes   no

Is she potty trained?   yes   no

Rett syndrome related problemsRett syndrome related problems

Respiratory disorders?   yes   no   if yes, specify:

Scoliosis or kyphosis?   yes   no   if yes, gradation:

Sleeping disorders?   yes   no   if yes, specify:

Epilepsy?   yes   no

Refl ux?   yes   no

Swallowing problems?   yes   no

Gritting one’s teeth or bruxism?   yes   no

Constipation?   yes   no

General Rett syndrome information: www.rettuk.orgGeneral Rett syndrome information: www.rettuk.org
© Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw – www.rettsyndrome.be© Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw – www.rettsyndrome.be

Ingevuld af te geven aan het medisch personeel bij ziekenhuisopnameIngevuld af te geven aan het medisch personeel bij ziekenhuisopname



Name:Name:

Date of birth:Date of birth:

PART 2 PREVIOUS HOSPITALIZATIONSPART 2 PREVIOUS HOSPITALIZATIONS
Per hospitalization please note down: date, cause, symptoms, treatment, name and 

telephone number hospital, name and telephone number treating doctor(s)

Was she intubated?   yes   no

Tracheotomy?   yes   no

Swollen pharyngeal mucosa at operations?   yes   no

PART 3 IN CASE OF EPILEPSYPART 3 IN CASE OF EPILEPSY
Current epilepsy treatment + dose:

Latest EEG, date and result:

PART 4 IN CASE OF PNEUMONIAPART 4 IN CASE OF PNEUMONIA
Latest lung radiography, date and result:

Oxygen saturation:

Oxygen treatment at home?   yes   no

Oxygen tolerance?   yes   no

Apnea?   yes, at night   yes, during the day   no   

General Rett syndrom information: www.rettuk.orgGeneral Rett syndrom information: www.rettuk.org

Ingevuld af te geven aan het medisch personeel bij ziekenhuisopnameIngevuld af te geven aan het medisch personeel bij ziekenhuisopname

First Rett AidFirst Rett Aid

© Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw – www.rettsyndrome.be© Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw – www.rettsyndrome.be



37.Varia

Al 25 jaar probeert onze Rett vereniging 
mensen, kennis en activiteiten samen te 
brengen. 

Door de jaren heen zijn er een aantal 
vaste activiteiten en communicatiekana-
len gegroeid die de kern van onze vere-
niging vormen: 

• de Rett Gazet 
• onze website 
• de Handi Rettgids 
• een huisbezoek bij nieuwe gezinnen
• de familiedag 
• een nieuwjaarsetentje met onze ou-

dergroep

Deze activiteiten blijven onze belangrijk-
ste focus en zullen altijd voorrang krijgen 
bij het toekennen van fi nanciële middelen 
en tijd. We zullen ons met het bestuur 
hiervoor blijvend inzetten.

We dromen echter al langer van een uit-
breiding van dit lijstje en daarom vroegen 
we jullie op de voorbije familiedag welke 
mogelijke nieuwe initiatieven jullie het 
uitwerken waard vinden. Jullie stem was 
duidelijk, bijna eensgezind zelfs … 

Het is heel duidelijk dat er nood is aan het 
organiseren van informatiedoorstroming 
en -uitwisseling naar en tussen onze 
therapeuten en opvoeders. Deze twee 
voorstellen halen het met een verplette-
rende meerderheid. Ook het schrijven en 
tekenen van een kinderboekje op maat 
van onze brussen – waarmee ze aan hun 
vriendjes kunnen uitleggen wat hun zus 
heeft – scoort hoog, net zoals het maken 
van een informatieve DVD. Een groot 
verjaardagsfeest en het verhogen van de 

fi nanciële tussenkomst scoren heel wat 
lager.

Jullie formuleerden zelf ook nog een 
aantal voorstellen die heel relevant zijn, 
zoals een zomeractiviteit (6), medische 
infodagen over de stand van zaken van 
het onderzoek en nieuwe tendensen na 
een wereldcongres (4), medische info-
brochures voor huisartsen en adviserende 
geneesheren (2), K3-show (2), thema-
dagen (1) en een Rett kamp met één op 
één begeleiding (1).

