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Beste VriendenBeste Vrienden

Vrijdag in alle vroegte wakker 
geworden met sneeuw. Stil, mooi, 
aangekondigd en toch liet ik mij 
verrassen. Mijn winterbanden 
worden er pas dinsdag opgelegd, 
dus verliep die ochtendrit naar 
het werk als een kroniek van 
een aangekondigd vastrijden … 
De eerste Pajotse heuvel was er 
meteen te veel aan. Ik reed mij vast in de sneeuw en kon om 6u30 ’s och-
tends in de bijtende kou, striemende sneeuwstorm en veel te licht gekleed 
beginnen aan een voettocht door de stille verlaten velden.
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Opnieuw op weg naar huis en de plannen volledig omgooien. Die wandeling was afzien 
en genieten tegelijkertijd. De donkere, stille, ongerepte sneeuwvelden waren prachtig, 
de koude en de wind waren bijtend, de pc rond mijn nek woog te zwaar. Ik genoot en 
moest ploeteren, ik ontspande en streste. Bitter en zoet als het leven zelf. Als ons 
leven zelf.

Leven met Rett zorgt voor de moeilijkste en mooiste momenten tegelijkertijd. Leven 
met Rett zorgt voor onverwacht genieten en onverwacht verdrieten. Leven met Rett 
voelt een beetje als die onverwachte sneeuwwandeling om 6u30 ’s morgens. 

Ploeteren, mooi, moeilijk, onverwacht, intens, schoon, puur, kil, heerlijk stilPloeteren, mooi, moeilijk, onverwacht, intens, schoon, puur, kil, heerlijk stil

PloeterenPloeteren, want de voorbije maanden waren niet gemakkelijk. We hebben er lang over 
gedaan om toe te geven dat Lotte echt wel aan een sonde toe was. Ze werd zo mager 
dat ze haar eigen spieren opat op zoek naar energie. Dan heb je geen keuze meer, dan 
moet je toegeven dat met een sonde beter is dan zonder. In september zette Lotte 
haar eerste stap richting voedingssonde, een paar weken later een moeilijke tweede 
en maandag de laatste. 

MooiMooi, want Lotte straalt en is gelukkig, eet en slaapt goed, is alert en heeft er zin in, 
gibbert en lacht. Het gaat goed met Lotte, ze kwam al vier kilo bij en dat zie je. Ze 
heeft meer energie, maakt ons meer dan ooit duidelijk wat ze (niet) wil, het is niet 
meer om het even. En dat is goed. Het waren drie maanden met veel en wisselende 
emotie, ziekenhuisbezoeken en dus veel energie vragend en moeilijkmoeilijk maar we bereik-
ten wat we wilden. OnverwachtOnverwacht snel.

Dit weekend werd ik weer even overweldigd door de kracht van het gevoel dat Lotte 
kan opwekken bij mensen.

Ik zag een intensintens ontmoeten tussen een zo stilaan echt puberende Anna en Lotte. 
Ik zag dankzij Lotte zo schoonschoon het ‘wezen’ van Anna. Lotte haalde helemaal het 
 puurste in Anna naar boven. Zoveel liefde, zoveel tederheid, zoveel aandacht, zoveel 
aangepaste interactie en communicatie tussen die twee. Ik kan het niet in woorden 
vastleggen wat ik zag, wat het met mij deed, wat er zich tussen die twee afspeelde. 
Maar het was schoon, gevoelig, puurpuur, communicatie van zieltje tot zieltje.

En Wies vertelde ons gisteren in de auto zijn kilkille droom die hij al drie keer droomde. 
Wij liggen met z’n allen heerlijk stilheerlijk stil te zonnen op het dek van een boot als er plotseling 
een slechterik komt. Die begint te vechten, maar neemt dan ineens Lotte vast en smijt 
haar overboord in het water. ‘Ik twijfel even’, zegt Wies ons ‘want ik besef dat als ik 
onder de boot terecht kom, wij dan met twee dood zijn, maar dan spring ik snel in het 
water om Lotte te redden.’ ‘En het lukte’, zegt Wies heel gewoon, ‘elke keer is het al 
gelukt. Want dat vind ik het engste in mijn droom. Niet de slechterik, niet het vechten, 
maar wel Lotte die in het water gegooid wordt.’ Daar zaten Luc en ik met tranen in de 
ogen vooraan in de auto. En Wies, die ging gewoon door met een ander verhaal. Al-
weer een kippenvelmoment erbij. Dankzij of ondanks Rett.

Ik wens jullie veel van die bitterzoete momenten in 2013. Met kracht om de bittere mo-
menten aan te kunnen en gevoeligheid om van de zoete des te meer te genieten. 

Lieve groet
Els



Vakantietip

First Things FirstFirst Things First
RETTRETT AGENDA AGENDA

2 februari 20132 februari 2013
Nieuwjaarsbijeenkomst in Brussel. Gastronomisch wande-
len en bijpraten voor alle ouders in de Marollenwijk in onze 
hoofdstad, onder leiding van een gids. Onze kinderen laten 
we die avond aan de goede zorgen van anderen over. Meer 
informatie vindt u in de papieren uitnodiging en op onze 
website, waar u ook kunt inschrijven.

20 april 201320 april 2013
Een jubileumeditie van onze jaarlijkse familiedag in het 
Gielsbos. In 2013 bestaan we 25 jaar en dat zullen we 
 vieren! Noteer deze datum dus zeker in uw gloednieuwe 
agenda. Een sfeervol fi lmpje van de familiedag 2012 (door 
Bruno Victoor) vindt u op onze website. Meer info volgt.

17, 18 en 19 oktober 201317, 18 en 19 oktober 2013
Derde Europees Rett Congres in Maastricht, Nederland. 
Meer informatie vindt u op pagina 36.

20162016
Rett Wereldcongres in Moskou (Rusland).

Vakantieappartementen in OostendeVakantieappartementen in Oostende
Ontspannen op vakantie met uw Rett meid? Domein Beverdonk verhuurt een aantal 
toegankelijke gelijkvloerse vakantieappartementen in Oostende, voor 4 tot 12 personen. 
Rett meisje Anneke ging er met haar groep van het Gielsbos naartoe en beleefde er een 
fi jne tijd. Ga naar www.domeinbeverdonk.bewww.domeinbeverdonk.be en klik op Appartementen aan zee voor alle 
informatie. Deze en heel veel andere handige vakantietips vindt u in de HandiRettgids, 

http://handirettgids.wikispaces.com/vakantiehttp://handirettgids.wikispaces.com/vakantie

In
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Volwassen RETT vrouwenVolwassen RETT vr
Een longitudinaal onderzoekEen longitudinaal o

De eerste resultatenDe eerste resultaten
Vers van de persVers van de pers

De samenwerking tussen België en Ne-
derland maakt dit verouderingsproject 
tot een uniek project. Het Rett Expertise 
Centrum in Maastricht heeft, dankzij de 
medewerking van de Belgische en de 
Nederlandse Rett ouderverenigingen, 

een onderzoek naar veroudering bij het 
Rett syndroom kunnen uitvoeren. Aan dit 
onderzoek hebben 61 Nederlandse en 26 
Belgische gezinnen met een volwassen 
Rett vrouw (leeftijd vanaf 16 jaar) deel-
genomen.

Drs. Nicky HalbachDrs. Nicky Halbach

Drs. Nicky Halbach is Rett researcher aan het Rett Expertise Centrum in Maastricht 
(Nederland). Ze werkt er samen met onder andere dr. Eric Smeets in een team onder 
leiding van professor Curfs. In 2008 publiceerde het team een eerste artikel over de 
specifi eke manier waarop Rett vrouwen ouder worden. Dat onderzoek gebeurde met 
de medewerking van 53 Nederlandse ouders van Rett patiënten. Aan het vervolg-
onderzoek, dat in 2011 werd opgestart, werkten naast Nederlandse ook Belgische Rett 
gezinnen mee. In een eerste artikel over die studie, dat onlangs gepubliceerd werd in 
Clinical Genetics, bespreekt drs. Nicky Halbach de evolutie van de patiënten die ook 
aan het vorige onderzoek deelnamen. In wat volgt deelt ze met ons de belangrijkste 
resultaten van deze analyse.
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Volwassen RETT vrouwenouwen
Een longitudinaal onderzoeknderzoek

In een eerste artikel werden de resultaten 
van het longitudinale onderzoek gepubli-
ceerd. Daarbij zijn volwassen vrouwen 
met het Rett syndroom vijf jaar gevolgd. 
Deze resultaten worden hierna besproken. 

Daarnaast zijn de tandheelkundige ge-
gevens gebruikt voor de ontwikkeling 
van het boekje Dental Alerts. Dit boekje 
bevat informatie met betrekking tot 
tandheelkundige hulp bij mensen met het 
Rett syndroom en is bestemd voor ouders, 
begeleiders, mondhygiënisten en tand-
artsen (verwacht in het voorjaar 2013).

RESULTATEN VAN HET LONGITUDINALE RESULTATEN VAN HET LONGITUDINALE 
ONDERZOEKONDERZOEK

Dit verouderingsonderzoek is uniek, 
aangezien het het eerste longitudinale 
onderzoek is naar veroudering bij het 
Rett syndroom. De resultaten van onze 
analyse zijn gebaseerd op de gegevens 
van 37 volwassen vrouwen met het Rett 
syndroom die gedurende vijf jaar werden 
gevolgd (*). 

Over het algemeen verkeren deze vrou-
wen in een goede algemene gezondheid, 
die de afgelopen vijf jaar zelfs verbeterd 
is. Er worden weinig lichamelijke klachten 
gemeld. Ziekenhuisopnames gebeuren in 
het bijzonder vanwege een longontste-
king en operaties zijn voornamelijk tand-
heelkundig of orthopedisch van aard. 

Het globale beeldglobale beeld van de volwassen 
vrouw met Rett syndroom laat een lang-
zaam progressieve achteruitgang van 
motorische functies zien, in contrast met 
een relatief beter bewaard gebleven cog-

nitieve functie en minder autonome en 
epileptische problemen.

Over het algemeen werd door ouders een 
lichte achteruitgang van de motorische motorische 
functiesfuncties gemeld. In enkele gevallen was er 
sprake van vooruitgang. Hieruit blijkt het 
belang van het continueren van kinesi-
therapie, ook op volwassen leeftijd. Deze 
therapie dient uiteraard aan de specifi eke 
kenmerken van het Rett syndroom aange-
past te zijn. 

De scoliosescoliose is redelijk stabiel tijdens de 
volwassenheid. De ernst kan nog gelei-
delijk een aantal graden verhogen met de 
toenemende leeftijd. Over het algemeen 
leidt dit niet tot klinische problemen, maar 
opvolging blijft gewenst, zij het in een 
lagere frequentie en met name gericht op 
het bewaren van mobiliteit en longfunc-
tie. KyfoseKyfose (hoge, bolle rug) daarentegen 
neemt wel toe op volwassen leeftijd. 

Het psychische functionerenpsychische functioneren van de Rett 
vrouwen verbetert, hetgeen zich uit in een 
verbeterd geheugen, verhoogde alertheid 
en doelgericht gedrag. Daarentegen is 
er wel sprake van het heroptreden van 
gedragsproblemen, bestaande uit gil- en 
schreeuwbuien, zoals die ook voorkwa-
men in de regressiefase op kinderleeftijd. 
Deze problematiek wordt ook in de kliniek 
teruggezien en verdient zeker aandacht.

Verbetering in de communicatiecommunicatie werd 
voornamelijk gezien bij Rett vrouwen 
ouder dan 30 jaar, wat het belang van 
actieve interventie met betrekking tot 
ondersteunende communicatie ook op 
oudere leeftijd bevestigt. 
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De autonome problemenautonome problemen namen af tijdens 
de follow-up. Er kwamen minder huid-, 
slaap-, ademhalings- en spijsverterings-
problematieken voor. Daarnaast nam ook 
de epilepsieepilepsie af. De medicatie bleef echter 
gehandhaafd, ondanks jaren aanvalsvrij-
heid. Regelmatige in vraag stellen van de 
behandeling van epilepsie, met eventueel 
afbouw tot zelfs stopzetting van de anti-
epileptica na een aanvalsvrije periode van 
meer dan twee jaar, wordt aangeraden.

Over het algemeen hebben personen met 
het Rett syndroom moeite om zich aan 
te passen aan veranderende omstandig-
heden en voelen ze zich het best bij een 
vast ritme in een vertrouwde omgeving. 
Uit ons onderzoek is niet gebleken dat dit 
op oudere leeftijd verandert.

Leeftijdsgerelateerde ziektenLeeftijdsgerelateerde ziekten, zoals die 
in de algemene bevolking voorkomen, 
werden bij de Rett vrouwen nauwelijks 
gemeld. Hoge bloeddruk en suikerziekte 
kwamen in geen enkel geval voor en 
botontkalking bij slechts twee vrouwen. 
Screening voor deze ziekten, in het bij-
zonder botontkalking, is in de klinische 
praktijk zeker aangewezen, aangezien uit 
ander onderzoek blijkt dat osteoporose 
frequent voorkomt bij Rett patiënten.

DE TOEKOMSTDE TOEKOMST

Uiteraard blijven we de bestaande deel-
nemers longitudinaal volgen. We nodigen 
ook nieuwe gezinnen met een volwas-
sen vrouw met het Rett syndroom uit om 
deel te nemen aan verder onderzoek. (**)
Hoe meer mensen wij in ons onderzoek 
kunnen opnemen, hoe waardevoller onze 
resultaten zullen worden, wat de begelei-
ding van volwassen Rett vrouwen alleen 
maar ten goede zal komen. De plezierige 
en nuttige samenwerking met de Bel-
gische Rett Syndroom Vereniging wordt 
in de toekomst voortgezet. Wij houden 
u uiteraard op de hoogte van verdere 
resultaten.

(Drs. Nicky Halbach)

(*) Van de 53 deelnemers uit het vorige onder-
zoek hebben negen gezinnen dit keer niet 
geantwoord en zijn zeven vrouwen overleden. 
De doodsoorzaak van deze vrouwen is ons in 
de meerderheid van de gevallen onbekend. 
Een vergelijking van de vroegere klinische ken-
merken van de overleden vrouwen met die van 
de overlevenden liet geen verschillen zien. De 
gemiddelde leeftijd van overlijden was 27 jaar.

