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Beste VriendenBeste Vrienden

Geprikkeld door de drie intense Rett 
dagen in Maastricht tijdens het Euro-
pese Rett congres en meegesleurd 
in een niet te stoppen roller coaster 
van emoties en ervaringen, ging ik nog meer dan anders verder- maar ook 
terugdenken. 

Verder denken aan de toekomst, aan wat is en nog komen moet. 
Terugdenken aan wat ooit was en niet meer terugkomt. Of wel? 

De hele Rett scene – de community van onderzoekers, therapeuten, 
artsen, specialisten en ouders – werkte drie dagen lang samen om elkaar 
inspiratie, energie en weerbaarheid voor de komende tijd te geven. Inspi-
ratie om verder te zoeken naar oorzaken, oplossingen, relevante thera-
pieën. Energie om er volop tegenaan te gaan in het leven van elke dag, in 
de verzorging, in het leren. Weerbaarheid om te mislukken en toch door te 
gaan, om te aanvaarden maar toch te blijven vechten. En die smeltkroes 
van achtergronden, afkomst, emotie en motivatie, is de ideale basis om te 
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gaan freewheelen. Of noem het dromen voor mijn part. Je laat de realiteit los en durft 
denken aan wat misschien ooit kan zijn, namelijk het Rett syndroom genezen of toch 
de symptomen milderen.

Angus Clarke had het in zijn uiteenzetting over de beloftevolle maar ook te nuanceren 
vooruitgang om het Rett syndroom terug te draaien bij muizen. Hij garandeerde zeker 
niet dat binnen enkele jaren onze dochters door een ingreep in hun hersenstam of 
genen kunnen genezen of wezenlijk veel beter zouden kunnen worden. Hij benaderde 
het thema sereen en realistisch. Hij benadrukte dat voor elk gelukt muismodel ook 
verschillende muizen het leven hadden gelaten. Hij gaf wel mee dat er hoop was en 
vooruitgang. 

Maar mij overviel plots de idee en het beeld van Lotte die vandaag op 14 jaar zou 
genezen, en ik kreeg dat niet meer zomaar uit mijn hoofd. Stel je voor dat Lotte uit 
haar winterslaap-door-Rett ontwaakt en zich in de wereld van vandaag moet aanpas-
sen. Lotte had geen normale kindertijd of jeugd, geen link met de andere 14-jarigen 
van deze wereld … Welke impact zou genezen hebben op haar? Zou ze angstig zijn of 
juist opgelucht? Zou ze er naar uitkijken of juist niet? Zou ze willen dat wij zover mo-
gelijk meegaan in dit verhaal dat theoretisch steeds realistischer wordt of juist niet? Ik 
moest spontaan denken aan het verhaal van Robin Williams en Robert De Niro in de 
fi lm Awakenings …

Ik stond eigenlijk nooit eerder stil bij de vraag wat Lotte op dit vlak zou willen. Lotte 
ziet er heel vaak gelukkig en tevreden uit. Als ze betrokken wordt bij wat we doen, als 
we knuff elen en zij in het middelpunt staat, als iedereen gestresseerd rond crost en zij 
prinsesheerlijk naar haar lievelingsvideo mag kijken en daarbovenop ook nog eens een 
kus krijgt telkens er iemand passeert, dan weet ik niet zeker wat Lotte zou kiezen. Ge-
nezen of gewoon verder genieten ondanks haar vele beperkingen, maar met de groot-
ste gave om gelukkig in het leven te staan. Als ze echter moet toekijken hoe vriendjes 
en vriendinnetjes van Anna en Wies zich samen amuseren en zij er dan vaak helemaal 
buiten staat, als Lotte weer eens onverklaarbare medische symptomen heeft en zij 
zich met vragende blik vasthecht aan jouw blik op zoek naar antwoorden, wat zou ze 
dan kiezen? Zou ze willen meedoen aan onze wereld, ons ritme, ons kunnen? Zou die 
nieuwe, misschien verwarrende wereld, interessanter en gelukkiger zijn dan Lotte’s 
wereld vandaag? 

Vaak kunnen we lezen wat Lotte ons vertelt door te kijken en van zieltje tot zieltje te 
communiceren. Communicatie van zieltje tot zieltje werkt pas als je jouw eigen voor-
oordelen kan uitschakelen en onbevangen luistert naar dat zieltje van de ander. Maar 
rond deze vraag, rond dit dromen lukt het mij niet. Ik kreeg mijn gedachten en spinsels 
niet weg om die van Lotte te kunnen horen. 

Ik ben bang voor de dag dat deze vraag echt een reële keuze wordt.
Ik wens dat we ooit de dag meemaken dat deze vraag echt een reële keuze wordt.
Ik kan eigenlijk niet wachten op de dag dat deze vraag echt een reële keuze wordt.

Ik wens jullie een hoopvol en gelukkig 2014!

Lieve groet
Els
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First Things FirstFirst Things First
RETTRETT AGENDA AGENDA

Binnen de EUBinnen de EU

1 februari 20141 februari 2014
Ons jaarlijkse nieuwjaarsdiner, al een aantal jaren omge-
doopt tot gastronomische wandeling. Dit jaar komen we 
samen in Leuven. Alle ouders krijgen een persoonlijke uit-
nodiging met de post.

26 april 201426 april 2014
Familiedag, noteer deze datum alvast in uw agenda.

13 tot en met 17 mei 201613 tot en met 17 mei 2016
Rett Wereldcongres in Moskou (Rusland). Informatie op 
http://rettsyndrome.ru/english

Grensoverschrijdende Grensoverschrijdende 
gezondheidszorggezondheidszorg

Op 25 oktober 2013 werd een Europese richtlijn van kracht die stelt dat elke Europese bur-Op 25 oktober 2013 werd een Europese richtlijn van kracht die stelt dat elke Europese bur-
ger overal in de Europese Gemeenschap recht heeft op volledig of gedeeltelijk terugbetaal-ger overal in de Europese Gemeenschap recht heeft op volledig of gedeeltelijk terugbetaal-
de medische zorg, ongeacht in welk land hij gebruik wil maken van die zorg, ongeacht of die de medische zorg, ongeacht in welk land hij gebruik wil maken van die zorg, ongeacht of die 
zorg openbaar of privé is. De terugbetaling gebeurt door de sociale zekerheid van het eigen zorg openbaar of privé is. De terugbetaling gebeurt door de sociale zekerheid van het eigen 
land. Ook de erkenning van voorschriften voor geneesmiddelen uit andere EU-landen wordt land. Ook de erkenning van voorschriften voor geneesmiddelen uit andere EU-landen wordt 
makkelijker.makkelijker.

Voor die datum kon een geplande behandeling in een ander EU-land ook terugbetaald Voor die datum kon een geplande behandeling in een ander EU-land ook terugbetaald 
worden, maar alleen als vooraf een uitgebreid gedocumenteerde aanvraag werd ingediend worden, maar alleen als vooraf een uitgebreid gedocumenteerde aanvraag werd ingediend 
bij het ziekenfonds. De toestemming kon geweigerd worden, bijvoorbeeld als gelijkwaardige bij het ziekenfonds. De toestemming kon geweigerd worden, bijvoorbeeld als gelijkwaardige 
zorg in eigen land voorhanden was.zorg in eigen land voorhanden was.

Deze richtlijn geeft de EU-patiënten beduidend meer rechten en vrijheden, maar er zijn wel Deze richtlijn geeft de EU-patiënten beduidend meer rechten en vrijheden, maar er zijn wel 
restricties en uitzonderingen. Een consultatie bij een arts in een ander EU-land zou pro-restricties en uitzonderingen. Een consultatie bij een arts in een ander EU-land zou pro-
bleemloos terugbetaald moeten worden, wat betreft uitgebreide onderzoeken of behande-bleemloos terugbetaald moeten worden, wat betreft uitgebreide onderzoeken of behande-
lingen kregen we nog geen uitsluitsel. Indien u een onderzoek of ingreep overweegt in een lingen kregen we nog geen uitsluitsel. Indien u een onderzoek of ingreep overweegt in een 
ander EU-land, adviseren we u om te informeren bij uw ziekenfonds. Wordt vervolgd.ander EU-land, adviseren we u om te informeren bij uw ziekenfonds. Wordt vervolgd.

De offi  ciële tekst van de Europese richtlijn kunt u hier consulteren: De offi  ciële tekst van de Europese richtlijn kunt u hier consulteren: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF

In
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Europees Rett Congres MaastrichtEuropees Rett Co

Een sfeerverslag van drie bewogen dagenEen sfeerverslag van drie 
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Donderdag 17 oktoberDonderdag 17 oktober

Luc en ik droppen de kinderen heel vroeg aan de opvang en rijden dan 
door naar Maastricht. Met een vol hoofd – want allebei hebben we het 
druk op het werk – en dus met onze gedachten veel meer bij wat we 
 achterlaten dan bij wat komen zal. 