Voor ons zijn deze resultaten heel belang-
rijk, want deze vereniging is er voor jullie, 
en daarom willen we die zaken organise-
ren die voor jullie de grootste meer-
waarde betekenen. De resultaten geven 
ons stof tot nadenken, stof tot herorgani-
seren, stof tot verruiming. 
Bedankt voor jullie mening, wij gaan hier Bedankt voor jullie mening, wij gaan hier 
terdege rekening mee houden!terdege rekening mee houden!

Wat verwachten jullie?Wat verwachten jullie?
Mogelijke nieuwe initiatievenMogelijke nieuwe initiatieven



F

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 800 EURO EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 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 = 600 euroTussenkomst BRSV = 600 euro

Voor een andere investering kan de resterende 200 Voor een andere investering kan de resterende 200 
euro aangevraagd wordeneuro aangevraagd worden

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 onderzoek wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk (de tussenkomst kan 
gesplitst worden, zie ook voorbeeld) overgemaakt op de rekening van de aan-
vrager.

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

Ook andere onkostenandere onkosten kunnen in aanmerking komen (waarvoor geen tus-
senkomst voorzien is door andere instanties), zoals gerechts kosten, erelonen 
en diverse onkosten bij een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, steeds 
mits voorlegging van de factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.



S
PUUR PUUR BENEFIETBENEFIET

Trekkertrek 2012Trekkertrek 2012

Zaterdag 15 en zondag 16 september 2012Zaterdag 15 en zondag 16 september 2012

Groot nieuws!Groot nieuws!
Op 15 en 16 september 2012 maakt een groep dansers opnieuw het podium 
van CC Nova Wetteren onveilig met een nieuwe dansvoorstelling PUUR 2012PUUR 2012. 
Denk aan PUUR 2011 aangevuld met een heleboel nieuwe choreo’s, nieuwe 
gezichten en vooral een groep gemotiveerde dansers die er heel veel zin in 
hebben om er een prachtige voorstelling van te maken! 
We hopen het succes van vorig jaar te overtreff en dus … allen daarheen!

ConcreetConcreet
• Zaterdag 15 september om 20 uur, zondag 16 september om 15 uur en 

om 18.30 uur
• Tickets vanaf 15 augustus, enkel op reservatie: 09 365 20 20 
Neem een kijkje op onze FacebookpaginaFacebookpagina of surf naar www.puur2012.bewww.puur2012.be
(Isabeau Reynvoet)

Raf en Vera en hun Orsmaalse Trekkertrekvrienden hebben zich 
ook dit jaar weer brullend en briesend ingezet voor het goede 
doel. Wie er bij was, heeft het indrukwekkende spektakel vol 
ontzag en bewondering aanschouwd. 

We kunnen jullie niet genoeg bedanken, jullie jaarlijkse inzet 
voor onze vereniging is hartverwarmend!
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Zondag 29 april organiseerde HONDENSCHOOL HONDENSCHOOL 
EN -PENSION DE SNUFFEL EN -PENSION DE SNUFFEL een benefi etwandeling 
met zoektocht voor onder andere de BRSV. 

Met een “geleende hond” namen Aline, Ilias en 
ik goedgemutst de start. Aline is duidelijk gemo-
tiveerd om achter de hond aan te lopen en stapt 
mooi de wandeling van ongeveer een uurtje uit. 
Tussendoor krijgen we nog een lekker drankje 
aangeboden. Bij aankomst ontmoeten wij de ou-
ders van Lisa, die juist aan de wandeling begin-
nen. We zijn niet het enige Rett gezin!

Na afl oop kregen we een cheque overhandigd van 
600 euro. In naam van de Rett vereniging wil ik 
dan ook een heel gemeend “dankuwel” zeggen 
aan Nathalie Reiber, de tante van Rett meisje 
Luna, die ons project heeft voorgesteld en aan 
Jorn Claeys van De Snuff el.

(Caroline Lietaer)

De BLUE KNIGHTSBLUE KNIGHTS organiseerden het weekend 
van 11 mei een internationaal motortreff en: de 
Flanders Fields Rally 2012. Jan Parmentier en zijn 
echtgenote Fabienne zorgden ervoor dat dit keer 
de BRSV uitgekozen werd als goed doel van het 
event. We mochten er een cheque in ontvangst 
nemen ter waarde van 750 euro.
 