(**) Meld u bij het bestuur indien uw Rett 
 dochter ouder is dan 16 en u wenst deel te 
nemen aan het onderzoek. Wij bezorgen u alle 
informatie.

Indien gewenst kan de publicatie bij Nicky 
Halbach worden opgevraagd. Mail brsv@brsv@
rettsyndrome.berettsyndrome.be en wij sturen uw vraag 
door.

AANGEPASTE KINESITHERAPIE BIJ VOLWASSEN RETT VROUWENAANGEPASTE KINESITHERAPIE BIJ VOLWASSEN RETT VROUWEN
WERPT ZIJN VRUCHTEN AFWERPT ZIJN VRUCHTEN AF

HET STIMULEREN VAN DE COMMUNICATIEVE HET STIMULEREN VAN DE COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN OP VOLWASSEN LEEFTIJD BLIJFT NUTTIG EN VAARDIGHEDEN OP VOLWASSEN LEEFTIJD BLIJFT NUTTIG EN 
NODIGNODIG

ReferentieReferentie
Halbach N.S.J., Eric E.J. Smeets, 
Cathérine Steinbusch, Marian A. 
Maaskant, Dick van Waarden-
burg, Leopold M.G. Curfs. Aging 
in Rett syndrome: a longitudinal 
study. Clinical Genetics.
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LUC antwoordtLUC antwoordt

Els vervlocht al jullie wensen en woorden Els vervlocht al jullie wensen en woorden 
van dank in een herinneringsboek voor Lucvan dank in een herinneringsboek voor Luc

Beste vrienden

Ik wil jullie allen heel hartelijk 
danken voor alle lieve wensen 
en woorden van dank. Els 
verzamelde alles en stelde  
een prachtig herinneringsboek 
rond 25 jaar Rett geschiedenis 
samen. 

De talrijke mooie teksten 
van velen en de prachtige 
foto’s deden me heel veel 
plezier en zullen een blijvende 
herinnering zijn aan onze 
samenwerking en vriendschap 
gedurende die vele jaren.

Het was voor mij een totale 
verrassing, die ik echt heel erg 
waardeer.

Mijn afscheid als bestuurslid, 
betekent geen afscheid van de 
vereniging, dus tot binnenkort!

Hartelijke groeten

Luc
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Geeuw, geeuw, geeuw. De wekker maakt me slaapdronken wakker om 6 uur. Staat Geeuw, geeuw, geeuw. De wekker maakt me slaapdronken wakker om 6 uur. Staat 
vandaag op het programma: naar Utrecht voor het symposium ‘Spreken doe ik met vandaag op het programma: naar Utrecht voor het symposium ‘Spreken doe ik met 
mijn ogen’, georganiseerd door de Nederlandse Rett vereniging. Eerst proberen mijn mijn ogen’, georganiseerd door de Nederlandse Rett vereniging. Eerst proberen mijn 
eigen ogen wakker te wassen ...eigen ogen wakker te wassen ...

Boven Antwerpen pik ik Caroline Lietaer en haar logopediste Nele Van Caenegem op. Boven Antwerpen pik ik Caroline Lietaer en haar logopediste Nele Van Caenegem op. 
De lange rit vliegt voorbij dankzij twee vrouwelijke spraakwatervallen en – verbazend De lange rit vliegt voorbij dankzij twee vrouwelijke spraakwatervallen en – verbazend 
– geen fi les op de Nederlandse wegen. Ruim op tijd, kwart voor negen, arriveren we in – geen fi les op de Nederlandse wegen. Ruim op tijd, kwart voor negen, arriveren we in 
het statige hotel te Houten. Badge afhalen en naar de koffi  emachine, met een lekkere het statige hotel te Houten. Badge afhalen en naar de koffi  emachine, met een lekkere 
croissant er bovenop. Caroline is hier geen onbekende, we staan dan ook niet vaak al-croissant er bovenop. Caroline is hier geen onbekende, we staan dan ook niet vaak al-
leen. Ik had me een week voordien geïntroduceerd bij de Nederlandse Rett Syndroom leen. Ik had me een week voordien geïntroduceerd bij de Nederlandse Rett Syndroom 
Facebookgroep en dat had zijn eff ect niet gemist. Zo open zijn die Nederlanders wel.Facebookgroep en dat had zijn eff ect niet gemist. Zo open zijn die Nederlanders wel.

Om 10 uur liep de grote zaal vol met 300 bezoekers: Om 10 uur liep de grote zaal vol met 300 bezoekers: 
ouders, verzorgers, logopedisten en therapeuten. Na ouders, verzorgers, logopedisten en therapeuten. Na 
een inleiding kwam de eerste spreker aan bod: een inleiding kwam de eerste spreker aan bod: prof. dr. prof. dr. 
Hans van BalkomHans van Balkom (zie foto links). Wat ik van zijn verhaal  (zie foto links). Wat ik van zijn verhaal 
onthouden heb, is dat communicatie bestaat uit 55% onthouden heb, is dat communicatie bestaat uit 55% 
lichaamstaal, 7% stemtaal en 39% woorden. Ieder-lichaamstaal, 7% stemtaal en 39% woorden. Ieder-
een communiceert, anders ben je dood. Rett kinderen een communiceert, anders ben je dood. Rett kinderen 
zoeken contact met de ogen en hebben veel aandacht zoeken contact met de ogen en hebben veel aandacht 
voor levende en bewegende dingen. (Zie ook het onder-voor levende en bewegende dingen. (Zie ook het onder-
zoek van dr. Djukic op pagina 18-19.) Medisch gezien zit zoek van dr. Djukic op pagina 18-19.) Medisch gezien zit 
er een blokkade aan de voorkant van de hersenen. Alle er een blokkade aan de voorkant van de hersenen. Alle 
associaties die een woord oproepen, komen van andere associaties die een woord oproepen, komen van andere 
plaatsen in de hersenen en komen samen in de fron-plaatsen in de hersenen en komen samen in de fron-

tale hersenkwab. Bij Rett geeft dit een probleem: wat speelt zich af in een Rett hoofd? tale hersenkwab. Bij Rett geeft dit een probleem: wat speelt zich af in een Rett hoofd? 
Professor van Balkom zegt: Voelt het goed, dan is de communicatie ook goed. Het komt Professor van Balkom zegt: Voelt het goed, dan is de communicatie ook goed. Het komt 
erop neer om goede momenten te creëren. Geef uw Rett kind ook de tijd, gebruik korte erop neer om goede momenten te creëren. Geef uw Rett kind ook de tijd, gebruik korte 
zinnen en accentueer de hoofdwoorden. Zijn toespraak werd doorspekt met videofrag-zinnen en accentueer de hoofdwoorden. Zijn toespraak werd doorspekt met videofrag-
menten waarop duidelijk werd dat Rett kinderen geïnteresseerd kunnen luisteren en menten waarop duidelijk werd dat Rett kinderen geïnteresseerd kunnen luisteren en 
ook een en ander kunnen begrijpen. ook een en ander kunnen begrijpen. 

Aansluitend gaf Sandra Coster, logopediste van beroep, aan hoe een Communicatie Aansluitend gaf Sandra Coster, logopediste van beroep, aan hoe een Communicatie 
Competentie Profi el wordt opgesteld. Aan de hand van dit CCP wordt het communi-Competentie Profi el wordt opgesteld. Aan de hand van dit CCP wordt het communi-
catieniveau bepaald en gaat men na wat de meest geschikte middelen zijn ter onder-catieniveau bepaald en gaat men na wat de meest geschikte middelen zijn ter onder-
steuning van de communicatie. Nele, mijn carpoolster, schreef over het logopedische steuning van de communicatie. Nele, mijn carpoolster, schreef over het logopedische 
Rett café een uitgebreid verslag (zie pagina 14-16).Rett café een uitgebreid verslag (zie pagina 14-16).

De maag begon te grommen, het was ondertussen al middag. Ik verwachtte een kroket De maag begon te grommen, het was ondertussen al middag. Ik verwachtte een kroket 
uit de muur, maar hier vergis ik mij in de Nederlandse gastronomie: een gigantisch uit de muur, maar hier vergis ik mij in de Nederlandse gastronomie: een gigantisch 
uitgebreid koud en warm buff et vol lekkernijen, om duimen en vingers af te likken. Wat uitgebreid koud en warm buff et vol lekkernijen, om duimen en vingers af te likken. Wat 
drinken de Nederlanders bij deze uitgelezen spijzen: ja hoor, melk … Nog een dessert drinken de Nederlanders bij deze uitgelezen spijzen: ja hoor, melk … Nog een dessert 

Com
Praten doe ik met mijn ogenPraten doe ik met m
Nederlands RETT symposium, 28 september 2012Nederlands RETT symposium, 28 september 
Paul Heymans verteltPaul Heymans vertelt
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–  mijn keuze valt op een ter plaatse met de –  mijn keuze valt op een ter plaatse met de 
bunsenbrander gecarameliseerde crème brulée bunsenbrander gecarameliseerde crème brulée 
– en koffi  e. Als ik me nu nog maar kan wakker – en koffi  e. Als ik me nu nog maar kan wakker 
houden …houden …

In de namiddag staan verschillende In de namiddag staan verschillende Rett Rett 
caféscafés op het programma. Vooraf moest je drie  op het programma. Vooraf moest je drie 
voorkeuren doorgeven. In mijn eerste – com-voorkeuren doorgeven. In mijn eerste – com-
municatiehulpmiddelen in de praktijk – toonde municatiehulpmiddelen in de praktijk – toonde 
Eelke Verschuur verschillende hulpmiddelen die Eelke Verschuur verschillende hulpmiddelen die 
kunnen worden gebruikt. Er zijn vele systemen kunnen worden gebruikt. Er zijn vele systemen 
voorhanden: knoppen, communicatieboekjes, voorhanden: knoppen, communicatieboekjes, 

symboolkaartjes ... Zij gaf een overzicht van eenvoudige oplossingen. Eentje is me symboolkaartjes ... Zij gaf een overzicht van eenvoudige oplossingen. Eentje is me 
visueel bijgebleven: op een groot bord met pictogrammen is in het midden een open-visueel bijgebleven: op een groot bord met pictogrammen is in het midden een open-
ing die je voor je gezicht houdt. Zo kan het kind de sprekende mond en de ogen samen ing die je voor je gezicht houdt. Zo kan het kind de sprekende mond en de ogen samen 
met het aangeduide pictogram op het doorkijkraam in één geheel gadeslaan.met het aangeduide pictogram op het doorkijkraam in één geheel gadeslaan.

Het volgende Rett café vond ik heel interessant: Het volgende Rett café vond ik heel interessant: Apps, wat werkt en wat is leuk?Apps, wat werkt en wat is leuk? (Zie  (Zie 
ook het verslag over de iPadworkshop bij ook het verslag over de iPadworkshop bij ModemModem op pagina 17.) Zelf heb ik al lang een  op pagina 17.) Zelf heb ik al lang een 
iPad en gebruik die ook om vooral dieren met hun geluiden te tonen aan mijn dochter iPad en gebruik die ook om vooral dieren met hun geluiden te tonen aan mijn dochter 
(SoundTouchSoundTouch). Blijft ze fascinerend vinden. Maar er zijn natuurlijk veel meer geschikte ). Blijft ze fascinerend vinden. Maar er zijn natuurlijk veel meer geschikte 
Apps. Om er enkele te noemen: Apps. Om er enkele te noemen: SpeakAll!, Grid Player, Go Talk Now, SoundingBoardTM, SpeakAll!, Grid Player, Go Talk Now, SoundingBoardTM, 
Talk Tommy, Talking CardsTalk Tommy, Talking Cards, etc. Hans Luiken liet ze allemaal zien, met hun specifi eke , etc. Hans Luiken liet ze allemaal zien, met hun specifi eke 
toepassingen, allen erop gericht om beter te kunnen communiceren met de Rett kin-toepassingen, allen erop gericht om beter te kunnen communiceren met de Rett kin-
deren. Hij gaf ook mogelijkheden en beperkingen aan en besprak hoe je tot een keuze deren. Hij gaf ook mogelijkheden en beperkingen aan en besprak hoe je tot een keuze 
kunt komen. Alles mooi samengevat in een splinternieuw boek kunt komen. Alles mooi samengevat in een splinternieuw boek iCon Apps, initiatieven iCon Apps, initiatieven 
nemen in communicatie ondersteuning met Appsnemen in communicatie ondersteuning met Apps – te bestellen via Stichting Milo  – te bestellen via Stichting Milo 
(www.milonet.nl) voor 25 euro.(www.milonet.nl) voor 25 euro.

Op mijn laatste Rett café was Caroline zelf aan Op mijn laatste Rett café was Caroline zelf aan 
het woord. Ze demonstreerde hoe het pro-het woord. Ze demonstreerde hoe het pro-
bleemgedrag van haar dochter Aline ingeperkt bleemgedrag van haar dochter Aline ingeperkt 
kon worden door het aanleren van communica-kon worden door het aanleren van communica-
tie met behulp van praatknoppen. Aline kan nu tie met behulp van praatknoppen. Aline kan nu 
haar keuzes bekend maken door op een bepaal-haar keuzes bekend maken door op een bepaal-
de knop te drukken. Ze vraagt bijvoorbeeld om de knop te drukken. Ze vraagt bijvoorbeeld om 
muziek als ze het te stil vindt. (Zie ook Rett muziek als ze het te stil vindt. (Zie ook Rett 
Gazet 31, pagina 8-9.)Gazet 31, pagina 8-9.)