Lekkere koffie, Limburgse vlaaien, Eric Smeets die iedereen rustig 
en bindend warm onthaalt, een paar bekende Nederlandse gezichten van 
op onze familiedag die we graag terugzien, veel onbekende gezichten, 
al dan niet wat onwennig rondkijkend en verkennend. Bovenal een warm 
weerzien met onze Belgische Rett vrienden. Het samenhorigheidsgevoel 
is er meteen. Samen beginnen we wat onwennig, bescheiden, echt op z’n 
Belgisch aan het congres. Maar we worden al snel ondergedompeld in een 
internationale Rett sfeer. Een sfeer die ons tot zaterdagnamiddag en 
eigenlijk nog lang nadien niet meer zal loslaten. 

Ouders, onderzoekers, therapeuten, artsen, fondsenwervers, studenten, 
zelfs een paar moedige Rett meisjes die er doorheen brabbelen. Alle-
maal verzamelen we in het auditorium om officieel af te trappen. Voor 
het eerst valt de term “brainstem”, een term die nog dikwijls zal op-
duiken tijdens het congres. Na deze gezamenlijke start, splitsen we 
ons op. Zij die komen voor onderzoek, het medische en het wetenschap-

De derde Europese Rett Syndroom Conferentie in Maastricht was 
een succes: een boeiend en gevarieerd programma en veel ge-
passioneerd volk. 

De inhoud van de sessies was heel divers. Alle uithoeken van het 
Rett universum werden verkend. Een belangrijk thema was de 
communicatie met Rett meisjes. In een volgend nummer bunde-
len we alle informatie daaromtrent in een lijvig dossier.

Het was geleden sinds het Wereldcongres in Antwerpen in 1993 
dat er zo veel Belgische ouders op een Rett congres aanwezig 
waren. Een aantal van hen was zo vriendelijk om hun ervaringen 
met ons te delen. In dit nummer presenteren we u de persoonlijke 
impressies en gedachten van Jan, Bernadette, Cindy, Caroline, 
Paul, Veerle en Ludo en van voorzitter Els.

Els neemt de aftrap met haar congresdagboek. Het vervolgt op de 
even pagina’s van deze verzamelde verslagen in woord en beeld.

HET CONGRESDAGBOEK VAN ELS
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Europees Rett Congres Maastrichtngres Maastricht

Een sfeerverslag van drie bewogen dagenbewogen dagen

Ik ben blij dat ik heb deelgenomen aan 
het congres. Het is een unieke, niet te 
vergeten ervaring geweest. De weten-
schappers, therapeuten, ouders, alle-
maal fi jne mensen die onze meiden een 
warm hart toedragen en die oplossingen 
zoeken voor de vele problemen die onze 
meisjes hebben. Verschillende sprekers 
herkende ik nog van Antwerpen.

Mijn Engels is maar heel zwak, ik was 
dus meer aanwezig als “supporter” voor 
al die mensen die met Rett begaan zijn. 

De nieuwe mogelijkheden op gebied 
van communicatie maakten wel indruk 
op me. Het is zeker de moeite om in 
samenwerking met logopedisten hier-
mee aan de slag te gaan.

(Bernadette Vaessen)

Het was voor ons een interessante dag 
en we hebben er zeker iets van opgesto-
ken. Het was wel een beetje ver moeiend 
om alles in het Engels te kunnen begrij-
pen. Wat we heel boeiend vonden, was 
de lezing van dr. Judy Wine over eye 
gazing in de AAC workshop. Toch zie ik 
dat bij ons Freyake nog niet direct ge-
beuren. Het zal vooral een kwestie zijn 
van lang en intensief werken. 

De uitleg die erna kwam, ook een eye 
gaze workshop door Thijs van Halteren, 
was veel technischer en vonden we 
minder boeiend.

De rondleiding in het Provinciehuis met 
receptie vonden we een fi jne afsluiter 
van de dag.

(Veerle en Ludo Weytjens)
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pelijke krijgen een programma op maat van hun honger naar grensover-
schrijdende wetenschap. Wij ouders hebben vanaf nu tot zaterdag vaak 
de keuze uit twee onderwerpen op onze maat. Het is niet nodig iets te 
kennen van genen, EEG’s, ademritmes, hersenwerkingen, … Het gaat bij 
ons over leven met Rett, communiceren ondanks Rett, voedingsproblema-
tiek door Rett, scoliose en al dan niet een korset in geval van Rett, 
genezen van Rett, …

Bijna twee uur lang maken we kennis met de andere ouderverenigingen. 
Meer dan 20 landen stellen zich voor. De soms grote verschillen en de 
zichtbare banden en gelijkenissen worden steeds duidelijker. Het Rett 
syndroom heeft overal dezelfde impact op onze dochters, maar de omka-
dering, de begeleiding – zowel medisch als sociaal – is o zo verschil-
lend. 

In sommige landen – zoals Groot-Brittannië, Oostenrijk, Frankrijk, 
Duitsland, Israël – kunnen ouderverenigingen beroep doen op betaalde 
medewerkers die de organisatie en het dagelijkse bestuur in handen 
nemen. In andere landen daarentegen zijn er één of twee ouderparen 
die zonder enige vorm van organisatie of ondersteuning proberen om een 
verschil te betekenen voor de Rett gezinnen in hun land. Hun verhaal 
katapulteerde mij terug in de tijd en deed mij denken aan het verhaal 
van onze pioniers. In sommige landen vinden mensen niet eens geschikte 
informatie op het internet als die niet voorhanden is in hun moeder-
taal. Hoe anders is het om in zo’n gezin te moeten ontdekken dat je 
kind het Rett syndroom heeft? Nog veel moeilijker, nog meer vragen 
waar geen antwoorden op komen, nog meer alleen staan op die moeilijke 
weg. Hun verhalen raakten mij diep. Ik vind het onze plicht om van-
uit de Europese vereniging voor hen de info die wij via onze websites 
kunnen aanbieden aan ouders, verzorgers en dokters te vertalen en zo 
ook aan hen te bezorgen. Een kleine inspanning en investering die een 
groot verschil kunnen uitmaken voor mensen die het nog moeilijker heb-
ben dan wij. 

Het verhaal van o.a. Zweden bewijst dat al dan niet een Rett centrum 
hebben het grootste verschil maakt voor onze Rett dochters. Daar waar 
dokters, specialisten en therapeuten zich verenigen en hun kennis en 
ervaring bundelen op één plek, wordt het duidelijk beter op vele vlak-
ken. Er is betere medische opvolging, want ze is geïntegreerd, en de 
Rett meisjes worden als persoon bekeken en niet als een optelsom van 
aandoeningen. Epilepsie + scoliose + voedingsproblematiek + kineprob-
lematiek + … ≠ Rett. Rett is veel complexer dan dat, het is belang-
rijk dat al die symptomen als een complex maar samenhangend geheel 
worden bekeken en dat er vanuit een geïntegreerd beeld een therapie 
wordt opgestart. We zagen het wezenlijke verschil tot wat Rett meisjes 
in staat zijn dankzij aangepaste therapieën en communicatieondersteu-
ning. Het is confronterend maar ook motiverend om hieraan te werken, 

HET CONGRESDAGBOEK VAN ELS

RETT HEEFT OVERAL DEZELFDE IMPACT OP ONZE RETT HEEFT OVERAL DEZELFDE IMPACT OP ONZE 
DOCHTERS, MAAR DE OMKADERING EN DOCHTERS, MAAR DE OMKADERING EN 
DE BEGELEIDING ZIJN O ZO VERSCHILLEND DE BEGELEIDING ZIJN O ZO VERSCHILLEND 
VAN LAND TOT LANDVAN LAND TOT LAND

EPILEPSIE + SCOLIOSE + VOEDINGSPROBLEMATIEK EPILEPSIE + SCOLIOSE + VOEDINGSPROBLEMATIEK 
+ KINEPROBLEMATIEK + ... IS GEEN RETT+ KINEPROBLEMATIEK + ... IS GEEN RETT
RETT IS VEEL COMPLEXER DAN DATRETT IS VEEL COMPLEXER DAN DAT
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Een Rett diagnose brengt je in contact 
met heel wat andere ouders uit diverse 
landen. Vaak krijg je nauwere banden 
met ouders van leeftijdsgenoten, die 
op hetzelfde tijdstip ongewild deel gaan 
uitmaken van deze nieuwe Rett wereld. 
Vriendschappen worden gesmeed, je 
deelt kleine overwinningen, verdriet, 
machteloosheid en biedt elkaar steun bij 
elke nieuwe evolutie en stap in het Rett 
proces. Het weerzien met die ouders in 
Maastricht was opnieuw warm, hartelijk 
en innemend, maar ook confronterend. 
Confronterend om te horen dat onze 
tienermeisjes plots scoliose ontwikkelen, 
hun eerste korset krijgen en sommigen 
voor een ingreep staan. 
 
Scoliose was bij deze conferentie mijn 
prioriteit. Jenny Downs (Australië) bracht 
ons een interessante bijdrage over sco-
liose. Het onderzoek pre- en postopera-
tief toonde aan dat Rett meisjes snel 
en vrij goed recupereren na zo’n zware 
ingreep. De gemiddelde leeftijd waarop 
een scoliose-operatie plaatsvindt is 13 
jaar. De meeste meisjes behouden daarna 
de capaciteit om te stappen of te zitten 
indien ze deze vaardigheden hadden. Het 
was emotioneel een moeilijk thema om te 
volgen.
 