De Blue Knights vormen een hechte groep met  
een zeer goed contact met hun Engelstalige col-
lega’s. De Rett banner kreeg een centrale plaats 
in de zaal. Of we de vereniging in het Engels 
konden presenteren ... Met knikkende knieën, en 
met de vertaling van Johan bij de hand, gingen we 
er voor. Vooral het feit dat onze Rett dochters nor-
maal ter wereld komen en de handicap pas later 
duidelijk wordt, raakte een gevoelige snaar bij het 
geboeide publiek. Thea was in haar nopjes met 
alle aandacht en liet zich gewillig fotograferen 
tussen de stoere bikers. 

Een dikke merci aan de Blue Knights en dank voor 
de mooie schenking!

(Jork, Pascale en Thea)
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LIJST 5 DECEMBER 2011 TOT 15 JUNI 2012LIJST 5 DECEMBER 2011 TOT 15 JUNI 2012
AANNEMING BETONBORINGEN ZABO, KORTRIJK
BAETENS ANGELA, ZELLIK
BLUE KNIGHTS BELGIUM IX, BAVIKHOVE
BORENCE-SANDERS, POPERINGE
BORENCE-VROMMAN, BEERNEM
BRANTS SIMONE, OUD HEVERLEE
CAERS LEON-HUYSMANS SIMONNE, MOL
CELEN WALTER, ANTWERPEN
COOLEN JEAN, EKEREN
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BRANDT CHRISTIANE, AALST
DE COEN-DE WAELE, MELSELE
DE MUYNCK JOS, BRUGGE
DE MUYNCK LUC, SCHILDE
DE STRYKER ELIANE, HEKELGEM
DE WIT-GEUKENS, OLEN
DEFEVER MARC, LANGEMARK
DEMAN DANIEL, AARTRIJKE
DEPREZ GEORGETTE, MENEN
DESMET-BONTE, BRUGGE
DEWULF-DESOETE, BRUGGE
D’HONDT-VANDERHASSELT, GENT
DR. JAN PIRYNS, BERLAAR
GABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURS
GOEMAERE-SAMYN, ZILLEBEKE
HARHUIS-ALLEGAERT, BEVEREN
HONDENPENSION DE SNUFFEL, GISTEL
HOORNAERT JORK-VANDENBROELE PASCALE, 
WERVIK
HUYBRECHTS LOUISE, MERCHTEM
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
LANGENS PETRUS, GENK
LAPLASSE DANIEL, LOBBES
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
LORMANS-LAUWERS, LILLE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES KOEN, ASSE

MERLEVEDE DANIEL, DRONGEN
MERTENS GUIDO, DILBEEK
MOUSTIE MARCEL, WETTEREN
NIEUWJAARSRECEPTIE GOEDE DOEL 
(BOUCKENHOOGHE), HEUSDEN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
NUYENS PAUL-NAELAERTS, ANTWERPEN
OSSELAAR-MEERSMAN, TEMSE
PEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVER
PUUR BENEFIET, WETTEREN
RONDE TAFEL MOL 47, MOL
SCHUTYSER, BOOM
SELS RAPHAEL, ZANDHOVEN
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOL
STRUKTON RAIL NV, MERELBEKE
THYS LUDOVICA, LUMMEN
TIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAAL
TIELENS GERDA, KOERSEL
TIELLIU IVAN, MELLE
VAN BOCKSTAELE, GERAARDSBERGEN
VAN CLEEMPUT-REYBROUCK, BRUSSEL
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN GESTEL CONSTANT-MEYVIS ILSE, MEER
VAN HAUWERMEIREN RAPHAEL, LOKEREN
VAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEK
VAN MIEGHEM BRUNO, HOBOKEN
VAN MIERLO PIET-VAESEN BERNADETTE, 
HAMONT
VAN OVERBERGH-DE TAYE, WEMMEL
VAN WALLEGHEM ERWIN, BRUGGE
VAN ZWAM HENDRIK-VERHEYE MARLEEN, 
ZWIJNAARDE
VANDENBROELE LUDO-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VANDER BEKE-DE MUYNCK, STALHILLE
VANHERCK-DE WIT, MEERHOUT
VERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFEL
WEYTJENS-LANGENS, AS