Leonieke, moeder van Marilou, vertelde een uit-Leonieke, moeder van Marilou, vertelde een uit-
gebreid verhaal over haar zoektocht naar onder-gebreid verhaal over haar zoektocht naar onder-
steuning bij communicatie en de bijbehorende steuning bij communicatie en de bijbehorende 
hindernissen. Ze demonstreerde een video hindernissen. Ze demonstreerde een video 

municatie
Praten doe ik met mijn ogenmijn ogen
Nederlands RETT symposium, 28 september 20122012
Paul Heymans vertelt

Leonieke en Caroline – Foto Karin van Beusekom



12.

waarin haar dochter de keuze moest maken tussen eten en drinken op een aanraak-waarin haar dochter de keuze moest maken tussen eten en drinken op een aanraak-
scherm. Omdat ze dan beter eet en ook voor de rust aan de gezinstafel, eet Marilou al scherm. Omdat ze dan beter eet en ook voor de rust aan de gezinstafel, eet Marilou al 
jaren apart met een assistente. De rest van het gezin zit elders. Ik persoonlijk zie hier jaren apart met een assistente. De rest van het gezin zit elders. Ik persoonlijk zie hier 
niet direct een meerwaarde in voor het kind, als ik de situatie vergelijk met die bij mij niet direct een meerwaarde in voor het kind, als ik de situatie vergelijk met die bij mij 
thuis. Mijn dochter zit gewoon mee aan de kop van de tafel en krijgt hapjes met een thuis. Mijn dochter zit gewoon mee aan de kop van de tafel en krijgt hapjes met een 
lepeltje, afwisselend van mijn vrouw en van mij. Als ze dorst heeft, doet ze haar mond lepeltje, afwisselend van mijn vrouw en van mij. Als ze dorst heeft, doet ze haar mond 
niet meer open of wijst ze haar glas aan. Daarna gaat het mondje weer open voor een niet meer open of wijst ze haar glas aan. Daarna gaat het mondje weer open voor een 
hapje. Natuurlijk verschilt ieder kind en maakt ieder voor zichzelf uit wat de beste aan-hapje. Natuurlijk verschilt ieder kind en maakt ieder voor zichzelf uit wat de beste aan-
pak is in het eigen gezin, de meningen daarover kunnen vanzelfsprekend verschillen.pak is in het eigen gezin, de meningen daarover kunnen vanzelfsprekend verschillen.

De dag werd afgesloten in de grote zaal met een De dag werd afgesloten in de grote zaal met een discussiediscussie waaraan alle sprekers  waaraan alle sprekers 
meededen. Uit de antwoorden op de vele vragen werd duidelijk dat Rett meisjes wel meededen. Uit de antwoorden op de vele vragen werd duidelijk dat Rett meisjes wel 
degelijk iets kunnen vertellen, soms met hulpmiddelen en zeker met hun ogen. Aan degelijk iets kunnen vertellen, soms met hulpmiddelen en zeker met hun ogen. Aan 
ons om de uitdaging aan te gaan om met hen te leren communiceren. Er werd ook ons om de uitdaging aan te gaan om met hen te leren communiceren. Er werd ook 
aandacht geschonken aan verschillende onderzoeken op het gebied van communica-aandacht geschonken aan verschillende onderzoeken op het gebied van communica-
tie. De wens werd uitgesproken om ondersteuning in communicatie via het Rett exper-tie. De wens werd uitgesproken om ondersteuning in communicatie via het Rett exper-
tisecentrum in Maastricht voor iedereen mogelijk te maken. tisecentrum in Maastricht voor iedereen mogelijk te maken. 

Als afsluiter was er een pakkende Als afsluiter was er een pakkende slideshowslideshow van de mooiste foto’s van zeker 100 Rett  van de mooiste foto’s van zeker 100 Rett 
meisjes, digitaal opgestuurd door de ouders. Met Bo ertussen was dit een mooi sym-meisjes, digitaal opgestuurd door de ouders. Met Bo ertussen was dit een mooi sym-
bool van de internationale verbondenheid tussen de aanwezige Rett ouders. Met hen bool van de internationale verbondenheid tussen de aanwezige Rett ouders. Met hen 
konden we nog napraten over het symposium en over onze dochters tijdens ‘de bor-konden we nog napraten over het symposium en over onze dochters tijdens ‘de bor-
rel’. Dit keer ontbraken ze niet, de kroketten. rel’. Dit keer ontbraken ze niet, de kroketten. Dank u wel, Nederland.Dank u wel, Nederland.

DE PAKKENDE SLIDESHOW ALS AFSLUITER, MET FOTO’S DE PAKKENDE SLIDESHOW ALS AFSLUITER, MET FOTO’S 
VAN WEL HONDERD RETT MEISJES, WAS EEN MOOI SYMBOOL VAN WEL HONDERD RETT MEISJES, WAS EEN MOOI SYMBOOL 
VAN DE INTERNATIONALE VERBONDENHEID VAN DE INTERNATIONALE VERBONDENHEID 
TUSSEN DE AANWEZIGE OUDERSTUSSEN DE AANWEZIGE OUDERS
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COMMUNICATIETIPS EN ADVIEZENCOMMUNICATIETIPS EN ADVIEZEN

(Bron: uitgave ter gelegenheid van het Rett Symposium op 28 09 2012 (Bron: uitgave ter gelegenheid van het Rett Symposium op 28 09 2012 Praten doe ik Praten doe ik 
met mijn ogen …met mijn ogen … van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging.) van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging.)

• • Probeer te genieten van het contact met uw dochter. Als u het gevoel hebt dat er Probeer te genieten van het contact met uw dochter. Als u het gevoel hebt dat er 
contact en communicatie is, dan is die er ook.contact en communicatie is, dan is die er ook.

• • Communiceren door middel van blikrichting is de meest natuurlijke manier van Communiceren door middel van blikrichting is de meest natuurlijke manier van 
communiceren voor deze meiden. Pas je aan en probeer het te verstaan.communiceren voor deze meiden. Pas je aan en probeer het te verstaan.

• • Volg de blikrichting en benoem waar het meisje naar kijkt.Volg de blikrichting en benoem waar het meisje naar kijkt.
• • Zorg dat je op ooghoogte zit als je met je dochter praat, dit maakt het gemakkelij-Zorg dat je op ooghoogte zit als je met je dochter praat, dit maakt het gemakkelij-

ker om oogcontact te maken.ker om oogcontact te maken.
• • Maak het voor het meisje zinvol (belonend) om te reageren. Bouw reactie om tot Maak het voor het meisje zinvol (belonend) om te reageren. Bouw reactie om tot 

initiatief, maak bijvoorbeeld dat ze kan vragen om herhaling van de activiteit.initiatief, maak bijvoorbeeld dat ze kan vragen om herhaling van de activiteit.
• • Geef het meisje gemiddeld 10-15 seconden de tijd om te reageren.Geef het meisje gemiddeld 10-15 seconden de tijd om te reageren.
• • Kijk samen naar eigengemaakte fi lmpjes en foto’s van recente gebeurtenissen. Kijk samen naar eigengemaakte fi lmpjes en foto’s van recente gebeurtenissen. 

Speel samen een spelletje op smartphone of tablet. Volg de reacties, geef commen-Speel samen een spelletje op smartphone of tablet. Volg de reacties, geef commen-
taar op handelingen.taar op handelingen.

• • Vraag aan een logopedist om mee te kijken naar de dagelijkse communicatie en je Vraag aan een logopedist om mee te kijken naar de dagelijkse communicatie en je 
hierin te begeleiden. Maak een video van de interacties en bekijk de beelden sa-hierin te begeleiden. Maak een video van de interacties en bekijk de beelden sa-
men.men.

• • Benoem handelingen tijdens de dagelijkse verzorging, zo bied je taal aan en is het  Benoem handelingen tijdens de dagelijkse verzorging, zo bied je taal aan en is het  
functioneel. Gebruik korte zinnen. Gebruik altijd dezelfde kernwoorden, passend bij functioneel. Gebruik korte zinnen. Gebruik altijd dezelfde kernwoorden, passend bij 
de handeling.de handeling.

• • Kies twee tot maximaal drie dagelijks terugkerende handelingen. Geef die een Kies twee tot maximaal drie dagelijks terugkerende handelingen. Geef die een 
passende verwijzer (luier voor verzorging, beker voor drinken, bord voor eten). passende verwijzer (luier voor verzorging, beker voor drinken, bord voor eten). 
Leer aan dat de voorwerpen betekenisdragers zijn en gebruik ze standaard als Leer aan dat de voorwerpen betekenisdragers zijn en gebruik ze standaard als 
aankondiging van de handeling of situatie.aankondiging van de handeling of situatie.

• • Lees voor uit prentenboeken of vertel bij fotoboeken of fi lmfragmenten op tablet. Lees voor uit prentenboeken of vertel bij fotoboeken of fi lmfragmenten op tablet. 
Vraag haar te reageren, bijvoorbeeld met een knop of het aanwijzen van ‘leuk / niet Vraag haar te reageren, bijvoorbeeld met een knop of het aanwijzen van ‘leuk / niet 
leuk’ of ‘ja / nee’.leuk’ of ‘ja / nee’.

• • Houd bij het aanwijzen de niet-dominante hand van het Rett meisje vast, zodat de Houd bij het aanwijzen de niet-dominante hand van het Rett meisje vast, zodat de 
dominante hand kan bewegen. Help bij blokkades.dominante hand kan bewegen. Help bij blokkades.

• • Zorg voor rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en een vaste structuur in het dag-Zorg voor rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en een vaste structuur in het dag-
ritme. ritme. 

• • Laat u helpen door deskundigen op het gebied van ondersteunende communicatie.Laat u helpen door deskundigen op het gebied van ondersteunende communicatie.

(Paul Heymans)(Paul Heymans)
(Foto’s Hans van Balkom en Leonieke / Caroline: Karin van Beusekom)(Foto’s Hans van Balkom en Leonieke / Caroline: Karin van Beusekom)
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Rett cafe door Sandra Boer-Agema op het Nederlandse symposiumRett cafe door Sandra Boer-Agema op het Nede
Een verslag door logopediste Nele Van CaenegemEen verslag door logopediste Nele Van Caeneg

Logopedie bij RETT meisjesLogopedie bij RETT 

Aangezien het Rett syndroom een zeldzame stoornis is, kunnen zowel Sandra Boer-
Agema als ikzelf maar een beperkte ervaring voorleggen. Haar en mijn bevindingen 
zijn echter wel sterk overlappend. Hierna volgt een verslag van haar workshop, ver-
vlochten met een aantal eigen inzichten.

De meeste ouders met een Rett meisje consulteren een logopedist naar aanleiding van 
eet- of drinkproblemen. Zo’n eerste vraag is vaak de aanleiding om ook de communi-
catie te observeren en te ondersteunen. Hoewel Rett meisjes onderling erg verschillen, 
zien we toch heel wat tendensen in hun communicatiepatroontendensen in hun communicatiepatroon.

• Taalbegrip is vaak meer ontwikkeld dan taalproductie, daardoor bestaat het gevaar 
dat Rett meisjes onderschat worden.

• Het taalbegrip op een objectieve manier testen is vaak moeilijk en onbetrouwbaar. 
(Zie ook het artikel over het onderzoek van dr. Djukic op pagina 18-19.) De discre-
pantie tussen begrijpen en uiten is het duidelijkst voor ouders en andere mensen 
die dicht bij het meisje staan. 

Sandra Boer-Agema – Foto: Karin van Beusekom
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Rett cafe door Sandra Boer-Agema op het Nederlandse symposiumerlandse symposium
Een verslag door logopediste Nele Van Caenegemem

Logopedie bij RETT meisjesmeisjes
• De lichaamstaal, vooral door middel van de ogen, is vaak sterk ontwikkeld.
• Veel Rett meisjes zijn in staat om keuzes te maken – meestal via de blik, soms 

door het gericht gebruik van de handen. Hier kunnen ondersteunende communica-
tiemiddelen zinvol zijn (zie verder). 

Hoe maken we hier, als therapeut en als ouder, optimaal gebruik van?Hoe maken we hier, als therapeut en als ouder, optimaal gebruik van?

Door alles te blijven verwoorden, stimuleren we het taalbegrip bij het Rett meisje. 
Het is belangrijk dat we ook taal gebruiken die minder evident is voor het kind. Een 
Rett meisje dat motorisch niet in staat is om zelfstandig te drinken leert woorden als 
beker, tafel of neerzetten niet, tenzij we onze eigen handelingen bewust verwoorden. 
We moeten proberen voldoende uitdagingen te creëren. Als alles steeds op dezelfde 
manier gebeurt, verdwijnt de stimulans tot communiceren. Je daagt een kind uit, geeft 
het ruimte tot initiatief, als je af en toe iets verandert, bijvoorbeeld de beker wat ver-
der wegzetten, speelgoed net buiten het bereik plaatsen.

Rett meisjes gebruiken vaak specifi eke lichaamstaal om iets duidelijk te maken. Het is 
voor alle betrokken partijen – in de eerste plaats voor het Rett meisje zelf – belangrijk 
om zo goed mogelijk te begrijpen en begrepen te worden. Het is zinvol om een lijstje 
aan te leggen van het soort lichaamstaal dat het meisje in diverse situaties gebruikt 
om zich te uiten. Ook het opnemen op video van specifi eke situaties en handelingen 
kan nuttig zijn om het gedrag achteraf rustig te bekijken, te analyseren en te interpre-
teren: Wat zijn de lichamelijke signalen? Waarvoor staan ze? AandachtspuntenAandachtspunten hierbij 
kunnen zijn:

• spierspanning – spanning of ontspanning in een of meerdere lichaamsdelen
• geluiden – soort geluid, hoog (vaak spanning), laag (vaak ontspanning), luid, stil
• ademhaling – snel (vaak spanning of opwinding), traag (vaak ontspanning), diepe 

buikademhaling, oppervlakkige ademhaling ter hoogte van borst of keel
• gelaatskleur – rood (spanning of opwinding), grauw (zich niet goed voelen of angst)
• ogen – kijkrichting, iets aangeven via gedeelde aandacht
• lichaamscontact – iets willen? nabijheid zoeken? gewoon een knuff el?
• lachen – een epilepsieaanval? spanning? plezier?
• automutilatie (=zelfpijniging) – frustratie? verveling? andere lichamelijke pijn?
• grijpen – ik wil iets? ik wil dit niet en duw het dus weg?
• ...