Ik kreeg de kans om in de wandelgangen 
met dr. Meir Lotan (Israël) te praten. Dr. 
Lotan werkt samen met de NRSV aan een 
groot scoliose-onderzoek in Nederland en 
schreef een boek “Rett Syndrome: thera-

peutic Interventions” vol praktische tips 
met soms heel exotische positionerings-
technieken om de meisjes te leren staan 
of stappen, of om de scoliose tegen te 
gaan.

De workshop van de Tobii vond ik ont-
goochelend. Ik had gehoopt meer toe-
passingsmogelijkheden te leren kennen, 
helaas werd het een relaas over de tech-
nische aspecten van kalibratie. Geluk-
kig was Rett meisje Robin er om ons 
onverwachts een mooie demonstratie te 
geven.
 
Een groot pluspunt op deze Nederlandse 
conferentie was de aanwezigheid van 
sponsors. Je kon er dingen uittesten, 
ideeën opdoen en uitleg vragen. Op de 
stand van RDG Kompagne kreeg ik de 
gerichte en specifi eke informatie over de 
Tobii waar ik naar zocht en de mogelijk-
heid om het toestel uit te testen.

De conferentie zelf was heel goed en 
professioneel georganiseerd. Bijzonder 
vond ik de receptie in de Cityhall van 
Maastricht en de avond erna in het Pro-
vinciehuis, waar we een boeiende rondlei-
ding kregen en de plaats konden bekijken 
waar het verdrag van Maastricht werd 
ondertekend. ‘s Avonds waren we vrij en 
gingen we samen met onze Nederlandse 
vrienden uit eten, waarna we ons aan een 
danspasje waagden.

(Caroline Lietaer)
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om ons plan om betere bruggen te bouwen tussen het Nederlandse Rett 
centrum en onze ziekenhuizen, onze centra waar onze dochters verblij-
ven en waar veel ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, opvoeders 
met hen werken. Een versnipperde werking maakt dat onze dochters niet 
alle kansen krijgen en dat mag niet, dat kan niet, daar willen wij aan 
werken.

Ik kreeg niet mis te verstane knipogen en elleboogstoten van An en Jan 
en van Bernadette toen we hoorden hoe de Zweden, de Noren, de Brit-
ten en de Fransen op kamp gaan met hun gezinnen of zelfs met de Rett 
meisjes alleen. Zo’n verwenweekendje zien wij Belgen duidelijk ook 
zitten.

’s Middags genieten we in een internationaal gezelschap van een 
typisch Nederlandse lunch met broodjes kroket en muntjes bij de 
koffie. Er is tijd om kennis te maken met andere mensen als je dat 
wil, of om de vele interessante standjes te gaan bekijken waar vooral 
communicatiemateriaal wordt voorgesteld. Je kan wat gaan wandelen of 
veilig aan een tafeltje blijven staan met mensen die je kent. Het 
 voelt goed om op die momenten gewoon te kunnen doen waar jezelf be-
hoefte aan hebt, zonder dat er een sfeer van “moeten” hangt.

’s Avonds genieten wij samen met Paul en Veronique, An en Jan in een 
lekker en bijzonder gezellig restaurantje. Het doet deugd om na alle 
impressies van de dag alles van je af te lachen. Want dat deden we, 
lachen tot mijn kaken er pijn van deden. Zo leuk om elkaar ook op deze 
manier tegen te komen.

Vrijdag 18 oktoberVrijdag 18 oktober

In een poging om ons terug jong te voelen, slapen Paul en Veronique en 
Luc en ik – eerder per vergissing – in een jeugdhotel. Gelukkig zijn 
we heel moe en slapen we goed in onze reuze privékamer waar we kunnen 
kiezen in welke van de zeven stapelbedden we willen liggen. 

Eric Smeets had ons gezegd dat ouders die slechts één dag kunnen 
komen, dat best op vrijdag zouden doen, want die dag werd volledig 
opgebouwd rond communicatie. En gelijk had hij. Vrijdag werd de meest 
verrijkende en impactvolle dag. Zo ervoer ik hem althans.

Judy Wine, een oudere dame uit Israël die al vele jaren werkt met 
Rett meisjes, maakt een diepe indruk. Het is een inspirerende vrouw. 
Ze oogt als een lieve oma, maar zodra ze begint te praten, brandt het 
vuur in haar oudere gezicht heviger dan bij wie ook. Het is niet de 
meest vooruitstrevende technologie die in haar verhaal indruk maakt, 
het is het werken op maat van ieder Rett meisje, het zoeken naar wat 
ze wel kunnen, het geloven in hun mogelijkheden die haar onderscheiden 

HET CONGRESDAGBOEK VAN ELS

EEN VERSNIPPERDE WERKING MAAKT DAT EEN VERSNIPPERDE WERKING MAAKT DAT 
ONZE DOCHTERS NIET ALLE KANSEN KRIJGEN ONZE DOCHTERS NIET ALLE KANSEN KRIJGEN 
EN DAT MAG NIET, DAT KAN NIET, EN DAT MAG NIET, DAT KAN NIET, 
DAAR WILLEN WIJ AAN WERKENDAAR WILLEN WIJ AAN WERKEN
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Een congres volgen is vermoeiend, er 
zijn zo veel lezingen op die paar dagen. 
En waar het schoentje ook wringt: het is 
moeilijk te volgen. Veel sprekers praten 
slecht en moeilijk verstaanbaar Engels en 
veel onderwerpen zijn zeer technisch en 
wetenschappelijk, die gingen me boven 
het petje. Je hebt er waarschijnlijk meer 
aan als je je professioneel met de materie 
bezighoudt. Anderzijds waren er ook boei-
ende lezingen en workshops waar je als 
ouder iets aan hebt. 

Wat me zeer heeft geboeid is de presen-
tatie van verschillende Europese verenig-
ingen, een twintigtal. Daar merk je dat 
het enthousiasme van enkelen per land 
een Rett vereniging gaande houdt om in 
de eerste plaats het Rett syndroom meer 
zichtbaar te maken en daarnaast een hulp 
en toeverlaat te zijn voor de ouders met 
een Rett dochter. Het verbaasde me dat 
er maar ongeveer 6000 geregistreerde 
Rett meisjes zijn in Europa. Dat is een 
zeer kleine groep, waardoor medische 
studies relatief beperkt zullen blijven.

De sessies van Judy Wine – een Israëlische 
kranige oude dame die zeer enthousiast 
vertelde over haar omgang en commu-
nicatie met Rett kinderen – vond ik heel 
interessant. Een stukje uit haar workshop: 

“Ze kan iets aanwijzen met de blik in haar 
ogen, en enkele minuten later wijzen met 
haar hand. Soms wijzen de blik en de 
hand hetzelfde aan, op andere momenten 
kan ze verschillende reacties hebben. 
Wanneer we controleren wat het gewens-

te antwoord was, leren we dat wat het 
meisje wilde zeggen, datgene was wat ze 
met haar ogen had aangegeven. 

De praktijk leert dat wanneer we willen 
focussen op een specifi eke vaardigheid, 
de andere vaardigheden – die moeilijker 
zijn voor het kind – moeten worden ge-
neutraliseerd. Als het doel communicatie 
is, en de handfunctie is moeilijk (zoals bij 
de meeste Rett meisjes), is het aanbevo-
len dat als middel om te wijzen naar een 
keuzemogelijkheid de handen niet kun-
nen worden gebruikt. Voor de meeste Rett 
meisjes is de eenvoudigste en snelste 
manier om iets aan te duiden de richting 
van hun blik.”

Ik leerde dat de computer met oogbestu-
ring ook geschikt is voor personen met 
een zeer laag ontwikkelingsniveau, zoals 
onze Rett dochters. Persoonlijk denk ik dat 
het niet gemakkelijk is om je kind hiermee 
overweg te helpen, het zal zeker veel oe-
fening en geduld vragen. Het kunnen wel 
de eerste stappen zijn voor het kind om 
zelf keuzes te maken en interactief met 
spellen en situaties om te gaan.

Het Rett syndroom is een ingewikkelde 
en complexe materie voor de medische 
wereld. Er liggen heel veel verschillende 
mutaties aan de basis. Desondanks is het 
wel een hart onder riem dat er toch dok-
ters en wetenschappers mee bezig zijn 
om misschien ooit tot genezing te kunnen 
komen.