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

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 (VANAF 40 EURO)U TOEGESTUURD (VANAF 40 EURO)
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Onze bijzondere dank Onze bijzondere dank 
voor uw voor uw 
bijzondere gift:bijzondere gift:

Blue Knights Belgium IX BavikhoveBlue Knights Belgium IX Bavikhove
De Snuff el Hondenclub GistelDe Snuff el Hondenclub Gistel
Nieuwjaar Bouckenooghe HeusdenNieuwjaar Bouckenooghe Heusden
PUUR Dansbenefi et WetterenPUUR Dansbenefi et Wetteren
Ronde Tafel Mol 47 Ronde Tafel Mol 47 
Trekkertrek ZoutleeuwTrekkertrek Zoutleeuw
Zabo betonboringen KortrijkZabo betonboringen Kortrijk

Als u besluit om een deel van uw nalaten-
schap aan een goed doel na te laten, dan is 
het nodig dat u een testament maakt. Alleen 
zo bent u er zeker van dat al uw wensen na uw 
overlijden worden uitgevoerd.

Hebt u geen kinderen, kleinkinderen, echt-
genoot of echtgenote, noch een samenwo-
nende partner, dan is een duolegaat de meest 
aangewezen formule. De tarieven voor andere 
erfgenamen zoals broers en zussen kunnen 
oplopen tot 65%. Ooms, tantes, neven en 
nichten zullen 65% of 70% successierechten 
moeten betalen, afhankelijk van het bevoegde 
gewest. Voor andere legatarissen kunnen de 
tarieven oplopen tot 65% of 80%, afhankelijk 
van het bevoegde gewest, zodat zij maar een 
erg klein stukje van uw erfenis overhouden. 

Een duolegaat is een testament met een dub-Een duolegaat is een testament met een dub-
bel legaat. Het ene legaat is bestemd voor bel legaat. Het ene legaat is bestemd voor 
een vriend of verwant, het andere voor een een vriend of verwant, het andere voor een 
goed doel (zoals de Belgische Rett Syndroom goed doel (zoals de Belgische Rett Syndroom 
Vereniging VZW).Vereniging VZW). Bij een duolegaat stelt u 
het goede doel aan als algemeen legataris. 
Dat wil zeggen dat het goede doel verant-
woordelijk is voor de aangifte en de verdeling 
van de nalatenschap. Het goede doel betaalt 
alle successierechten, ook die op het gedeelte 
van de erfenis dat naar de andere erfgena-
men gaat. Liefdadigheidsinstellingen die een 

erkenning hebben om fi scaal aftrekbare giften 
te ontvangen (zoals de Belgische Rett Syn-
droom Vereniging VZW) betalen 8.8% in het 
Vlaamse Gewest, 7% in het Waalse gewest en 
12,5%  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het resultaat is dat uw vriend of verwant meer 
overhoudt én u levert een fi nanciële bijdrage 
aan het gekozen goede doel.

U kunt een duolegaat zelf opstellen, maar het 
is beter om u te laten bijstaan door een nota-
ris. De verhouding tussen het legaat aan het 
goede doel en de andere begunstigde(n) moet 
zorgvuldig worden bepaald.

Noch de erfgenamen, noch het begunstigde 
goede doel moeten hiervan voor het over-
lijden worden op de hoogte gebracht. U kunt 
uw wensen in alle discretie bespreken met de 
notaris.  

Indien u een legaat wilt nalaten aan onze ver-
eniging, geef dan volgende coördinaten door 
aan uw notaris: 

Belgische Rett Syndroom Vereniging VZW, 
Lil 26, 2450 Meerhout
RPR Turnhout 0 435 817 931

(Peter Vanherck)

De BRSV VZW De BRSV VZW 
kan worden opgenomen in uw testamentkan worden opgenomen in uw testament
zowel via een monolegaat als via een duolegaatzowel via een monolegaat als via een duolegaat



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