Als ouder leer je op die manier je dochter beter kennen. Je kan vlotter inspelen op wat 
ze aangeeft. Dat verbetert de relatie met je kind, doet frustratie afnemen en geeft een 
aanzet tot betere communicatie. Bovendien kan je een handleiding opmaken voor an-
dere mensen die contact hebben met het meisje (familie, opvoeders, therapeuten ...). 
Dit verhoogt de veiligheid en vertrouwdheid in nieuwe situaties.
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Het is belangrijk – als ouder en als therapeut – om 
een Rett meisje niet op een te hoog niveau te bena-
deren, maar zeker ook niet op een te laag niveau. 
Dit laatste is zo mogelijk nog nefaster voor haar 
zelfvertrouwen. Kinderen worden er passief van en 
kunnen afhaken. Soms kan het zinvol zijn om een grotere stap voorwaarts te zetten en 
daarna pas geleidelijk de tussenstapjes te nemen. Het is in de eerste plaats belangrijk 
om nauwkeurig te observeren wat het kind zelf aangeeft, waar de interesses liggen. 

Ondersteunende communicatiemiddelenOndersteunende communicatiemiddelen

Er bestaan heel wat mogelijkheden om de communicatie te ondersteunen en te faci-
literen via allerhande hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan drukknoppen met inge-
sproken boodschappen, spraakcomputers, sprekende fotoalbums ... Deskundig advies 
hieromtrent is in te winnen bij Modem – www.modemadvies.bewww.modemadvies.be (Zie ook het artikel over 
de iPad op pagina 17.)

Ondersteunende communicatiemiddelen kunnen zeker nuttig zijn, maar niet elk instru-
ment is voor elk kind geschikt. Het is aan te raden om, samen met een logopedist, 
het kind eerst deskundig te testen om uit te zoeken of een communicatietoestel een 
meerwaarde kan betekenen voor je Rett meisje en welk instrument daartoe het meest 
geschikt is. 

Relevante stappenRelevante stappen in die analyse zijn:

• Formuleren wat je precies wilt bereiken.
• Via observatie en training nagaan wat de mogelijkheden en de vaardigheden van 

het Rett meisje zijn (met foto’s, prenten, concreet materiaal, mini-voorwerpen kun-
nen werken, actie-reactie begrijpen ...).

• In kaart brengen van de interesses van het meisje.
• Uitzoeken welke middelen een meerwaarde kunnen betekenen.
• Uitproberen van deze middelen (niet steeds evident, vaak biedt Modem de moge-

lijkheid).
• Aankoop van het hulpmiddel.
• Leren gebruiken van het hulpmiddel.

Als besluit kunnen we stellen dat een goede samenwerking tussen ouders en logope-
dist een absolute meerwaarde en misschien zelfs een voorwaarde is om de communi-
catie met een Rett meisje maximaal te ontplooien. 

(Nele Van Caenegem, logopediste van Rett meisje Aline Moerkerke in VZW Zonnebloem 
te Heule (Kortrijk), zonnebloem@management.be)



RETT en iPadRETT en iPad
To App or not to AppTo App or not to App

municatie
Caroline volgde bij Modem een 
workshop over de iPad. Ze vertrok 
met vele vragen en kwam enthousi-
ast terug met heel wat antwoorden.

Een iPad is geen communicatiemid-
del, maar kan er wel voor gebruikt 
worden. Hij is goedkoper (kostprijs 
480 à 800 euro) dan de ‘echte’ com-
municatietoestellen, maar vertoont 
voor dit gebruik wel een aantal 
hinderpalen. Vooral het zeer gevoe-
lige scherm, dat reageert bij iedere 
aanraking, is een nadeel voor Rett 
meisjes. Voor andere tablets (kost-
prijs vanaf 300 euro) zijn momen-
teel nog minder Apps beschikbaar, 
hoewel de achterstand snel inge-
haald wordt in deze snel evolueren-
de branche.

Wat zijn goede communicatie-Apps? Wat zijn goede communicatie-Apps? 
Go Talk Now is voorlopig met stip 
de beste communicatie-App op de 
markt. Het kost ongeveer 70 euro. 
Go Talk Now is vergelijkbaar met Go 
Talk als communicatiesysteem, met 
de mogelijkheid van 1, 4, 9 of 16 
keuzevakken. Een gratis versie kan 
worden uitgetest. Men kan de instel-
lingen zo wijzigen dat het program-
ma trager reageert. Deze App is 
ook deelbaar met andere iPads. De 
handleiding is in het Engels, maar 
heel eenvoudig en duidelijk. 
SPEAKall! – Zeer goede communi-
catieondersteuning via het PECS 
(Picture Exchange Communication 
System) principe, gratis.
Say Hi – Een heel goed dynamisch 
communicatiesysteem, gratis.
Sounding Board – Lijkt erg op de Go 
Talk Now.

Apps die focussen op foto’s, picto-
grammen en verhaaltjes in com-
binatie met spraak zijn My Picture 
Talk, iCommunicate, Scene en 
Heard.

In onze HandiRettgids vind je leuke 
Apps om te spelen: http://handirett-http://handirett-
gids.wikispaces.com/iPadgids.wikispaces.com/iPad

Terugbetaling?Terugbetaling?
Aanvragen tot terugbetaling van 
de iPad via het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap 
zijn nog hangende, of er terug-
betaling volgt is nog niet zeker. 
De hoezen, montagesystemen en 
communicatie-Apps zoals Go Talk 
Now worden wel terugbetaald.

Conclusie Conclusie 
Een iPad is geen volwaardig alter-
natief voor een communicatiesys-
teem voor Rett meisjes. Het scherm 
reageert te snel en is te gevoelig. 
We deden de test bij Aline. Ze had 
veel interesse, maar slaagde er, 
ondanks haar vrij goede motoriek, 
niet in om gericht te kiezen tussen 
vier vakken. Voor wie een iPad heeft 
zijn de Apps met actie- en reac-
tiespelletjes voor Rett meisjes wel 
boeiend. Spelplezier verzekerd!

Wie toch een iPad als communicatie-
toestel wenst aan te kopen, neemt 
er best eentje vanaf versie 2 met 
een aangepaste communicatie-App 
(Go Talk Now). De meeste Apps heb-
ben op YouTube een demofi lmpje. 
Het is interessant om dat te be-
kijken vooraleer je tot een aankoop 
overgaat.

(Caroline Lietaer)

Modem is een onafhankelijk 
adviescentrum waar ouders en 
therapeuten terecht kunnen 
voor een consult of een demo. 
Modem organiseert regelmatig 
workshops op diverse loca-
ties. Meer info vind je op www.
modemadvies.be
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RETT syndroom heeft nood aanRETT syndroom heeft no
aangepaste beoordelingsmethodesaangepaste beoordelings

Onderzoekers aan het Montefi ore Medical Centre (New York, USA) publiceerden 
de resultaten van een pilootonderzoek in de aprileditie van Pediatric Neuro-
logy. Kinderen met Rett syndroom blijken een zinvolle visuele zoekfunctie te 
vertonen waarbij ze informatie kunnen verwerken en prioriteiten kunnen stel-
len. De onderzoekers zijn van mening dat de conventionele testen niet verfi jnd 
genoeg zijn en de cognitieve capaciteiten van deze patiënten onderschatten.

Eén op de 10 000 vrouwen wordt getroff en door het Rett syndroom, dat hen 
wakker en alert achterlaat, maar met zeer beperkte mogelijkheden om zich op 
welke manier dan ook uit te drukken. Zonder de capaciteit om te communice-
ren door middel van taal of gerichte handbewegingen, kunnen Rett patiënten 
hun intellectuele mogelijkheden onvoldoende demonstreren. Onderzoekers aan 
het Montefi ore Medical Center, onder leiding van Aleksandra Djukic (MD, PhD, 
directeur van het Tri-State Rett Syndrome Center) hebben aangetoond dat de 
gestandaardiseerde testen die gebruikt worden om autisme te diagnosticeren, 
de mogelijkheden van Rett meisjes onderschatten. De resultaten tonen aan dat 
de capaciteiten van Rett meisjes beter zijn dan men totnogtoe dacht.

“Het is 46 jaar geleden dat de stoornis voor het eerst klinisch werd beschreven 
en tot vandaag was er weinig indicatie of Rett meisjes informatie kunnen be-
grijpen en verwerken. De resultaten van ons onderzoek wijzen erop dat testen 
op maat voor Rett meisjes nodig zijn om hun intellectuele capaciteiten en hun 
psychologische toestand accuraat te kunnen bepalen,” zegt Aleksandra Djukic, 
professor neurologie en pediatrie aan het MFMC en het Albert Einstein College 
of Medicine. “Het is een medische noodzaak voor deze meisjes om toegang te 
hebben tot eye-gaze speech generating computers zodat ze de kans krijgen om 
hun capaciteiten te demonstreren en te communiceren met hun familieleden.”

Een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van Rett meisjesEen onderzoek naar de cognitieve capacite

DE RESULTATEN VAN DIT PILOOTONDERZOEKDE RESULTATEN VAN DIT PILOOTONDERZOEK
TONEN AAN DAT DE CAPACITEITEN VAN RETT MEISJES TONEN AAN DAT DE CAPACITEITEN VAN RETT MEISJES 
BETER ZIJN DAN MEN TOTNOGTOE DACHTBETER ZIJN DAN MEN TOTNOGTOE DACHT
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RETT syndroom heeft nood aanod aan
aangepaste beoordelingsmethodesmethodes

Een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van Rett meisjeseiten van Rett meisjes

Dr. Djukic gebruikt haarscherpe eye-gaze technologie met een monitor die 
de oogbewegingen registreert door middel van camera’s en gerefl ecteerd 
infrarood licht. Ze laat patiënten vragen beantwoorden door het fi xeren van 
hun blik op het antwoord, dat voorgesteld wordt door een afbeelding. Voor 
dr.  Djukic en veel van haar patiënten heeft de eye-gaze technologie duidelijk 
gemaakt dat Rett meisjes in staat zijn om iets aan te duiden, een vraag te be-
grijpen en te communiceren met hun ogen.

De studie onderzoekt niet-verbale cognitieve mogelijkheden en visuele 
voorkeuren door het patroon van de visuele fi xatie te analyseren met gebruik 
van de eye-gaze technologie. Er werden 49 Rett meisjes getest en vergele-
ken met een groep controlepersonen. De meisjes met het Rett syndroom ver-
toonden een voorkeur voor sociale stimuli. Ze staarden meer naar gezichten 
dan naar objecten en keken vooral langer naar de ogen van een persoon. 
Dat geeft een nieuw inzicht over hun neurologisch ontwikkelingsprofi el, hun 
voorkeuren en hun capaciteiten om visuele stimuli te onderscheiden en te ver-
werken. De resultaten tonen ook een opvallend verschil tussen Rett patiënten 
en kinderen met autisme. Deze laatsten vermijden sociaal- en oogcontact. 
Verder onderzoek is nodig om de ‘verborgen’ gedachten en gevoelens van Rett 
meisjes te onthullen.

Rett meisjes hebben een eigen manier van behandelen en aangepast onderwijs 
nodig, toegespitst op hun noden en op het optimaliseren van hun specifi eke 
communicatieve vaardigheden. Verder onderzoek moet meer klaarheid bren-
gen over die specifi eke noden en vaardigheden.

Dr. Djukic en haar team, 18 in Rett syndroom gespecialiseerde artsen, voorzien 
in geavanceerde diensten voor patiënten door middel van ingrepen, onderwijs 
en research. Het Rett Syndrome Center van het kinderziekenhuis Montefi ore 
opende de deuren in januari 2008 en behandelt 250 patiënten uit Amerika 
en de rest van de wereld. Dr. Djukic wordt erkend als vooraanstaand in haar 
vakgebied, met meer dan 30 jaar ervaring. 

(Bron: Montefi ore News Releases, www.montefi ore.org)

(Samenvatting en vertaling: Anna Vermeulen)

Dr. Aleksandra DjukicDr. Aleksandra Djukic
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Het braafste meisje van de klasHet braafste meisje van de klas
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Rett meid in de kijkerkijker

In Veurne – de charmante, kleine stad 
Bachten de Kupe – ontvangen Ann en 
Karim me allerhartelijkst op een grauwe 
novemberzondag. De driejarige Syrah 
huppelt vrolijk rond, toont me haar teke-
ningen en snoept stiekem alle aardbei-
tjes van de taart. Jarne (10) probeert 
zich onzichtbaar te maken met een grote 
koptelefoon voor de buis. Geen taart voor 
hem, want die wordt aan tafel gegeten en 
daar gebeuren dingen waar hij geen deel 
van wil uitmaken. Rett meisje Phara (8) 
ligt in bed. Eerst slaapt ze, later wordt ze 
wakker, maar horen doe ik haar niet. 

K: Toen ze pas geboren was, grapten we: 
‘moesten alle baby’s als Phara zijn, we 
namen er een stuk of tien’. Ze was meer 
dan een jaar oud toen er voor het eerst 
bloed werd afgenomen en dat is meteen 
de eerste keer dat we haar hebben horen 
huilen. Phara was slapen en eten en 
rondkijken. Ze werd wakker als het etens-
tijd was, maar ze vroeg niet om eten, ze 
protesteerde niet als haar luier vies was. 
A: Ze sliep door na een week of twee. 
We waren zo gelukkig met haar, blij dat 
we zelf konden slapen ook. Het was een 
droom dat de periode met gebroken nach-
ten zo kort duurde dit keer. 

K: Toen ze wat ouder was en we haar in 
een box legden overdag, bleef ze daar 
rustig liggen. We hadden haar als het 
ware 24 uur op de 24 kunnen laten liggen. 

Ze bewoog niet, protesteerde of weende 
nooit, vroeg geen aandacht. 
A: Ik herinner me dat een poetsvrouw op 
het werk zei: ‘een kindje dat niet weent, 
dat is niet normaal’.

Phara is nu acht jaar. Nog steeds bestaat 
haar leven uit slapen, eten en rondkijken. 