(Paul Heymans)

vlnr: Bernadette, 
Jan, An, Veronique, 
Els, Luc, Paul, Luc, 
Marie-France
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pagina 14

van anderen. Toen we tussen twee sessies in met haar praatten en ik 
haar zei hoe inspirerend ze was en hoeveel zin ze ons gaf om er meer 
dan ooit voor te gaan, vroeg ze ons of Lotte een spraaktherapeut had, 
iemand die er echt op gericht is om Lotte te leren “spreken” en zich 
uit te drukken. Daar begint het verschil natuurlijk al. Wij hebben 
uiteraard logopedisten die met onze dochters werken rond slikken, kau-
wen, communicatie, maar geen mensen of te weinig die werken met onder-
steuning van communicatiekaarten. Toen we zagen wat de mogelijkheden 
zijn van Rett meisjes die het geluk hebben op zo’n manier begeleid en 
ondersteund te worden, viel onze mond bij momenten open. Zij slagen er 
in om brieven te dicteren naar mama en papa als ze op kamp zijn. Zij 
kunnen “zeggen” dat ze zin hebben om naar buiten te gaan en een ijsje 
te eten. Ze kiezen zelf of ze staartjes, vlechtjes of losse haren wil-
len. Het gaat zo veel verder dan enkel aangeven of ze zin hebben in 
een boterham met choco of met kaas …

Toch zijn het vaak de eenvoudigste dingen die de grootste indruk na-
laten. Op een video zien we hoe een vrouw van 42 jaar die nog  nooit 
enige communicatieondersteuning heeft gehad, na een kwartiertje 
door heeft hoe ze met haar ogen de computer kan “besturen”. Voor het 
 eerst in haar leven vraagt ze “Mag ik drinken?”. Haar vader is diep 
geëmotio neerd. En ik ook. Deze vrouw kan voor het eerst in haar leven 
zelf iets vragen, ze hoeft niet te wachten tot iemand opmerkt dat ze 
dorst heeft. 

De onderdompeling in al die communicatiemogelijkheden en -projecten is 
zowel confronterend als verwarrend, geeft zin en is frustrerend. Er is 
zo veel mogelijk maar zo weinig dat op dat vlak bij ons al gebeurt. Ik 
kreeg het gevoel dat wij Lotte niet de kans geven om zich uit te druk-
ken, dat Lotte verplicht is om een stukje in zichzelf opgesloten te 
blijven omdat wij haar geen afdoende communicatieondersteuning bieden. 

Meer dan ooit willen we dit gedachtengoed, deze ervaring tot bij onze 
therapeuten krijgen. Willen we hen via een live en een online forum 
kennis en ervaring laten delen. 

Eigenlijk waren we ’s avonds het liefst rustig met ons tweetjes ergens 
gaan eten om alle indrukken en de vele, vaak intense contacten die we 
hadden gehad te kunnen plaatsen. Even de tijd nemen om het er met ons 
tweeën over te hebben, om te filteren wat we zeker willen meenemen en 
ook gaan doen. 

Maar dat kan niet, want we schreven ons in voor het officiële congres-
diner. We waren bang dat het een stijf en deftig gedoe zou worden, 
maar wat hebben wij ons vergist. Het is dé plek om elkaar tegen te 
komen. Er hangt een blije sfeer alsof we elkaar al lang kennen, ter-
wijl we elkaar pas hebben ontmoet. Mensen van overal, elk met een 

HET CONGRESDAGBOEK VAN ELS

MEER DAN OOIT WILLEN WE DIT GEDACHTENGOED MEER DAN OOIT WILLEN WE DIT GEDACHTENGOED 
TOT BIJ ONZE THERAPEUTEN KRIJGEN, WILLEN WE TOT BIJ ONZE THERAPEUTEN KRIJGEN, WILLEN WE 
HEN VIA EEN LIVE EN EEN ONLINE FORUM KENNIS HEN VIA EEN LIVE EN EEN ONLINE FORUM KENNIS 
EN ERVARING LATEN DELENEN ERVARING LATEN DELEN
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Ik vond mijn dagje Rett congres leuk en 
leerrijk. Je krijgt veel info op korte tijd, 
waardoor je (ook interessante) dingen ver-
geet of niet meer kan verwerken. Wat wel 
blijft hangen, zijn de mensen die vanuit 
de praktijk vertellen of die gewoon zeer 
gepassioneerd in hun werk zijn (zoals Judy 
Wine, Hector Minto van Tobii). 

Wat ook blijft nazinderen is dat er in de 
verschillende landen toch wel op een 
andere manier omgegaan wordt met 
mensen met een handicap. Er zijn andere 
verwachtingen, de zorg-leer accenten en 
de verhoudingen liggen anders.
 
Algemene indruk: een goede organisatie 
en lekker eten. We kwamen zeker niets 
 tekort. Een mooie locatie voor zo’n con-
gres. 

Er waren zeer bezielde sprekers bij die 
zeer tof waren om naar te luisteren, 
anderen waren minder inspirerend en 
hebben weinig indruk nagelaten. De 
meer theoretische sprekers zijn het minst 

blijven hangen en voor mij ook minder 
boeiend. 

Echt nieuw voor mij was de eye control en 
de mogelijkheden die dit blijkt te hebben. 
Ik ben benieuwd naar de toekomst en de 
toepassingen van deze technologie.

Ik heb de hele dag professionelen over 
communicatie horen praten en dit heeft 
bij mij twee algemene besluiten achterge-
laten:

 • Rett meisjes hebben een grote com-
municatiebehoefte en de mogelijk-
heden zijn vaak beter dan verwacht. 
Met het nodige geduld, observeren en 
de juiste mix van hulpmiddelen is er 
veel mogelijk.

 • Eye tracking is blijkbaar de toekomst. 
Judy Wine formuleerde het als volgt: 
“hun ogen zijn sneller en juister dan 
hun handen”.

(Cindy Daelemans)
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andere achtergrond, elk met hun eigen verhaal. En het tafeltje met 
mensen van dichtbij (Luc en Marie-France, Bernadette, Elke en de dok-
ter van Sint Oda) om steeds naar terug te keren en samen te leggen wie 
we gezien hebben en wat ons trof. Lekker eten en drinken, ontroerend 
mooie muziek toen een Rett mama voor ons een paar operaliederen zong, 
veel gelach en onbezorgd genieten. De avond vloog voorbij. 

Wij waren blij dat we daar waren. Caroline en Henri, Paul en Vero-
nique, An en Jan en nog verschillende Nederlandse koppels, waren blij 
dat ze uitbundig zijn gaan dansen. Even alles losgooien en plaats 
maken in het hoofd voor de laatste dag.

Zaterdag 19 oktoberZaterdag 19 oktober

Zaterdagochtend komen we Eric Smeets aan de ingang tegen, rustig een 
sigaretje rokend. We zien een tevreden man. Terecht trots. Hij wil 
over-emotie vermijden en het sereen houden tot het einde. Hij wil de 
sfeer gemoedelijk en warm houden. En dat was het.

Eén lied (Emeli Sande met Read All About It http://www.youtube.com/
watch?v=eFXRQKYFbXE) en een projectie van foto’s van Rett meisjes. Zo 
wordt in alle talen dankjewel gezegd aan iedereen die meehielp, aan 
iedereen die er was. Plots besef je dat iedereen daar is met één doel 
en één missie. De verbondenheid tussen alle ouders, therapeuten, me-
dici en wetenschappers is intens, voelt zo goed, is ontroerend. Drie 
minuten lang kijken we in de ogen van onze Rett meisjes van alle leef-
tijden, alle kunnen, alle kleuren. Ogen die spreken, ogen die lachen, 
ogen die motiveren, ogen die appelleren, ogen die binden en verbinden. 
Niemand schaamt zich voor de tranen die we huilen, iedereen denkt aan 
zijn Rett dochter en wil vanuit die emotie en met alle bagage die we 
gekregen hebben naar huis om het te delen, om onze kinderen eens goed 
vast te pakken.

Luc en ik zijn met een vol hoofd naar hier gekomen en met een vol 
hoofd naar huis gereden. Een ander soort volheid. Vol ideeën, voorne-
mens, warme ontmoetingen, een soort voldaanheid die rust geeft, maar 
ook zin geeft om er voor te gaan.

Bedankt aan alle organisatoren. Op alle vlakken was het schitterend, 
op veel vlakken zal het nog lang nazinderen. 

An en Jan, Luc en Marie-France, Nadine, Bernadette, Elke, Cindy, Anna, 
Caroline en Henri, Paul en Veronique, Veerle en Ludo, Luc: zo fijn dat 
we dit samen konden delen. Bedankt om er bij te zijn!

(Els Maes)

HET CONGRESDAGBOEK VAN ELS
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Jan Osselaer sluit het hek van deze impressiegolf Jan Osselaer sluit het hek van deze impressiegolf 
met zijn doorwrochte bijdragemet zijn doorwrochte bijdrage

Het heeft een tijdje geduurd tot ik er toe 
kwam iets neer te schrijven over het Euro-
pese Rett Congres in Maastricht. Het was 
nodig om afstand te nemen en er enige tijd 
te laten overgaan. Het was immers over-
weldigend in velerlei opzichten. Overladen 
met informatie vanuit verschillende (invals)
hoeken, maar ook overladen met emoties.

Het gaat hier om een heel persoonlijke im-
pressie. Heren en dames wetenschappers, 
neem mij dan ook niet kwalijk en schiet 
niet op mij wanneer ik het wetenschap-
pelijke niet allemaal goed heb begrepen.

Vijf jaar geleden (in 2008) waren mijn 
echtgenote en ikzelf aanwezig op het 6e 
Wereld Rett Syndroom Congres in Parijs. 
Veel van de sprekers waren ook nu terug 
van de partij: Peter Julu, Ingegerd Witt 
Engerström, Judy Wine, …

Wat ons opviel was dat toen slechts in de 
marge sessies georganiseerd werden rond 
communicatie, terwijl wij nu konden vast-
stellen dat hier sterk rond gewerkt is de 
laatste jaren en er een hele evolutie ge-
beurd is. Meer en meer wordt er ook aan-
dacht besteed aan de specifi eke persoon-
lijkheid van de meisjes en dames met het 
Rett syndroom. Hoe sommige wetenschap-
pers met grote liefde en sterk vertrouwen 
spraken over hun “onderzoeksobjecten” 
was meer dan eens aandoenlijk.