K: Ze is niets veranderd in al die jaren. 
We hebben haar altijd gekend zoals ze nu 
is. Ze vraagt nog steeds op geen enkele 
manier aandacht. Ze is blij als ze die 
aandacht wel krijgt, als iemand met haar 
bezig is, maar ze protesteert niet als dat 
niet zo is. Ze vraagt nog steeds niet om 
eten of drinken, om een verse luier. Als je 
haar drinken geeft en de fl es wegneemt, 
dan merk je dat ze meer wil als ze naar 
de fl es blijft kijken, maar ze protesteert 
niet als ze niet meer krijgt. Ik zeg ‘dan 
merk je’, maar eigenlijk merken alleen 
de mensen die haar heel goed kennen 
dat op. Ze communiceert soms met haar 
ogen, maar het is heel subtiel en vluchtig. 
Ze vraagt niets, uit geen behoeften, ze is 
het liefst op haar gemak. 
A: Dokter Smeets zei: ‘Phara is een 2PK-
tje. Ze zal weinig of niets bijleren omdat 
ze gerust is in haar situatie, ze is niet ge-
dreven om meer te kunnen.’ Ze kan niets 
vastnemen, ze moet het van het visuele 
hebben. Ze kijkt het liefst naar haar favo-
rieten op tv: Kaatje, Plop ... als ze het niet 
interessant vindt, kijkt ze gewoon niet.

PHARA SLAAPTPHARA SLAAPT
PHARA EETPHARA EET
PHARA KIJKT RONDPHARA KIJKT ROND
ZE WEENT NIETZE WEENT NIET
ZE PROTESTEERT NIETZE PROTESTEERT NIET
ZE VRAAGT GEEN AANDACHTZE VRAAGT GEEN AANDACHT



Zo weinig aandacht vragen, zo braaf en 
rustig zijn, heeft nadelen ... 

A: We moeten heel alert zijn met eten en 
drinken, aangezien ze daar zelf niet om 
vraagt. We geven dat zoveel mogelijk op 
vaste momenten, maar af en toe ... Soms 
sta ik met haar fl es in de hand en dan 
vraagt Jarne iets of Syrah doet gek of de 
telefoon rinkelt, zo gaat ongemerkt fl ink 
wat tijd voorbij.

... het heeft zelfs gevaarlijke kantjes. 

A: In onze vroegere – niet aangepaste – 
badkamer lag ze eens met haar beentje 
tegen de verwarming. Andere kinderen 
trekken dan hun beentje weg of gillen. 
Vooraleer Phara reageerde was ze derde-
graads verbrand. 
K: Drie jaar geleden, Syrah was twee 
weken oud, hebben we verbouwd. Phara 
heeft nu haar eigen slaap- en badkamer in 
een uitbouw beneden. Het enige probleem 
is dat we haar ‘s nachts niet meer kunnen 
horen sinds ze beneden slaapt. De signa-
len van een webcam of een babyfoon 
gaan niet door de wand. We zullen een 
andere oplossing moeten zoeken, want 
onlangs had ze ‘s nachts overgegeven en 
daar hadden we niets van gemerkt.

A: In haar boekje van Kind & Gezin heb 
ik genoteerd dat Phara ooit een ‘bravo-
gebaar’ heeft gemaakt. Karim zegt dat 
ik me dat verbeeld en ik twijfel nu of het 
een echte herinnering is. Het staat wel in 
het boekje. Ze heeft ooit even met hulp 
kunnen zitten, maar als ze toen viel, was 
dat als een baksteen. Enerzijds vind ik het 
zo spijtig dat ze nooit iets heeft gekund, 
heeft gezegd. Anderzijds heeft ze ook 
niet de frustratie moeten meemaken van 

het verliezen van vaardigheden. Ze heeft 
 niets verloren, ze kon niets. Huilbuien 
heeft ze nooit gehad. Ze is altijd haar 
rustige zelf gebleven. 

A: Toen ze een maand of zeven was, 
zijn we op aanraden van de dagmoeder 
beginnen zoeken naar wat haar scheelde, 
toch was ze twee jaar oud voor we een 
diagnose kregen. Karim zei: Jarne sliep te 
weinig, nu hebben we zo’n brave baby en 
is het weer niet goed. Dat stelde me weer 
eventjes gerust. 
K: Kind & Gezin en ook de pediater zei-
den dat we geduld moesten hebben. We 
geloofden hen, omdat we hen wilden 
geloven. Ze heeft vele onderzoeken gehad 
die allemaal geen uitsluitsel brachten.

A: Omdat we zo’n lange tijd niet wisten 
wat er scheelde, raadden mensen ons 
aan om van ziekenhuis te veranderen. 
Dat betekende in de praktijk de meeste 
onderzoeken opnieuw doen, want de 
testresultaten kregen we niet mee. Dat 
zagen we niet zitten. Die onderzoeken – 
ze kreeg onder andere een spierbiopsie 
en een ruggenmergpunctie, want aan-
vankelijk dacht men aan een spierziekte 
– waren zeer belastend, zeker en vooral 
voor Phara, maar ook voor ons. 
K: Op intakegesprek bij een thuisbege-
leidingsdienst in Gits, zat onder andere  
dokter Roelens. Phara was net een paar 
weken beginnen handenwringen en dat 
viel hem op. Hij heeft toen contact op-
genomen met de artsen in Brussel om 
nogmaals een bloedonderzoek te doen, 
dit keer specifi ek op Rett. 
A: Twee maanden later kregen we de 
diagnose: ‘Mevrouw, meneer we hebben 
slecht nieuws voor u, we hebben het ge-
vonden’. De diagnose Rett syndroom was 
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gevallen. Een atypische vorm van Rett 
weliswaar, maar toch Rett. Ze spreken 
van een donderslag bij heldere hemel, dit 
was er een. Na al die keren dat er niets uit 
de onderzoeken gekomen is denk je, hoop 
je of wil je geloven dat het al bij al wel zal 
meevallen. 
K: Toch was ik blij dat het nu een naam 
had. Hoewel we het niet wilden geloven, 
wisten we toch dat er iets ernstig was. Nu 
konden we het plaatsen. Ann heeft infor-
matie opgezocht op het internet en kwam 
zo in contact met de vereniging. We zijn 
onmiddellijk lid geworden.

A: Sinds haar tweede gaat Phara naar 
het therapeutisch kinderdagverblijf Mat-
thijs in Ieper. Ze zit er in dezelfde klas 
van Rett meisje Thea. In het begin zat ze 
in een klasje waar de begeleiding ge-
probeerd heeft om met haar te commu-
niceren via prenten. Ze hebben ook een 
poging gedaan tot zindelijkheidstraining 
en om haar zelfstandig te laten drinken. 
Dat kon Phara allemaal niet. Thea was 
iets beter, maar ook zij had het moeilijk 
op dat te hoge niveau. Beide meisjes zijn 
in dezelfde periode overgegaan naar het 
basale klasje, waar de kinderen met de 
minste mogelijkheden zitten. Het is een 
goede groep en we hebben veel voeling 
met de begeleiding. 

A: Phara heeft een periode veel aanval-
len gehad, soms meerdere per dag. Het 
was geen echte epilepsie, wel een teveel 
aan CO2 in de hersenen. In die periode 
besliste de school om haar niet meer te 
stimuleren, omdat ze de indruk hadden 
dat actievere momenten aanvallen uitlok-
ten. Dr. Smeets was het niet eens met die 
aanpak. Hij wil dat we haar blijven stimu-
leren, zodat ze nog voelt dat ze leeft. 

Daar hebben ze op school de begeleiding 
dan aan aangepast. Voor ons is het ook 
verleidelijk om haar met rust te laten. Als 
je twee normale kinderen hebt die aan-
dacht vragen, hulp willen bij het huiswerk, 
een spelletje doen ... vliegt de tijd voorbij. 
Het is nu eenmaal zo dat wie het meeste 
lawaai maakt, de meeste aandacht  krijgt. 
Moest Phara protesteren, dan zou je 
genoodzaakt zijn met haar bezig te zijn. 
Iedereen kijkt heel raar op als ze dan toch 
eens weent. Dat gebeurt eigenlijk alleen 
als we haar haren kammen. Ze heeft een 
enorm hoge pijngrens, maar blijkbaar is 
haar hoofdhuid heel gevoelig.

K: Phara ligt heel veel, thuis nog meer dan 
op school. Ze heeft dan ook een tijd veel 
last gehad van haar luchtwegen, het is 
moeilijk voor haar om slijm op te hoesten. 
Ze had ook vaak felle koortsopstoten. Er 
was een periode dat ze geen maand ziek-
tevrij was. Rond haar zevende kwam er 
een kentering, nu is ze veel minder ziek. 
We geven haar wel al een hele tijd drie 
keer per dag een aërosolbehandeling.

A: Phara heeft al heel wat medicatie 
moeten nemen in haar leven. Van het een 
verdween haar eetlust, het ander maakte 
haar suf, nog iets anders hielp niet tegen 
de aanvallen. Zelf kan ze niet uitdrukken 
hoe ze zich voelt en wij kregen niet de 
indruk dat ze globaal gezien veel voordeel 
had van al die pillen. Sinds een maand 
of zes zijn we dan ook langzaam aan het 
afbouwen. Het duurt zo lang omdat de 
eff ecten van de verschillende medicijnen 
geobserveerd moeten worden. Dat is be-
langrijk als we later toch weer iets zouden 
moeten opstarten. Nog een maand en 
dan is ze volledig medicatievrij, dan kun-
nen we zien hoe ze ‘naturel’ is en of dat 
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beter is. Bij iedere stap die we afbouwen, 
merken we dat ze verandert. Vroeger kon 
ze heel hartelijk lachen, hopelijk komt dat 
terug.

A: De maaltijden zijn bij Phara een wis-
selend succes: als ze het lekker vindt, is 
de fl es rap leeg, lust ze het niet, dan doet 
ze haar mond niet open. Momenteel eet 
ze heel goed, we moeten haar zelfs wat 
afremmen. Aangezien ze heel weinig be-
weegt, verbrandt ze ook weinig en wordt 
ze rap te zwaar. Dat is vroeger anders 
geweest. Toen ze twee jaar oud was, woog 
ze nog geen 10 kilo. De gastro-enteroloog 
gaf ons de raad om saus bij haar warm 
eten te doen en slagroom bij het fruit. Dat 
ging zo vlot binnen, dat ze in geen tijd 
17 kilo woog. Sindsdien moeten we haar 
voeding goed in het oog houden. 

A: Wat ik het ergste vind, is dat ze nooit 
heeft kunnen stappen. Anderzijds zie ik 
dat het met stappende Rett meisjes ook 
niet altijd gemakkelijk is. Je eigen huis kun 
je aanpassen, maar als je ergens anders 
komt is het toch vaak moeilijk. Nu kun-
nen we, ook doordat Phara zo braaf is, 
gemakkelijk overal met haar naartoe. We 
zien soms wel dat het haar stoort als het 
te druk is, maar ze wordt nooit lastig. 
K: Toch beperkt een zorgenkindje je leven. 
Een van ons moet bijvoorbeeld altijd thuis 
zijn om 17.15 uur, want dan komt Phara 
met de bus van school. En als ze meer 
dan 38,5 graden koorts heeft, wat bij 
Phara toch vaker voorkomt dan bij nor-
male kinderen, mag ze niet naar school.
A: Ook in de vakanties is het niet ge-
makkelijk. Haar school is drie weken 
gesloten in de zomer. Sinds enige tijd gaat 
ze in die periode twee keer vijf dagen op 
kortverblijf in het MPI te Heule, anders 

moeten we de andere kinderen teveel 
ontzeggen in de vakantie. In die vijf dagen 
is het hier dan wel hectisch, dan ‘moet’ er 
vanalles, dan proppen we alle uitstapjes 
en activiteiten opeen. Echt relaxen, zoals 
ik dat bij andere mensen zie, is dat toch 
niet.
K: Daarnaast verblijft Phara af en toe een 
nacht in Villa Rozerood. Ze heeft daar 
 recht op maximaal 32 nachten opvang 
per jaar. Die 32 nachten halen we niet, 
maar we maken de laatste tijd toch vaker 
gebruik van die mogelijkheid. Het is voor 
ons een goed alternatief voor een baby-
sit, ze is er in goede handen. Het is niet 
gemakkelijk om iemand te vinden die 
de zorg en de verantwoordelijkheid voor 
Phara aankan. Voor onze ouders wordt het 
steeds moeilijker en voor een jong meisje 
dat een zakcentje wil bijverdienen is voor 
Phara oppassen toch niet evident. 
A: Dat gebeurt wel op de dagen dat ik ga 
sporten en Karim moet werken, maar dan 
ligt Phara te slapen en ben ik vlakbij als er 
iets zou schelen. Je moet de mensen wel 
een kans geven om Phara en de situatie 
te leren kennen.

Karim werkt 4/5 en Ann heeft een half-
tijdse baan. 

A: Allebei fulltime werken met de gezins-
situatie die we hebben zou niet gemakke-
lijk zijn, er is ook nog zoiets als kwaliteit 
van leven. Het is wel een luxe dat we al-
lebei in de buurt werken en dat Phara met 
de bus afgehaald en thuisgebracht wordt. 
Als ik eens een dagje naar Brugge moet 
voor het werk, is dat een hele organisatie. 
Op Karim’s werk zijn ze heel begrijpend 
en geven ze vlot een dag verlof om fa-
miliale redenen als dat nodig is. Op mijn 
werk gaat dat heel wat moeilijker, ik moet 

NOG EEN MAAND EN ZE IS MEDICATIEVRIJNOG EEN MAAND EN ZE IS MEDICATIEVRIJ
ZE KON ZO HARTELIJK LACHENZE KON ZO HARTELIJK LACHEN
HOPELIJK KOMT DAT TERUGHOPELIJK KOMT DAT TERUG



25.

vakantiedagen opnemen als Phara ziek is. 
Dat is niet prettig, uiteindelijk wil iedereen 
die dagen opnemen voor leuke dingen.

A: We hebben lang getwijfeld over een 
derde kindje. We wisten niet of we het 
zouden aankunnen, hoe we het moesten 
organiseren. Anderzijds kon ik er moei-
lijk mee leven om nooit meer een kindje 
te zien opgroeien, de eerste stapjes, de 
eerste woordjes ... Toen ik zwanger was 
van Phara, ben ik nooit ergens ongerust 
over geweest. Het kwam gewoon niet bij 
me op dat er iets mis zou kunnen gaan, 
dat mij zoiets zou kunnen overkomen. Die 
derde zwangerschap was wel anders. We 
waren bang dat er weer iets zou schelen 

en hadden vooraf beslist dat een tweede 
zorgenkindje voor ons geen optie was, 
vandaar dat we een vruchtwaterpunctie 
hebben laten uitvoeren. We hebben alle 
begrip voor mensen die daar wel voor 
kiezen, maar voor ons kon het niet meer. 
Het is een goede beslissing geweest. We 
zijn zo blij met Syrah. Voor Jarne was de 
geboorte van een kleine zus ook goed, 
ondanks het feit dat ze een aantal jaar 
verschillen in leeftijd. Hij was die zeven 
jaar eigenlijk opgegroeid als ‘enig kind’. 
Hij moest nooit iets delen met Phara, want 
die vroeg nooit iets. Nu is dat wel anders. 

A: Jarne en Syrah zijn totaal tegengestelde 
karakters. Jarne is nogal op zichzelf. Hij 
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heeft er lange tijd niet bij stil gestaan dat 
Phara anders is en hij stelt zich ook weinig 
vragen. Hij is ook niet echt met haar 
bezig. De voordelen van ‘zo’n zus’ kan hij 
dan weer wel appreciëren, bijvoorbeeld 
als we ergens gaan en voorrang krijgen, of 
toen we met z’n allen naar Villa Pardoes 
op vakantie mochten. Volgens hem ziet 
haar leven er niet zo slecht uit, ze moet 
niet studeren en kan op haar gemak de 
hele dag tv kijken. Dat zou hij ook wel 
willen, de hele dag computer en tv, dat is 
zijn leefwereld.

A: Syrah is veel opener en socialer. Zij 
stelt wel vragen: Waarom kan Phara niet 
stappen? Waarom kan ze niet praten? ... 
Ze gaat veel aan haar bed zitten. Vaak 
kijken ze hand in hand tv. Op Syrah rea-
geert Phara dan ook het meest.

Het verhaal is verteld, het is tijd om te 
gaan. Phara heeft een fl esje gekregen en 
zit tevreden en rustig na te genieten. Bij 
het afscheid schenkt ze mij een hartver-
overende glimlach. Dag Ann, dag Karim, 
dag Jarne, dag Syrah, dag lieve Phara.

(Anna Vermeulen)

Wil je jouw eigen Rett meid in de 
kijker? 

Wil jouw brus iets vertellen over 
zijn of haar Rett zus?

Geef ons dan een seintje op 
brsv@rettsyndrome.bebrsv@rettsyndrome.be
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BRUS aan het woordBRUS aan het woord

(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea – deel 2(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea – deel 2
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Wat een feest!Wat een feest!

Muzirkus 2012Muzirkus 2012
27 september27 september

Meer dan 1 200 jongeren met een handicap woonden donderdag 27 septem-
ber 2012 de achtste editie van Muzirkus bij in de grote tent van Plopsaland. 
Muzirkus, een organisatie van de Rotary Clubs van Nieuwpoort en Diksmuide, 
stond voor muziek en circus. Dat laatste is de afgelopen jaren weggevallen, 
maar muziek is er nog steeds volop! Rett meisjes Christine, Emma en Thea 
waren er met een begeleider, Aline was er met haar klas. 

Donderdag 27 september, 09.30 uur, gietende regen, Emma en ik vertrekken 
naar Adinkerke voor een dagje Muzirkus. Emma met grote vraagtekens in haar 
ogen, maar die verdwijnen prompt bij aankomst in Plopsaland: ze herkent dit 
pretpark! Ze was hier afgelopen zomer toen ze op kamp was aan zee. Voor mij 
was het iets langer geleden, toen heette het nog de Meli …

Op de parking is er een hartelijk weerzien met Thea en Pascale en een aan-
gename kennismaking met Christine, een Rett dame van 48, en haar zus 
Katia. Jammer dat Caroline er niet bij kan zijn. Tijdens de picknick kunnen we 
haar wel per sms geruststellen dat dochter Aline het naar haar zin heeft. Heel 
toevallig zit ze met haar klasje in onze buurt, zo kan ze ook mee op de foto.

Na de fotoshoot is het showtime! Johan Bouttery en de Ketnetband bezorgen 
een bomvolle tent een onvergetelijke namiddag. ‘Het dak eraf’ is hier een pas-
sende uitdrukking. Glinsterende ogen bij onze meisjes en grote hilariteit toen 
zangeres Annick in de rolstoel van Thea ging zitten. Thea showde ons daarbij 
haar disco-move, pràchtig!

Voor we er erg in hadden, werd het laatste liedje ingezet en was het tijd voor 
afscheid. Het was een heel vermoeiende dag, maar wel eentje om in te ka-
deren. Tot een volgende keer!

(An Meersman)

Het was fi jn om te zien hoe een zus zich over haar Rett zus ontfermt, dat geeft 
hoop voor de toekomst van je eigen kind. Je hoopt dat de band tussen je eigen 
kinderen goed blijft, maar daar heb je geen vat op. Je weet ook niet wat er zal 
gebeuren als je er zelf niet meer bent. Het is dan ook zeer verrijkend dat zus-
sen en broers van oudere Rett dames bij de vereniging komen. Ook zij kunnen 
een waardevolle inbreng hebben, hun moeilijkheden en positieve ervaringen 
delen, daar kan iedereen uit leren.

(Pascale Vandenbroele)
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Het was voor mij vooral een hele fi jne ervaring om eens andere familieleden van 
meisjes met het Rett syndroom te ontmoeten. Voor mij klikte het onmiddellijk met An 
en Pascale, en natuurlijk met de meisjes. Het was leuk om ervaringen uit te wisselen. 
Ik stond er echt van te kijken hoeveel de meisjes gemeen hebben, ook al zien ze er 
totaal anders uit, is de graad van hun handicap verschillend, en natuurlijk ook hun 
leeftijd. Het valt ook op hoe anders het voor een moeder is dan voor mij als zus. Ik 
bewonder echt de inspanningen die de mama’s – en natuurlijk ook de papa’s – leveren 
om het leven van hun dochters zo aangenaam mogelijk te maken, ook al moeten ze 
daar heel veel voor laten. 
 
Mijn zus heeft echt van de dag genoten. Tijdens het optreden zat ze wel meer de 
andere kant op te kijken, maar zij bekijkt en observeert altijd veel liever de mensen 
rondom haar. Ik vond heel het gebeuren zeer intens. De liefde die je voelde, het geluk 
dat van de kindergezichtjes straalde, dat was gewoonweg fantastisch.

Mijn zus zag er zeer tevreden uit toen we weer in de auto zaten, het was een mooie 
dag voor ons allebei. Bedankt, ook namens mijn zus, dat we dit samen hebben mogen 
beleven. Het was zeker voor herhaling vatbaar!

(Katia Potteau)
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RSE Algemene VergaderingRSE Algemene Ver
Londen, 17 novemberLonden, 17 november

Op 17 november jongstleden hield Rett Syn-
drome Europe, de koepelorganisatie van de 
Europese nationale Rett verenigingen, haar 
jaarlijkse Algemene Vergadering in Londen. Op 
verzoek van ons bestuur namen Anna en ikzelf 
de Eurostar om de meeting te gaan bijwonen.

Op het appelOp het appel
Bij onze aankomst in de afgehuurde vergader-
ruimte hartje Londen, merken we meteen een 
aantal vertrouwde gezichten. Gastvrouw en 
-heer Lorna en Ronny Jaff a van de Britse ver-
eniging, Wilfried Asthalter, erevoorzitter van 
de Duitse vereniging, en Denis Galea uit Malta 
zijn oudgedienden in de ware zin van het 
woord: zij waren (mede-)pioniers van de Rett 
vereniging in hun land en van het toenmalige 
EARS, de voorloper van RSE. Ons ook reeds 
jaren bekend zijn Martine Gaudy uit Frankrijk, 
Oliviero dell’ Oro uit Italië en Stella en Gerard 
Peckary uit Oostenrijk. De Hongaarse Danijela 
Szili, de Fransman Thomas Bertrand en de 
Catalaan Jordi Serra hebben we leren ken-
nen op de Algemene Vergadering van 2011 in 
Parijs. Tenslotte maken we hier voor het eerst 
kennis met Karsten Larsen uit Denemarken, 
Marjorie Lamminen uit Finland, Graeme Dal-
laghy uit Schotland, Michael Britton en Paul 
Chapman uit Groot-Brittannië, en – last but not 
least – Rob van der Stel en Nathalie Bouwman 
uit Nederland. De verenigingen uit IJsland, 
Zweden, Noorwegen, Rusland, Griekenland, 
Polen, Ierland en Estland zijn verontschuldigd.

Verder wordt de vergadering bijgewoond door 
twee vooraanstaande personen uit de inter-
nationale Rett research, met name Angus 
Clarke uit Groot-Brittannië en Laurent Villard 
uit Frankrijk. 

Na de verwelkoming van de nationale delega-
ties door Lorna, gaat de vergadering onder lei-
ding van Martine over tot de orde van de dag.

Goedkeuring van het vorige verslagGoedkeuring van het vorige verslag
Het verslag van de laatste Algemene Verga-
dering van 6 november 2011 te Parijs wordt 
unaniem goedgekeurd. 

Verslag van de activiteiten van het voorbije Verslag van de activiteiten van het voorbije 
werkjaarwerkjaar
Martine licht de activiteiten toe in het perspec-
tief van enkele doelstellingen uit de statuten.

Het verbeteren van de communicatie binnen 
de Europese Rett gemeenschap
• Er is geprobeerd het netwerk nieuw leven 

in te blazen door een update van de 
contacten uit alle leden-staten. Danijela 
hielp daarbij voor wat betreft de landen uit 
Oost-Europa.

• De website werd vernieuwd en uitgebreid, 
terwijl toch vastgehouden werd aan het 
oorspronkelijke idee van een interac-
tieve kaart van Europa met links naar de 
websites en de contactpersonen van de 
respectievelijke landen.
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RSE Algemene Vergaderinggadering

• Er werd een nieuw logo ontworpen met 
twee open handen en daarboven de 
 Europese sterren. (Persoonlijk vinden wij 
het wel jammer dat het typerende handen-
wringende gebaar uit het logo verdwenen 
is.)

• Met steun van Eurordis is een sociaal 
netwerk ontwikkeld, RareConnect 
genaamd (zie pagina 34). 

Externe invloed en verdediging van de belan-
gen van Rett personen en families
• RSE werd offi  cieel lid van Eurordis, de 

Euro-pese Vereniging voor Zeldzame Ziek-
ten. Daardoor verkreeg RSE stemrecht op 
de Algemene Vergaderingen van Eurordis 
en ECRD (Euro-pese Conferentie over 
Zeldzame ziekten).

• In het kader van Eurordis nam Danijela 
deel aan een ‘Summer School’ rond de 
verdediging van patiëntenbelangen bij 
klinische trials en de ontwikkeling van 
geneesmiddelen, en aan een bijeenkomst 
van DITA (Drug Information and Transpa-
rency Access Task Force).

• Gérard Nguyen vertegenwoordigde RSE in 
de schoot van EUCERD (European Union 
Committee of Experts in Rare Diseases).

• RSE voldoet aan de criteria om betrokken 
te worden in de activiteiten van EMA 
 (European Medicine Agency). In dit kader 
nam Danijela deel aan de Pharmaco-
vigilance Workshop en aan de PCWP (Pa-
tient and Consumer Working Group).

• Verder was RSE vertegenwoordigd op 
de Euromeeting van DIA (Drug Informa-
tion Association) en op de workshop van 
EUPATI (European Patients Academy on 
Therapeutic Innovation).

• Thomas en Martine vertegenwoordigden 
RSE op de Wereld Rett Conferentie in New 
Orleans in juni 2012.

• Diverse posters werden voorgesteld en 
geaccepteerd op internationale weten-
schappelijke bijeenkomsten.

RSE uitbreiden tot alle Europese landen en 
zo nodig helpen bij het tot stand brengen van 
nieuwe nationale verenigingen
In september 2012 hield de nog jonge Rus-
sische Rett vereniging een familiedag. De 
verenigingen uit Frankrijk en Finland woonden 
die bij en zorgden voor ondersteuning.
Er is contact gelegd met vier Rett families in 
IJsland.

Komende uitdagingen en vragenKomende uitdagingen en vragen
• Hoe kunnen we het RSE netwerk meer tot 

leven brengen?
• Hoe kunnen we de RSE website nog verder 

ontwikkelen? Welke informatie willen de 
leden er vinden?

• Hoe RareConnect en andere sociale media 
ontwikkelen?

• Wat moet de rol zijn van RSE in de toe-
komst?

• Wat met de (problemen rond) fondsen-
werving?

• Wat moet onze rol zijn in het bepleiten van 
genetische research en / of studies rond 
verzorging?

Financieel verslagFinancieel verslag
De Algemene Vergadering keurt het door 
schatbewaarder Oliviero gepresenteerde 
fi nanciële verslag goed. Oliviero dringt er bij 
de leden die hun bijdrage nog niet betaalden 
op aan dit alsnog te doen voor het einde van 
het jaar.

Verslagen van de activiteiten binnen de na-Verslagen van de activiteiten binnen de na-
tionale verenigingentionale verenigingen
Alle aanwezige afgevaardigden brengen ver-
slag uit van de activiteiten van hun verenig-
ing. Omdat de uitgewisselde verslagen niet 
voor publicatie bestemd blijken te zijn, beperk 
ik me hier tot enige rudimentaire informatie. 
Over het algemeen ontwikkelen de verenigin-
gen gelijklopende basisactiviteiten zoals een 
website, een nieuwsbrief (en / of Facebook-
pagina), een of meer gerichte informatieve 
bijeenkomsten en een nationale familiedag.



Italië 
AIRETT, opgericht in 1990 telt 680 leden, 
waaronder 350 families; sponsort genetische, 
klinische en revalidatieve research. 

Denemarken 
Landsforeningen Rett Syndrom, opgericht in 
1988, telt 143 leden, waaronder 89 families
(op 103 gediagnosticeerde meisjes en 1 jon-
gen). Sinds 2011 fi nanciert de Deense regering 
een ‘Centrum voor Rett Syndroom’ met zeven 
stafl eden: een hoofdarts-manager, een mo-
leculair-genetisch onderzoeker, een kinesist 
en een pedagoog-psycholoog (voltijds); verder 
een sociaal werker, een verpleegster en een 
secretaris (deeltijds).