Opvallend was in ieder geval dat er heel 
wat ouders aanwezig waren op dit Rett 
Congres en dat zij een belangrijke stem 
hadden in het kapittel. Ik ben ervan over-
tuigd dat ouders veel kunnen doen en het 
verschil kunnen maken bij onderzoekers en 
wetenschappers wanneer het aankomt op 
het aangeven van een richting.

De dingen die ik mij vooral zal blijven 
herinneren, zijn de uiteenzettingen van de 
eerste en de laatste spreker, naast het aan-
genaam toeven in Maastricht. Vrijdagavond 
hadden we de kans met enkele andere 
Vlaamse ouders de benen onder tafel te 
steken in restaurant “Witloof”. Een echte 
aanrader!

Het driedaagse congres begon met een Het driedaagse congres begon met een 
uiterst interessante uiteenzetting van dr. uiterst interessante uiteenzetting van dr. 
Harry Steinbusch, de eerste spreker waar Harry Steinbusch, de eerste spreker waar 
ik hierboven naar refereerde. Hij typeerde ik hierboven naar refereerde. Hij typeerde 
zichzelf als een leek die nog niet zo lang zichzelf als een leek die nog niet zo lang 
geleden in contact kwam met het Rett geleden in contact kwam met het Rett 
syndroom. Onbevooroordeeld legde hij syndroom. Onbevooroordeeld legde hij 
enkele verbanden tussen symptomen bij enkele verbanden tussen symptomen bij 
het Rett syndroom met (vooral secundaire) het Rett syndroom met (vooral secundaire) 
symptomen die voorkomen bij Alzheimer, symptomen die voorkomen bij Alzheimer, 
dementie en de ziekte van Parkinson. Hij dementie en de ziekte van Parkinson. Hij 
verlegde hierbij het accent van hetgeen verlegde hierbij het accent van hetgeen 
vooraan in de hersenen gebeurt naar de vooraan in de hersenen gebeurt naar de 
hersenstam (hetgeen door dr. Peter Julu hersenstam (hetgeen door dr. Peter Julu 
plastisch “dat vogeltje in onze hersenen” plastisch “dat vogeltje in onze hersenen” 
genoemd werd). Dit gaf enkele nieuwe genoemd werd). Dit gaf enkele nieuwe 
inzichten die een deur openen naar verder inzichten die een deur openen naar verder 
innoverend onderzoek. Ik moet toegeven innoverend onderzoek. Ik moet toegeven 
dat de uiteenzetting van deze professor uit dat de uiteenzetting van deze professor uit 
Maastricht verfrissend, boeiend en helder Maastricht verfrissend, boeiend en helder 
was. Hetgeen je niet van alle uiteenzettin-was. Hetgeen je niet van alle uiteenzettin-
gen kon zeggen, maar dat heeft natuurlijk gen kon zeggen, maar dat heeft natuurlijk 
ook te maken met de grote techniciteit van ook te maken met de grote techniciteit van 
sommige onderwerpen en het feit dat het sommige onderwerpen en het feit dat het 
om kleinere deelaspecten ging (waarbij dik-om kleinere deelaspecten ging (waarbij dik-
wijls weinig aandacht was voor het ruimere wijls weinig aandacht was voor het ruimere 
kader). kader). 

Het congres was uitstekend en divers opge-Het congres was uitstekend en divers opge-
bouwd. Naast uiteenzettingen die gericht bouwd. Naast uiteenzettingen die gericht 
waren op zuiver wetenschappelijk onder-waren op zuiver wetenschappelijk onder-
zoek (wel noodzakelijk natuurlijk, maar niet zoek (wel noodzakelijk natuurlijk, maar niet 
altijd even inzichtelijk voor ons als ouders), altijd even inzichtelijk voor ons als ouders), 
waren er ook uiteenzettingen die gericht waren er ook uiteenzettingen die gericht 
waren op specifi eke topics en meer prak-waren op specifi eke topics en meer prak-
tische workshops. tische workshops. 

Een thema waarbij het verband tussen Een thema waarbij het verband tussen 
genotype (de erfelijke bagage, het DNA) genotype (de erfelijke bagage, het DNA) 
en fenotype (uitingsvormen in gedrag, en fenotype (uitingsvormen in gedrag, 
voorkomen, e.d.) verder uitgediept werd, voorkomen, e.d.) verder uitgediept werd, 
vond ik persoonlijk heel interessant en vond ik persoonlijk heel interessant en 
verhelderend. Het onderzoek van dr. Nicky verhelderend. Het onderzoek van dr. Nicky 
Halbach over dit verband bij Rett meisjes Halbach over dit verband bij Rett meisjes 
was gebaseerd op een ruimere populatie was gebaseerd op een ruimere populatie 
uit verschillende landen: Italië, Zweden, uit verschillende landen: Italië, Zweden, 
Verenigd Koninkrijk en Nederland (maar Verenigd Koninkrijk en Nederland (maar 
geen Belgische data?). Er kwamen signifi -geen Belgische data?). Er kwamen signifi -
cante verschillen aan het licht naargelang cante verschillen aan het licht naargelang 
de specifi eke mutatie. De uiteenzetting van de specifi eke mutatie. De uiteenzetting van 
dr. Eveline Hagebeuk was heel aangrijpend. dr. Eveline Hagebeuk was heel aangrijpend. 
Het ging over het syndroom dat samen-Het ging over het syndroom dat samen-

MEER EN MEER WORDT AANDACHT BESTEED MEER EN MEER WORDT AANDACHT BESTEED 
AAN DE SPECIFIEKE PERSOONLIJKHEID AAN DE SPECIFIEKE PERSOONLIJKHEID 
VAN DE MEISJES EN DAMES VAN DE MEISJES EN DAMES 
MET HET RETT SYNDROOMMET HET RETT SYNDROOM
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hangt met CDKL5. Twee zussen hadden 
dezelfde mutatie (zelfde genotype), maar 
deze kwam heel verschillend tot uiting (ver-
schillend fenotype). Het aangrijpende was, 
dat het gezin zelf met beide meisjes in de 
zaal zat, iets wat je – willen of niet – naar 
de keel grijpt.

Een ander thema dat aan belang wint en Een ander thema dat aan belang wint en 
waarrond meer onderzoek wordt opgestart, waarrond meer onderzoek wordt opgestart, 
is veroudering bij Rett. Veel bestaat er is veroudering bij Rett. Veel bestaat er 
nog niet op dit vlak, maar dr. Eric Smeets nog niet op dit vlak, maar dr. Eric Smeets 
startte een heel boeiend longitudinaal startte een heel boeiend longitudinaal 
onderzoek op rond Rett syndroom en onderzoek op rond Rett syndroom en 
 ouderdom. De resultaten na de eerste vijf  ouderdom. De resultaten na de eerste vijf 
jaar van het onderzoek werden gepresen-jaar van het onderzoek werden gepresen-
teerd. Rett meisjes en dames uit België teerd. Rett meisjes en dames uit België 
kwamen hierbij prominent in beeld. Er werd kwamen hierbij prominent in beeld. Er werd 
een fi lmpje getoond van een Rett dame een fi lmpje getoond van een Rett dame 
die ouder was dan 70 jaar. De resultaten die ouder was dan 70 jaar. De resultaten 
van dr. Smeets werden  ondersteund door van dr. Smeets werden  ondersteund door 
onderzoek uit Italië en Australië. Enkele onderzoek uit Italië en Australië. Enkele 
cijfers gaven aan dat met de leeftijd epi-cijfers gaven aan dat met de leeftijd epi-
lepsie-aanvallen beter onder controle zijn lepsie-aanvallen beter onder controle zijn 
(o.a. door medicatie) en dat het risico op (o.a. door medicatie) en dat het risico op 
dysfunctioneren van de galblaas groter dysfunctioneren van de galblaas groter 
wordt. Er werd ook vastgesteld dat slaap-wordt. Er werd ook vastgesteld dat slaap-
problemen en gastro-intestinale problemen problemen en gastro-intestinale problemen 
blijven bestaan op latere leeftijd.blijven bestaan op latere leeftijd.

Er werd tevens aandacht besteed aan be-Er werd tevens aandacht besteed aan be-
handelingsprogramma’s. Vermits er (nog) handelingsprogramma’s. Vermits er (nog) 
geen medicatie bestaat – bijvoorbeeld gen-geen medicatie bestaat – bijvoorbeeld gen-
therapie – om meisjes met Rett syndroom therapie – om meisjes met Rett syndroom 
te genezen, situeert deze research zich te genezen, situeert deze research zich 
uitsluitend op het niveau van symptomen. uitsluitend op het niveau van symptomen. 
Dr. Giorgio Pini, een vertegenwoordiger van Dr. Giorgio Pini, een vertegenwoordiger van 
het Rett centrum in Toscane (Italië), voerde het Rett centrum in Toscane (Italië), voerde 
een onderzoek uit rond het gebruik van een onderzoek uit rond het gebruik van 
IGF1 (insuline-like growth factor 1) waarbij IGF1 (insuline-like growth factor 1) waarbij 
hij een opvallende verbetering vaststelde hij een opvallende verbetering vaststelde 
op enkele facetten bij de Rett meisjes. op enkele facetten bij de Rett meisjes. 