Finland
Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry, opgericht 
in 1989 (oorspronkelijk als Autistien Tuki ry, 
maar sinds kort omgedoopt omdat de actieve 
leden in hoofdzaak Rett families waren); tegen-
woordig zijn alle activiteiten Rett gerelateerd; 
telt 89 leden, waaronder 70 families.

Frankrijk
AFSR, opgericht in 1988, telt om en bij de 400 
families; omvat een wetenschappelijk comité 
dat adviseert inzake gesponsorde onderzoeks-
projecten. 

Hongarije
Hongaarse Rett Syndroom Stichting, opgericht 
in 1995, telt 45 families. 

Nederland
NRSV, in zijn huidige vorm opgericht in 2008, 
telt 160 families; betrokken in research rond 
scoliose en communicatie, mede betrokken bij 
het Rett expertisecentrum te Maastricht.
Stichting Terre, opgericht in 2008, telt geen 
feitelijke leden, maar vertegenwoordigt wel 
zo’n 200 families; belangrijkste activiteit 
bestaat in het opstarten van research pro-
gramma’s; opende in 2011 het Rett Center te 
Maastricht.

Schotland
Rett Syndrome Association Scotland, opgericht 
in 1986, telt 41 families; sponsort het onder-
zoek van Dr. Mark Bailey en zijn team aan de 
Universiteit van Glasgow.

Groot-Brittannië
Rett UK, in 1984 opgericht als Rett Syndrome 
Association UK (naamsverandering anno 
2010), telt 600 families; sponsort vooral onder-
zoek dat de symptomen verbetert en sociale 
research, eerder dan medische en genetische 
research.

Duitsland
Elternhilfe für Kinder mit Rett Syndrom, 
opgericht in 1987, telt 1 552 leden waaronder 
605 families. De nationale koepelorganisatie 
telt negen autonome verenigingen, verdeeld 
over de diverse ‘Länder’; beschikt over twee 
vrijgestelden voor administratie en onthaal; 
heeft een wetenschappelijke adviesraad voor 
gesponsord onderzoek; omvat sinds 2005 ook 
een werkgroep voor volwassenen.

LunchLunch
Tijdens de – overheerlijke – lunchpauze wordt 
een afgevaardigde van ieder land uitgenodigd 
voor een korte presentatie voor de camera. 
Daarbij worden enkele gerichte vragen gesteld 
met betrekking tot (een specifi eke activiteit 
binnen) zijn / haar vereniging. Bedoeling is om 
een compilatie te maken en het videofi lmpje 
op de websites te plaatsen van RSE en Rar-
eConnect.

RSE WebsiteRSE Website
Thomas Bertrand geeft een briefi ng over de 
vorderingen van de nieuwe website. Die ging 
in juni 2012 online en wordt dagelijks bekeken. 
Voorlopig zijn nog niet alle links ingevuld. Tho-
mas gaat verder met het updaten en spoort de 
leden aan om artikels en foto’s op te sturen, 
ook van hun eigen websites. Hij zou graag elke 
maand een artikel ontvangen, telkens van een 
ander land.



33.

RareConnectRareConnect
Thomas legt uit waar het project RareConnect 
om draait (zie pagina 34).
 
Europese Rett Syndroom Conferentie 2013Europese Rett Syndroom Conferentie 2013 
Rob van der Stel van Stichting Terre ontvouwt 
de plannen voor de Europese Rett Conferentie 
die van 17 tot 19 oktober 2013 plaatsvindt te 
Maastricht (zie pagina 36). 

Verkiezing RSE bestuurVerkiezing RSE bestuur
Momenteel zijn drie bestuursleden halverwege 
hun eerste termijn, met name Martine Gaudy, 
Thomas Bertrand en Lorna Jaff a. Oliviero Dell’ 
Oro is halverwege zijn derde termijn. Danijela 
Szili stelt haar kandidatuur voor de overblij-
vende (vijfde) functie, en die wordt aanvaard. 
(Inmiddels is beslist dat Thomas Bertrand de 
nieuwe voorzitter is.) 

Komende congressenKomende congressen
De Algemene Vergadering van RSE zal ge-
houden worden in de marge van de Europese 
Rett Syndroom Conferentie te Maastricht. De 
eerstvolgende Rett Syndroom Wereldconferen-
tie zou gepland zijn voor 2016 te Moskou. De 
Russische Rett Vereniging zou instaan voor de 
organisatie.

Inbreng van de aanwezige onderzoekersInbreng van de aanwezige onderzoekers
Laurent Villard geeft ons feedback over de 
afgelopen Wereldconferentie te New Orleans 
en een aantal recentere resultaten uit de Rett 
research. Heel interessant, maar tekst en 
slides worden uitdrukkelijk bestempeld als niet 
voor publicatie bestemd. Het is wachten op 
een samenvatting van Villard zelf. (Inmiddels is 
de samenvatting op de redactie toegekomen, 
maar te laat om ze hier alsnog in vertaling te 
publiceren. Ze komt in ons eerstvolgende num-
mer aan bod.) 

Angus Clarke brengt het laatste nieuws betref-
fende EuroRett, de Europese Database. Ales-
sandra Renieri uit Italië nodigde indertijd de 
artsen en onderzoekers van andere Europese 

landen uit al hun nationale data samen te 
brengen in één Europese database. Dat zou 
het onderzoek alleen maar ten goede komen 
en het betrouwbaarder maken. Tot dusver 
zijn de meeste verzamelde data afkomstig uit 
Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Italië. 
Waarom beheerders van databases in andere 
landen (vooralsnog) niet medewerken, is ons 
onbekend.

Alle data zijn – voor zover wetenschappelijk 
vergelijkbaar – succesvol samengebracht. Een 
en ander impliceert dat de centrale database 
minder informatie bevat dan de nationale 
databases. Er werden gegevens verzameld van 
1 880 patiënten uit 12 landen. De volledige 
database telt 293 klinische en 16 genetische 
elementen. De centrale database telt 62 
klinische en 7 genetische items. Iedere onder-
zoeker of oudervereniging kan toegang krijgen 
tot de gegevens, mits voorleggen van een 
duidelijk project. 

Het onderhoud van de database kost 5 000 
euro per jaar. Daarvoor zouden de beide 
onderzoekers graag een beroep doen op RSE. 
Zelf kunnen ze van de Europese Unie wel fi -
nanciële steun krijgen voor wetenschappelijke 
projecten, maar veel moeilijker voor de data-
base. Voorlopig vraagt RSE dat minstens één 
van haar leden betrokken wordt bij het bestuur 
van de database. Dat kan ons een beter in-
zicht geven in het wat, hoe en waarom. Angus 
Clarke en Laurent Villard zullen dit verzoek 
overbrengen bij hun bestuur.

Het is 20 uur wanneer de vergadering wordt 
afgesloten. Gelukkig hebben onze gastheren 
een gezellig restaurant gereserveerd, waar de 
sociale banden nog eens extra gesmeed en 
gesmeerd kunnen worden. Het is al een heel 
stuk rustiger in Londen wanneer we elkaar 
rendez-vous geven voor Maastricht.

(Johan Delaere)
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Social media veroveren stormenderhand de hele wereld en de Rett wereld 
is daarop geen uitzondering. Mensen zoeken virtueel contact met andere 
mensen, Rett ouders zoeken virtueel contact met lotgenoten in eigen land, bij 
de buren, of de wereld rond. We stellen u een aantal recente initiatieven voor.

RARECONNECTRARECONNECT

RareConnectRareConnect is een internationaal forum voor patiënten met een zeldzame 
ziekte, hun familieleden en behandelaars. Het is ontstaan uit een samenwer-
king tussen NORD (National Organisation for Rare Disorders) en EURORDIS 
(Rare Diseases Europe). 

Op dit forum kunnen contacten gelegd worden met lotgenoten over de gehele 
wereld. Rett Syndrome Europe heeft in juni 2012 een deelforum voor de inter-
nationale Rett gemeenschap opgezet bij RareConnect. Je kunt er vragen stellen 
en op vragen antwoorden, verhalen en artikels lezen, videobeelden en foto’s 
bekijken. Je kunt ook eigen bijdragen inzenden (in het Engels): foto’s, een video 
met je Rett dochter, een persoonlijk verhaal, een samenvatting van een weten-
schappelijk artikel ... Alle bijdragen worden nagelezen door een moderator voor 
ze op de pagina van de International Rett Community gepubliceerd worden. 

Op RareConnect kun je terecht in vijf talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en 
Italiaans. Het forum is in volle ontwikkeling, dus andere talen zullen binnenkort 
beschikbaar zijn. (Helaas zal dat voor het Nederlands wellicht nog een tijdje 
duren.) Alle artikelen krijg je te lezen in de taal die je gekozen hebt bij het 
aanmelden, de forumposts kun je desgewenst laten vertalen met een simpele 
klik op de ‘ask for it’ knop onder elke post (dat duurt enkele minuten tot maxi-
maal drie uur). Het vertalen gebeurt niet door vertaalrobots, maar door profes-
sionele vertalers. 

Dit internationale Rett forum telt reeds meer dan 100 geregistreerde leden en 
er werden reeds heel wat interessante topics geopend. Zin om mee te doen? 
Op de homepagina van RareConnect – http://www.rareconnect.orghttp://www.rareconnect.org – selecteer 
je bovenaan rechts een taal en een community, in ons geval Rett Syndrome. 
Nu kun je artikels lezen en de forumposts bekijken. Om zelf een bijdrage te 
kunnen leveren, moet je je eerst registreren. Daarvoor klik je helemaal boven-
aan rechts op ‘join’ (in geval je Engels koos als taal). Nu kun je aan de slag!

Connecting ...Connecting ...

Lotgenoten ontmoeten elkaar op het wereldwijde webLotgenoten ontmoeten elkaar op 
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FACEBOOKFACEBOOK

In onze nabije en verdere buurlanden werden reeds diverse Rett Facebook-
pagina’s en -groepen opgestart. 

Voor de FacebookgroepenFacebookgroepen gelden min of meer strenge toelatingsvoorwaarden. 
De Franse groep bijvoorbeeld, laat alleen Rett ouders toe die lid zijn van hun 
oudervereniging, de AFSR. Wie lid wil worden van de besloten Facebookgroep 
van de Nederlandse vereniging, kan een mailtje met dat verzoek sturen naar 
info@rett.nlinfo@rett.nl of kan lidmaatschap aanvragen via een bestaand lid. Er worden 
enkel Rett ouders en brussen toegelaten. In deze Facebookgroep zijn ook een 
aantal mensen van onze vereniging actief. Er wordt vooraf gecontroleerd of je 
tot de doelgroep behoort en dus lid kan worden, maar eens je dat bent, kun je 
vrij bijdragen – bedoeling is wel dat het Rett gerelateerd is – wat je wilt. Alleen 
leden kunnen de groep en de berichten bekijken.

De Facebookpagina’sFacebookpagina’s van de diverse nationale Rett verenigingen zijn vrij toe-
gankelijk. Je vindt een link op bijvoorbeeld de homepage van de Britse, de 
Franse en de Nederlandse Rett vereniging. Je vindt er foto’s, video’s, informa-
tie, vragen, berichten ... iedereen kan reageren en deelnemen aan discussies. 
Bedenk wel dat ‘de hele wereld’ toegang heeft om er te schrijven én te lezen. 

DE DRIE INITIATIEVEN OP EEN RIJTJEDE DRIE INITIATIEVEN OP EEN RIJTJE

• International Rett Community bij RareConnect: wereldwijd, lid worden is 
eenvoudig, een moderator controleert de inhoud vooraleer die gepubliceerd 
wordt.

• Nederlandse Rett Facebookgroep: lidmaatschap is beperkt tot Rett ouders 
en brussen en moet aangevraagd en goedgekeurd worden, inhoud wordt 
niet gecontroleerd voor publicatie, groep en inhoud zijn alleen te bekijken 
door leden.

• Facebookpagina’s: vrij toegankelijk voor alle Facebookgebruikers.

Maak je keuze en neem eens een kijkje. Er gaat misschien een geheel nieuwe 
Rett wereld voor je open.

(Anna Vermeulen)

SOCIAL MEDIA VEROVEREN DE WERELD,SOCIAL MEDIA VEROVEREN DE WERELD,
OOK DE RETT WERELDOOK DE RETT WERELD

Lotgenoten ontmoeten elkaar op het wereldwijde webhet wereldwijde web

Wwweb



Deze database wordt ook de 
basis voor het organiseren van 
een ontmoetingsdag voor 
therapeuten en verzorgers van 
onze Rett meiden, zodat die 
ervaringen en kennis kunnen 
uitwisselen.

Een unieke kansEen unieke kans

EuropeesEuropees
RETT CongresRETT Congres
Maastricht, 2013Maastricht, 2013

In oktober 2013 organiseren onze Noorderburen een Europees Rett Syndroom Con-
gres in Maastricht. Aangezien dit congres net over de grens plaatsvindt, is het een 
ideale gelegenheid voor ons allen om de sfeer op te snuiven, om Rett researchers te 
ontmoeten of te aanhoren en om de nieuwste Rett informatie overzichtelijk gepresen-
teerd te krijgen. De details bezorgen we u in de volgende editie van de Rett Gazet.

Dit congres is ook en vooral een ideale gelegenheid voor alle artsen en therapeuten Dit congres is ook en vooral een ideale gelegenheid voor alle artsen en therapeuten 
van onze Rett meisjes en Rett vrouwen om hun kennis over het Rett syndroom uit te van onze Rett meisjes en Rett vrouwen om hun kennis over het Rett syndroom uit te 
breiden.breiden. We willen die mensen dan ook graag een persoonlijke uitnodiging sturen en 
daarbij rekenen we op de hulp van alle Rett ouders.

We hebben nood aan een databasedatabase van alle artsen en therapeuten die met Rett 
patiënten werken. We verzoeken jullie dan ook met aandrang om ons de namen, namen, 
adressen en e-mailadressenadressen en e-mailadressen door te geven (brsv@rettsyndrome.bebrsv@rettsyndrome.be) van allen die 
professioneel met jullie Rett dochter omgaan. We denken daarbij aan:
• instelling, dagcentrum of school
• huisartsen, pediaters, neurologen en andere artsen-specialisten
• therapeuten uit diverse disciplines: logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, ...