Zeer de moeite waard was ook de uiteen-Zeer de moeite waard was ook de uiteen-
zetting van dr. Ingegerd Witt Engeström zetting van dr. Ingegerd Witt Engeström 
uit Zweden, die meer uitleg gaf bij assess-uit Zweden, die meer uitleg gaf bij assess-
ment van de hersenstam zoals ze dit in het ment van de hersenstam zoals ze dit in het 
Rett center in Zweden uitvoeren. Zij had Rett center in Zweden uitvoeren. Zij had 
het meer specifi ek over de onregelmatige het meer specifi ek over de onregelmatige 
ademhaling bij Rett meisjes en de drie ademhaling bij Rett meisjes en de drie 
types die daarbij onderscheiden worden: types die daarbij onderscheiden worden: 

feeble (zwak), apneutic (met stilstanden) feeble (zwak), apneutic (met stilstanden) 
en forceful (krachtig). Elk van deze types en forceful (krachtig). Elk van deze types 
vereist een specifi eke aanpak. vereist een specifi eke aanpak. 

Andere uiteenzettingen die ik volgde over Andere uiteenzettingen die ik volgde over 
spraak en taal, muziektherapie, … waren spraak en taal, muziektherapie, … waren 
niet allemaal even boeiend. De uiteenzet-niet allemaal even boeiend. De uiteenzet-
tingen van dr Judy Wine (uit Israël) waren tingen van dr Judy Wine (uit Israël) waren 
daarop een uitzondering. Zij sprak met daarop een uitzondering. Zij sprak met 
enthousiasme en empathie over com-enthousiasme en empathie over com-
municatie en over AAC (Augmentative & municatie en over AAC (Augmentative & 
Alternative Communication). De belangrijk-Alternative Communication). De belangrijk-
ste boodschap die zij meegaf was, dat we ste boodschap die zij meegaf was, dat we 
moeten vertrouwen op de Rett kinderen en moeten vertrouwen op de Rett kinderen en 
hen een voor een dienen te respecteren als hen een voor een dienen te respecteren als 
individu. “Show them that you believe!”individu. “Show them that you believe!”

De afsluiter door Monica Coenraads – De afsluiter door Monica Coenraads – 
moeder van een Rett tienerdochter en moeder van een Rett tienerdochter en 
bezielster van de Rett Syndrome Research bezielster van de Rett Syndrome Research 
Foundation – was de kers op de taart. Zij Foundation – was de kers op de taart. Zij 
gaf op een heldere en gedreven manier gaf op een heldere en gedreven manier 
weer waar we vandaag staan met het oog weer waar we vandaag staan met het oog 
op genezing van het Rett Syndroom. Ener-op genezing van het Rett Syndroom. Ener-
zijds was het een overkoepelende integra-zijds was het een overkoepelende integra-
tie van alle uiteenzettingen op het congres, tie van alle uiteenzettingen op het congres, 
anderzijds gaf zij aan welke toekomstige anderzijds gaf zij aan welke toekomstige 
opties er zijn. Wetenschappers hebben opties er zijn. Wetenschappers hebben 
ondertussen belangrijke stappen gezet om ondertussen belangrijke stappen gezet om 
verschillende inspanningen op een verant-verschillende inspanningen op een verant-
woorde en effi  ciënte manier te integreren. woorde en effi  ciënte manier te integreren. 
Daarnaast is de industrie meer en meer Daarnaast is de industrie meer en meer 
geïnteresseerd in zeldzame ziektes, het-geïnteresseerd in zeldzame ziektes, het-
geen perspectieven opent voor fondsen en geen perspectieven opent voor fondsen en 
onderzoek. De uiteenzetting stak duidelijk onderzoek. De uiteenzetting stak duidelijk 
een hart onder de riem van de vele ouders een hart onder de riem van de vele ouders 
die in de zaal aanwezig waren. die in de zaal aanwezig waren. 

Tot slot vond ik de vergadering met de ver-
schillende ouderverenigingen positief. Het 
verschil binnen Europa is soms heel groot. 
Aan de ene kant landen die reeds goed 
georganiseerd zijn (bijvoorbeeld Duitsland), 
aan de andere kant landen – meestal in het 
voormalige Oostblok – die moeten teren 
op persoonlijke en geïsoleerde initiatieven. 
Positief is dat er in vele landen een ouder-
vereniging bestaat.

(Jan Osselaer)
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LISA
Rett meid in de kijkerkijker

amilie

Het is een zonnige dinsdagmiddag, eind 
oktober. Ik ben op bezoek bij Sven, Griet 
en Rett meid Lisa (13) in Zedelgem. Zus 
Hanne (11) is na even twijfelen met een 
nichtje naar het zwembad. Ze wou ook 
meepraten en ze wou vooral ook op de 
foto, maar voor haar is het vakantie en zo 
vaak ziet ze haar nichtje niet. Zelfs een 
11-jarige moet al prioriteiten stellen. We 
spreken af dat ik op een later moment 
 terugkom voor een babbeltje met Hanne 
en wat familiefoto’s. De luxe van nabij-
heid. Jack Russel Brutus blaft de longen 
uit het lijf. Vollek! 

S: Brutus is echt Lisa’s hond, haar vriend. 
Die twee hebben een hechte band. Als we 
gaan wandelen, wijkt hij niet van haar zij 
en als ze eet moet niemand proberen iets 
van haar af te pakken.

G: Als ze ‘s morgens een Fristi drinkt, likt 
hij de restjes van haar slabbetje, en hij is 
er altijd bij om kruimeltjes te vangen.

S: Hij verdraagt veel meer van Lisa dan 
van Hanne. Als Hanne iets doet wat hem 
niet aanstaat, gromt hij. Als Lisa aan zijn 
oren of aan zijn staart trekt, reageert hij 
niet tegen haar, hij jankt dan om onze 
aandacht te trekken. Naar Lisa heeft hij 
nog nooit gegromd. Dat beestje beseft dat 
zij anders is.

Lisa en ik hebben meteen een klik. Ze 
begroet me met een stralende blik, volgt 
me met haar ogen, poseert als een vol-
leerd fotomodel voor de foto’s. Ze praat 
zelfs met me. De twee woordjes die ze 
nog overhield: papa en habibi.

Sven en Griet leren elkaar kennen op de 
middelbare school. Ze zijn 14, ze zijn ver-
liefd. Hij is een rebel, zij een braaf meisje. 

Grease in West-Vlaanderen. Een sprookje. 
Hij wordt met de jaren wat rustiger, zij wat 
losser. Hij baant zich met de vlam in de 
pijp een weg in het internationale trans-
port, zij bouwt een carrière op als oncolo-
gisch verpleegkundige. Ze trouwen, kopen 
een huis, krijgen twee dochters. Huisje, 
boompje, beestje.

Op een ochtend in juli staan ze zoals ge-
woonlijk op en beginnen aan hun ochtend-
ritueel. Lisa praat niet meer, Lisa maakt 
geen oogcontact meer. Ze is net twee jaar 
geworden. De Rett bom is gebarsten.

S: Het was echt van de ene dag op de an-
dere. Lisa ging ‘s avonds als een normale 
peuter slapen, ze stond onherkenbaar op. 
Ze kon niet meer praten, ze maakte geen 
oogcontact meer. Ze brabbelde alleen nog 
een beetje.

G: Ik had die dag een afspraak met 
Kind & Gezin voor Hanne en ik heb daar 
 gevraagd om ook naar Lisa te kijken. De 
controle op haar twee jaar was volledig 
normaal, behalve een achterstand in de 
fi jne motoriek. Nu was er groot alarm, ik 
kreeg een hele verwijsbrief mee. 

Door mijn ervaring op oncologie en omdat 
ze niet meer kon praten, dacht ik aan een 
tumor in haar hoofd. Waardoor verlies 
je je spraak? We dachten ook aan een 
stoornis in het autismespectrum omdat ze 
zich afsloot, geen contact meer maakte. 
Maar dat gaat niet zo plots. Een geleide-
lijke evolutie zou me opgevallen zijn. 

We moesten zo snel mogelijk een af-
spraak maken met een kinderarts, maar 
dat kon pas maanden later. Op mijn werk 
raadden ze me dr. Roelens aan, die is 
naast kinderarts ook neuroloog. 

LISA WAS TWEE JAAR OUDLISA WAS TWEE JAAR OUD
ZE GING ALS NORMALE PEUTER SLAPENZE GING ALS NORMALE PEUTER SLAPEN
‘S MORGENS KON ZE NIET MEER PRATEN, ‘S MORGENS KON ZE NIET MEER PRATEN, 
MAAKTE GEEN OOGCONTACT MEERMAAKTE GEEN OOGCONTACT MEER
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S: Dokter Roelens had een vermoeden 
zodra we binnenkwamen, hij kende Thea 
en Aline al.

G: Hij vermoedde iets, maar een diagnose 
stel je niet zomaar. Als iemand met een 
knobbeltje in de borst bij een oncoloog 
komt, zegt die ook niet meteen “Je hebt 
kanker”. Dat wordt eerst grondig onder-
zocht. Zo ook bij Lisa. Het resultaat van 
de standaardonderzoeken kregen we eind 
dat jaar, die waren allemaal in orde. Hij 
stelde voor om een genetische test uit te 
voeren. Als we in Roeselare wilden blijven, 
kon dat pas in april. We hebben gewacht. 
Er was geen sprake van hoogdringend-
heid, van een noodzakelijke chirurgische 
ingreep of zo, anders hadden we alles op 
alles gezet om zo snel mogelijk uitsluitsel 
te hebben. 

Op een middag kreeg ik telefoon van dr. 
Roelens: de testresultaten bevestigden 
dat Lisa het Rett syndroom had. Mijn 
eerste gedachte was: “Yes! Het heeft een 
naam.” We wisten op dat moment nog 
niet wat Rett syndroom inhield, maar het 
stelde me ergens gerust. We maakten een 
afspraak later die week om alles te be-
spreken.

Wij hadden toen nog geen computer, 
maar de pa van Sven wel. Zodra die 
hoorde wat de dokter vermoedde, had hij 
alles over het Rett syndroom opgezocht. 
Toen ik hem die middag opbelde met het 
nieuws, vroeg hij of ze die avond even 
langs mochten komen. Ze hadden de hele 
website uitgeprint: oorzaken, symptomen, 
geschiedenis, ... Ik heb dat die avond 
vluchtig doorgenomen en dacht, “Oei, dat 
ziet er niet denderend uit”. De volgende 
dag heb ik de teksten grondiger herlezen 
terwijl Lisa hier rondliep en ik dacht, “Ze 
stapt toch nog”. Bepaalde puntjes kon ik 
wegstrepen: epilepsie, spasticiteit, scoli-
ose, ... Pampers droeg ze nog, dus dat zou 

wellicht blijven. Ik vond het al bij al nog 
meevallen als ik die woorden op papier 
vergeleek met mijn dochter in het echt.

S: We hebben er nooit een drama van ge-
maakt. Lisa heeft Rett syndroom, ok, we 
staan ervoor en we moeten erdoor. 

G: Je valt op je gat en dan krabbel je weer 
recht. We zijn allebei positieve mensen. 
Niet dat alles even makkelijk geweest 
is. Toen het allemaal nog heel vers was, 
kwam een leerkracht aan de deur “uw 
dochtertje wordt drie jaar, wilt u haar bij 
ons op school inschrijven?” Die mens kon 
er niets aan doen dat zijn timing zo slecht 
was en ik heb me sterk kunnen houden, 
maar bij het dichttrekken van de voor-
deur rolden de tranen over mijn wangen. 
Onlangs kwam iemand van de middel-
bare school aan de deur en dat was veel 
minder emotioneel. We staan ondertussen 
tien jaar verder in het verwerkingsproces.

Wellicht was het goed dat Sven in het be-
gin nog met zijn vrachtwagen reed, zowel 
voor ons verwerkingsproces als voor onze 
relatie. Hij is niet zo’n babbelaar, verwerkt 
de dingen liever in stilte. Ik heb er behoef-
te aan om het van me af te praten.

S: We hebben moeilijke periodes gehad, 
maar nooit in die mate dat we niet verder 
konden, dat het een barrière tussen ons of 
met de rest van de wereld heeft opgewor-
pen. Het leven verloopt voor veel mensen 
niet zoals ze gedroomd hadden. Je staat 
aan het altaar en belooft plechtig in goede 
en kwade dagen. Je hebt er op dat mo-
ment geen idee van wat kwade dagen 
zijn. Gelukkig maar.

Lisa had in het begin relatief weinig Rett 
symptomen. Geleidelijk aan komt er iets 
bij. Als je vroeger vergelijkt met nu, zien 
wij dat ze achteruit gegaan is, hoewel ze 
redelijk goed blijft. 
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G: Vooral op fysiek vlak zien we achteruit-
gang. Eerst kwam de epilepsie, de vol-
gende zomer spasticiteit aan haar voetje 
waardoor ze spalken moest dragen. Alles 
is de eerste keer erg, daarna word je het 
snel gewoon. 

S: Je evolueert mee. En Lisa blijft een 
mooi meisje – ik weet het, mijn kind 
schoon kind. Mensen die alleen haar ge-
zichtje zien, merken vaak niet dat er iets 
mis is met haar. 

G: Dat is zo, als ze haar handen niet in 
haar mond stopt, zie je niet hoe beperkt 
ze is.

S: Toch heeft ze een typische lichame-
lijke afwijking: doordat ze epilepsie heeft 
in haar linkerhersenhelft, blijft de rech-
terkant van haar lichaam achter. Haar 
rechterbeentje is korter en haar voeten 
verschillen drie schoenmaten.

G: We corrigeren dat met haar schoenen 
zodat het minder opvalt, maar het is wel 
zo. 

S: Lisa is een sterke meid. Als er iets 
scheelt, is dat tot nu toe vlot op te lossen, 
ze herstelt snel. Het verwondert de dok-
ters dat ze na verschillende operaties nog 
steeds stapt. Het is een vechtertje.

G: De eerste keer was op nieuwjaar, ze 
was drie. Ze kreeg stuipen en brak haar 
beentje. We zaten op de spoed en dat 
was geen feest. Lisa heeft een week plat 
gelegen in het ziekenhuis, als Christus 
aan het kruis, met armen en benen open 
en medicatie om haar te kalmeren. Op 
dat moment zei de kinderarts niets, maar 
achteraf gaf hij toe verwonderd te zijn dat 
ze weer kon stappen.

Vorig jaar is Lisa geopereerd aan haar rug. 
Ze heeft zeker last gehad op het einde, 

maar daar merkten we weinig van. Ze 
heeft een hoge pijngrens. Ze had een 
kromming van meer dan 80 graden, die 
hebben ze gecorrigeerd tot 40. Volledig 
recht kon niet zonder risico. Nadien zagen 
we haar opbloeien, pas toen viel op hoe 
stil ze geworden was. Ze werd weer leven-
dig en enthousiast, met alles bezig.

S: Drie dagen na de operatie had ze geen 
pijnmedicatie meer nodig en na een week 
was ze terug thuis. Ik had drie maanden 
zorgverlof (zie RG 41 p. 36-37) genomen 
om voor Lisa te zorgen in de revalidatie-
periode. Na een goeie maand ging ze 
alweer naar school. Ze stapt nog steeds, 
weliswaar met hulp. Na de operatie waren 
haar spieren achteruit gegaan. We zijn 
niet bij de pakken blijven zitten en hebben 
dagelijks met haar geoefend. Nu is dat 
weeral veel beter. Als we haar ophalen 
van de leefgroep en we hebben ‘s avonds 
geen rolstoel nodig, dan laten we die daar. 
Ze stapt naar de auto en thuis van de 
auto naar de woonkamer. Binnen stapt ze 
in de woonkamer, naar de traplift, naar de 
badkamer, haar slaapkamer, ... Het zijn 
korte stukjes, maar elke stap die ze zet is 
goed voor haar.

G: Een tijdje geleden hebben we de 
kinesist moeten overhalen om te blijven 
meewerken. Ik had Lisa ververst op de 
verzorgingstafel en hoorde iets kraken – 
zoals je bij oude vrouwtjes wel eens hoort. 
Ik vreesde dat haar staven losgekomen 
waren, maar op de foto’s was niets ab-
normaals te zien. Ze bleef stappen, dat 
stelde ons enigszins gerust. Als ze pijn 
heeft, stopt ze met stappen. Toen we twee 
maanden later bij dr. Plasschaert op con-
sultatie gingen, zei die te vermoeden dat 
een spier aan haar bekken spastisch is en 
zich extra opspant nu dat bekken vastzit, 
met dat gekraak als gevolg.

S: Hij zei ook dat er een grote kans is dat 
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haar kraakbeen volledig aan het verhar-
den, aan het verkalken is. Dat scharnier 
zit vast, wordt niet meer gebruikt.

G: In die periode, tussen het eerste 
gekraak en de consultatie, was de kinesist 
huiverig om met haar te werken. Enerzijds 
begrijpen we die bezorgdheid wel, hij was 
bang dat ze iets zou breken, anderzijds 
vinden we dat zolang ze kan stappen, we 
dat moeten onderhouden.