Dank voor jullie medewerking! Rett patiënten kunnen er alleen maar wel bij varen als 
allen die hen omringen en verzorgen optimaal op de hoogte zijn van de details van het 

Rett syndroom.

(Het bestuur)

P.S. Artsen, therapeuten en andere geïnteresseerden die 
deze oproep lezen, kunnen uiteraard hun eigen 
gegevens doorsturen.
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Raf Spiritus en zijn echtgenote Vera zijn een bevlogen koppel. Naast ondernemerschap Raf Spiritus en zijn echtgenote Vera zijn een bevlogen koppel. Naast ondernemerschap 
in de fruitteelt, hebben zij ook het hart op de juiste plaats. Zo organiseren ze al zeven in de fruitteelt, hebben zij ook het hart op de juiste plaats. Zo organiseren ze al zeven 
jaar op rij Trekkertrek, een totaalspektakel waar aangepaste powertraktoren een sleep-jaar op rij Trekkertrek, een totaalspektakel waar aangepaste powertraktoren een sleep-
wagen voorttrekken over een afstand van (maximaal) 100 meter. Dankzij de inkom en wagen voorttrekken over een afstand van (maximaal) 100 meter. Dankzij de inkom en 
het vertier van duizenden toeschouwers, sponsorgelden en de hulp van vrijwilligers, het vertier van duizenden toeschouwers, sponsorgelden en de hulp van vrijwilligers, 
verzamelden ze in totaal al een bedrag van 42.800 euro. Dat geld schonken ze weg verzamelden ze in totaal al een bedrag van 42.800 euro. Dat geld schonken ze weg 
aan ‘t Prieeltje, waar hun Rett dochter Dorien verblijft, en aan onze vereniging.aan ‘t Prieeltje, waar hun Rett dochter Dorien verblijft, en aan onze vereniging.

In naam van de Belgische Rett Syndroom Vereniging mocht ik op 10 november mijn In naam van de Belgische Rett Syndroom Vereniging mocht ik op 10 november mijn 
grootste cheque ooit in ontvangst nemen: 3000 euro! Die avond werden een 80-tal grootste cheque ooit in ontvangst nemen: 3000 euro! Die avond werden een 80-tal 
vrijwillige helpers bedankt met een zeer lekker diner en dito wijnen. Allemaal vrienden, vrijwillige helpers bedankt met een zeer lekker diner en dito wijnen. Allemaal vrienden, 
familieleden en buren van Raf en Vera, die op deze manier werden bedankt voor hun familieleden en buren van Raf en Vera, die op deze manier werden bedankt voor hun 
tomeloze inzet om van Trekkertrek een gigantisch succes te maken.tomeloze inzet om van Trekkertrek een gigantisch succes te maken.

Het geld dat de BRSV vorig jaar mocht ontvangen, werd besteed aan de uitbouw van Het geld dat de BRSV vorig jaar mocht ontvangen, werd besteed aan de uitbouw van 
de vernieuwde website. Het nieuwe bedrag is bedoeld om een initiatief op poten te de vernieuwde website. Het nieuwe bedrag is bedoeld om een initiatief op poten te 
zetten waarbij therapeuten en opvoeders ervaringen en tips kunnen uitwisselen met zetten waarbij therapeuten en opvoeders ervaringen en tips kunnen uitwisselen met 
elkaar, zodat professionele knowhow en kennis over de verzorging en begeleiding van elkaar, zodat professionele knowhow en kennis over de verzorging en begeleiding van 
Rett meisjes wordt verzameld en verdeeld.Rett meisjes wordt verzameld en verdeeld.

Ik heb beloofd om volgend jaar te komen kijken in Zoutleeuw. Ik denk dat iedere ouder Ik heb beloofd om volgend jaar te komen kijken in Zoutleeuw. Ik denk dat iedere ouder 
van onze vereniging dit eens meegemaakt moet hebben. Om je alvast op te warmen, van onze vereniging dit eens meegemaakt moet hebben. Om je alvast op te warmen, 
kun je de sfeer opsnuiven (en niet al te veel roet) op de website kun je de sfeer opsnuiven (en niet al te veel roet) op de website www.trekkertrek.bewww.trekkertrek.be

(Paul Heymans)(Paul Heymans)

Trekkertrek 2012Trekkertrek 2012
De afterparty, de mooie chequeDe afterparty, de mooie cheque
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PUUR PUUR BENEFIETBENEFIET

NabeschouwingNabeschouwing

Ontroerend, ongeloofl ijk, onverwacht, overtreff end, straf, smaakvol, intiem, Ontroerend, ongeloofl ijk, onverwacht, overtreff end, straf, smaakvol, intiem, 
innemend, emotioneel, eerlijk, pakkend, poëtisch, naturel, nog-nooit-gezien, innemend, emotioneel, eerlijk, pakkend, poëtisch, naturel, nog-nooit-gezien, 
anders …anders … 

Iedereen had zijn eigen mening over een dansvoorstelling die eigenlijk veel 
meer was dan alleen dat. 

We zijn zaterdag 15 september, een aantal minuten voor de première. ‘Dit 
doe ik mezelf nooit meer aan’, klinkt het. De adrenaline kruipt in elk mogelijk 
lichaamsdeel van de cast- en crewleden en niemand weet hoe de show zal 
verlopen. Anderhalf uur later gaat het bij cast en crew van ‘dit was echt niet 
normaal!’  naar ‘amazing’ en ‘oh my god, we kregen een staande ovatie!’. 
Wekenlang werd gevreesd voor de moeilijke openingschoreografi e, dagenlang 
werd gewerkt aan de fi lmpjes, minutenlang werd er geapplaudisseerd na een 
geslaagde première. Dat kunstje deden we op zondag nog tweemaal over. Met 
succes. En dat heeft misschien nog niet eens te maken met de techniek van 
de dansers, de prachtig gemonteerde fi lmpjes van computerman Frederik of de 
zelfontworpen designjurken van oma Melu. Wel met het oneindige enthousiasme 
en de pakkende inzet van alle medewerkers.

Dankjewel publiekDankjewel publiek
Dankjewel sponsors en sympathisantenDankjewel sponsors en sympathisanten
Dankjewel muzikanten en b-boysDankjewel muzikanten en b-boys
Dankjewel medewerkersDankjewel medewerkers
Dankjewel dansersDankjewel dansers
Dankjewel Ann en Peter, Claudine en Dirk.Dankjewel Ann en Peter, Claudine en Dirk.

Het was een PUUR weekend!
Misschien is het nu wel mooi geweest, maar je weet maar nooit?

(Isabeau Reynvoet & Maarten Stallaert, organisatie PUUR 2012)
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Kiwanis AalstKiwanis Aalst
SD Worx 7 decemberSD Worx 7 december

In het kielzog van PUUR 2012 ...In het kielzog van PUUR 2012 ...
Juweeltjes voor RETTJuweeltjes voor RETT

Onze goede vrienden hebben een lief kleinkind met het Rett Syndroom. 
Van bij haar geboorte hebben we voor een deeltje de evolutie van Lotte 
op een afstand mogen volgen. Hun lieve kleindochter is als een engeltje 
voor iedereen die haar af en toe mag ontmoeten. Haar glimlach en haar 
lieve ogen spreken boekdelen, die we voor onszelf verder mogen invul-
len. Wijzelf hebben gezonde kleinkinderen en daar zijn we enorm blij en 
dankbaar voor. Dit besef deed me nadenken …

Daar ik graag creatief bezig ben en ik voor een ander project verschei-
dene juweeltjes gemaakt en verkocht heb, wilde ik – op vraag van de 
oma van Lotte – niet nalaten om ook voor de Rett Vereniging juweeltjes te 
maken die gebruikt kunnen worden als sierspeld of als hangertje aan een 
ketting. In de inkomhal van het CC Nova had de voorzitster van de Rett 
Vereniging een standje opgesteld zodat de aanwezigen vrijblijvend deze 
juweeltjes konden bekijken of aanschaff en. Ieder juweeltje heb ik ge-
maakt met een warm hart en met een gevoel  van ‘innerlijke verbonden-
heid’. Ligt de schoonheid van elke creatie niet diep van binnen in ieder 
mensenhart? 

Ik ben er druk mee bezig geweest om ze tijdig klaar te krijgen. Een klein 
beetje van mijn talent gebruiken om anderen gelukkig te maken geeft 
me een enorm rustgevend en dankbaar gevoel. Ik stelde de hangertjes 
graag ter beschikking van de Rett Vereniging want ‘wie goed doet, goed 
ontmoet’, zegt het spreekwoord.

Ik ben bijzonder blij dat ik bij deze gelegenheid mocht aanwezig zijn op 
de prachtige dansvoorstelling van PUUR, waarin jonge mensen vol en-
thousiasme en grote inzet het beste van zichzelf hebben gegeven om 
tijdens drie voorstellingen te zorgen voor een onvergetelijk PUUR dans-
schouwspel, waarvan de opbrengst integraal gaat naar de Rett Vereni-
ging. Profi ciat aan ieder die zich op zijn of haar manier verbonden voelde 
en mee geholpen heeft aan dit grote, waardevolle kunstproject. Ik was er 
graag bij!

(Greta Van Vreckem)

Op 15 september had ik de eer 
een cheque te mogen ontvangen 
van 2500 euro voor de BRSV uit 
de handen van de heer Rik Van 
Lauthem. Onze allerhartelijkste 
dank!

(Caroline Lietaer)

Bij SD-Worx krijgt elke werknemer een cheque ter waarde 
van 250 euro die hij mag schenken aan een goed doel. 
Jan Osselaer introduceerde er onze vereniging. We 
kregen wat uitleg over het bedrijf en konden een kijkje 
nemen op het schaaktornooi, waarvan de opbrengst naar 
Villa Rozenrood gaat. Fijne mensen gesproken, weer het 
gevoel gekregen dat er nog meer mensen zijn met hun 
eigen verdriet. Na een hapje en een drankje zijn we met 
een goed gevoel terug naar huis gekeerd. Bedankt!

(Ilse Meyvis, Charlotte Van Gestel)
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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 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
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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 2012 tot 31 december 2013, 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 2013.

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.
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LIJST TOT 7 DECEMBER 2012LIJST TOT 7 DECEMBER 2012
AANNEMINGEN BETONBORINGEN ZABO, KORTRIJK
BAETENS-SCHURGERS, LONDERZEEL
BAETENS ANGELA, ZELLIK
BASTIAENSSENS IRMA, MOL
BERGHGRACHT-HAENTJENS, EKSAARDE
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-PHILIPPAERS, VELTEM-BEISEM
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BAERDEMAEKER-BYLEMANS, WEZEMAAL
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BRANDT CHRISTIANE, AALST
DE MUYNCK CAROLINE, WILSELE
DE MUYNCK DIRK-DUPONT RITA, KOERSEL
DE MUYNCK LUC-LARMUSEAU MARIE-FRANCE, SCHILDE
DE MUYNCK MARK, SCHILDE
DE STRYKER ELIANE, HEKELGEM
DE WIT-GEUKENS, OLEN
DEELSTRA HENDRIK, MORTSEL
DEFEVER MARC, LANGEMARK
DEMAN DANIEL, AARTRIJKE
DEPREZ GEORGETTE, MENEN
DESMET-BONTE, BRUGGE
DEWULF-DESOETE, BRUGGE
D’HONDT-VANDERHASSELT, GENT
DR. JAN PIRYNS, BERLAAR
DR. M. ROMAGNOLI, MOL
GABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURS
GOOVAERTS NATHALIE, BEAUVECHAIN
HONDENPENSION DE SNUFFEL, GISTEL
HOOGEWIJS-VRUGTERMAN, MEISE
HOORNAERT JORK-VANDENBROELE PASCALE, WERVIK
HUYBRECHTS LOUISE, MERCHTEM
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
KIWANIS AALST, AALST
LANGENS PETRUS, GENK
LAPLASSE DANIEL, LOBBES
LERNOUT-DEGROOTE, GENT
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL

LORMANS-LAUWERS, LILLE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES KOEN, ASSE
MEDISCH KABINET DOKTER FREDERIX, HEPPEN
MERLEVEDE DANIEL, DRONGEN
MERTENS GUIDO, DILBEEK
MOUSTIE MARCEL, WETTEREN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
NUYENS LUC-MAES ELS, BORCHTLOMBEEK
NUYENS PAUL-NAELAERTS, ANTWERPEN
ORSMAALSE TREKKERTREK VRIENDEN, ORSMAAL
OSTYN WILFRIED, WEVELGEM
PACOLET MARIA, SINT ANDRIES
PEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVER
PEETERS PAUL, SCHILDE
PUUR BENEFIET, WETTEREN
RONDE TAFEL MOL 47, MOL
SD WORX FOR SOCIETY, ANTWERPEN
SELS RAPHAEL, ZANDHOVEN
SERCU MARIJKE, GENTBRUGGE
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOL
STAELENS GEERT, EERNEGEM
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 MIERLO PIET-VAESEN BERNADETTE, HAMONT
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN WALLEGHEM ERWIN, BRUGGE
VAN ZWAM GEERT-ROSSEEL MYRIAM, KORTEMARK
VAN ZWAM HENDRIK-VERHEYE MARLEEN, ZWIJNAARDE
VANDENBROELE LUDO-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VANDER BEKE-DE MUYNCK, STALHILLE
VANHERCK PETER-DE WIT MARGARETHA, MEERHOUT
VERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFEL
VRIENDENKRING KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
HARELBEKE, HARELBEKE

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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43.
Onze Onze 
bijzondere dank 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
Greta Van Vrekem RoosdaalGreta Van Vrekem Roosdaal
Kiwanis AalstKiwanis Aalst
PUUR Dansbenefi et WetterenPUUR Dansbenefi et Wetteren
Ronde Tafel Mol 47Ronde Tafel Mol 47
SD Worx for society Antwerpen SD Worx for society Antwerpen 
Trekkertrek ZoutleeuwTrekkertrek Zoutleeuw
Vriendenkring katholiek basisonderwijs HarelbekeVriendenkring katholiek basisonderwijs Harelbeke

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 testament,kan 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

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