Lisa is normaal heel alert en interactief 
bezig. Vorig jaar hebben we echter gesuk-
keld met haar epilepsiemedicatie en gaf 
ze een heel ander beeld. Ze moest veran-
deren van product omdat haar botten te 
broos werden, een van de bijwerkingen 
van Depakine. We waren overgeschakeld 
op Keppra, volgens de dokter hét product. 
Het geeft heel weinig bijwerkingen bij de 
meeste mensen. Lisa had ze allemaal. 
Het werd een kasplantje, ze reageerde 
niet meer. Bovendien had ze erge last van 
haar maag, ze kon niet meer eten. Het 
zag er even naar uit dat ze sondevoeding 
zou moeten krijgen. Het verband met de 
nieuwe medicatie werd me pas helemaal 
duidelijk nadat ik aan een apotheker op 
het werk om de uitgebreide bijsluiter had 
gevraagd. Het ging niet alleen om spijs-
verteringsproblemen, maar onder andere 
ook suïcidale gedachten. Lisa kan zichzelf 
niets aandoen, maar dat ze depressief 
was bleek uit haar apathische gedrag.

S: We hebben dat uitgelegd aan de kin-
derarts en gevraagd of het niet beter zou 
zijn om te veranderen van medicatie in 
plaats van maagonderzoeken te doen. 

G: Voor ons was het verband duidelijk en 
ook de arts kon er inkomen. We hebben 
de Keppra afgebouwd tot ze een aanval 
kreeg, vervolgens zijn we gestart met 
Lamictal en nu is ze perfect. De aanvallen 
zijn weggebleven en in een paar weken 

tijd is ze weer de Lisa geworden die ze 
altijd was.

S: Het is telkens opnieuw incasseren en 
weer voortdoen. Je zorgt voor Lisa, je past 
jezelf aan, je past je leven aan.

Ik heb 14 jaar in het internationaal trans-
port gewerkt. Ik was eigenlijk altijd van 
huis, zaterdagavond thuiskomen en 
zondagmorgen weer de baan op. Na Lisa’s 
diagnose heb ik mijn rooster aangepast,  
zodat ik in het weekend een dag thuis 
was. De wetgeving werd echter steeds 
strenger, de fi les steeds langer en door in-
braken in mijn cabine kreeg ik nog minder 
rust. Op Lisa’s eerste communie besefte 
ik dat ik nauwelijks iets had meegemaakt 
van de eerste zeven jaar van haar leven. 
Het werd ook steeds zwaarder voor Griet. 
We moesten kiezen: of Lisa op internaat 
of ik meer thuis. Ik heb dan de knop 
omgedraaid en ben begonnen bij de vuil-
ophaaldienst. Ik heb daar onmiddellijk 
verteld dat Lisa de enige reden was om 
van job te veranderen.

G: Dat werk was vooral in het begin heel 
lastig voor Sven. Hij moest omschakelen 
van een zittend leven naar fysiek zwaar 
werk. Hij moest veiligheidsschoenen 
dragen om zijn voeten te beschermen. De 
eerste weken kon je letterlijk het bloed 
eruit gieten toen hij thuiskwam. Gelukkig 
hadden we een vakantie gepland in Villa 
Pardoes en mocht hij die opnemen. Hij 
heeft er een hele week op slippers rond-
gelopen om zijn voeten te laten genezen.

S: Nu heb ik daar geen last meer van. Het 
blijft wel lichamelijk zwaar. Als chauff eur 
zou ik het nog zien zitten om dit te doen 
tot aan mijn pensioen, maar die optie 
bestaat niet meer, je moet altijd ook la-
den. Gelukkig ben ik onlangs geslaagd in 
een examen voor bevordering. In januari 
begin ik als groepschef, ik ben me nu al 
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aan het inwerken op het bureau. Dat is 
een tijdje langer vol te houden.

G: Ik was het gewoon om er grotendeels 
alleen voor te staan en alles te bered-
deren. Ik besefte pas achteraf hoeveel 
prettiger alles is en hoeveel gemakkelijker 
te organiseren nu Sven ook elke dag thuis 
is. We hebben tijd voor ontspanning, iets 
wat voordien niet bestond in ons leven.

S: We hebben dingen achterwege moe-
ten laten voor Lisa, maar we hebben 
vooral veel teruggekregen en geleerd. Het 
“jachten, jachten, jachten” is verleden 
tijd. We leven nu van dag tot dag, genie-
ten van wat er te genieten valt. Ons leven 
heeft een meerwaarde gekregen door 
Lisa. We weten nu wat leven is. ‘s Avonds 
gezellig samen in de zetel ploff en als het 
werk er op zit, of op zondag-rustdag in 
slaap vallen met Lisa erbij, dat zijn fi jne 
momenten. We plannen ook veel minder. 
Als het mooi weer is, stappen we in de 
auto en gaan een dagje naar zee. Lisa is 
altijd blij in de auto. Als ze zich niet goed 
voelt, maakt een autoritje haar weer 
rustig.

G: Door dagelijks te werken met mensen 
die met een dodelijke ziekte geconfron-
teerd worden, zag ik de dingen al in per-
spectief. Het leven met Lisa heeft dat nog 
intenser gemaakt. Je beseft hoe relatief 
het leven is en je leert alles meer appre-
ciëren. Je moet nog steeds werken om te 
leven, maar dat is niet het belangrijkste 
meer. Ik begrijp door wat wij meemaken 
met Lisa ook beter wat de patiënten op 
mijn afdeling doorstaan, hoe hun leven op 
zijn grondvesten davert. Rett syndroom 
is dan wel niet levensbedreigend, het is 
ook een diagnose die je dooreenschudt. 
Ons leven zou wellicht anders gelopen zijn 
zonder Lisa, wie weet zouden we echte 
workaholics geworden zijn. Ik kan niet 
zeggen dat we nu minder gelukkig zijn.

Ik werkte voltijds voor ik kinderen kreeg 
en ook toen Lisa er al was. Na de ge-
boorte van Hanne besloot ik mijn ouder-
schapsverlof voor allebei op te nemen 
zodat ik halftijds kon werken, om daarna 
over te schakelen op drievierden. Het is 
anders gelopen. Ik heb nog vijf jaar half-
tijds kunnen werken door het opnemen 
van tijdskrediet, daarna nog twee jaar met 
zorgkrediet. Sinds kort werk ik drievier-
den. Ik plan nu om aan het einde van mijn 
carrière weer voltijds te gaan werken, 
voor mijn pensioen. Hoewel het misschien 
niet realistisch is dat ik als 50-plusser nog 
de energie zal hebben om dat te doen. We 
zien wel.

S: We hebben nu veel meer dan vroeger, 
ondanks dat het fi nancieel iets minder 
ruim is.

G: De geplande tweede verbouwing van 
ons huis hebben we jaren moeten uitstel-
len, ik durfde bijna niet meer te dromen 
dat het er nog van zou komen. En zie, we 
hebben zelfs voor het eerst nieuwe meu-
bels gekocht.

S: We genieten er nu dubbel en dik van. 
De benedenverdieping is volledig in 
functie van Lisa gerenoveerd. We hebben 
de oude veranda omgebouwd tot extra 
woonruimte, de keuken vernieuwd, de 
vloeren genivelleerd en alle deuren breder 
gemaakt. Lisa’s verzorgingstafel staat aan 
een raam met superisolerend glas met 
een speciale zonnefi lter, zodat je niet van 
buiten naar binnen kan kijken. We vonden 
dat belangrijk voor haar privacy.

G: Bij onze eerste verbouwing was Lisa er 
nog niet, anders hadden we de badkamer 
en haar kamer beneden gemaakt.  

Lisa volgt het gesprek met haar ogen. Ze 
smult van de cake die Griet haar voert en 
Brutus hapt naar kruimeltjes. Lisa ob-

HET IS TELKENS OPNIEUW INCASSEREN EN HET IS TELKENS OPNIEUW INCASSEREN EN 
WEER VOORTDOEN. JE ZORGT VOOR LISA. WEER VOORTDOEN. JE ZORGT VOOR LISA. 
JE PAST JEZELF AAN. JE PAST JE LEVEN AANJE PAST JEZELF AAN. JE PAST JE LEVEN AAN

ALLES IS ERG DE EERSTE KEER. DAARNA ALLES IS ERG DE EERSTE KEER. DAARNA 
WORD JE HET SNEL GEWOONWORD JE HET SNEL GEWOON
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serveert, glimlacht, lacht, babbelt, straalt 
als een zonnetje. Het baby-tvkanaal 
kabbelt op de achtergrond. Lisa demon-
streert (met enige assistentie van Griet) 
de traplift en showt trots haar kamer vol 
Teletubbies.

S: De Teletubbies en Bumba zijn haar top-
favorieten. We zijn naar een Bumba-show 
geweest in Brugge. Je had haar gezichtje 
moeten zien stralen. Ze is daar stapelgek 
op en dan ziet ze die levensgroot. On-
betaalbaar. 

G: Haar bed is een kopie van Thea’s bed. 
Ik wou perse geen hooglaagbed, die zie 
ik al genoeg op mijn werk. Dit vonden we 
mooi en praktisch. Het is op een goede 
werkhoogte en kan helemaal open voor 
als ze – zoals bijvoorbeeld na haar sco-
lioseoperatie – in bed gewassen moet 
worden. Het hekje kan helemaal dicht 
zodat ze veilig kan slapen en toch vrij 
bewegen. Toen ze kleiner was, kon ze met 
een trapje zelf haar bed in kruipen. Hanne 
is ook gek op dat bed. Als Lisa er niet is, 
vraag ze soms om erin te mogen slapen.

S: Lisa’s kamer is niet groot en dat is 
ideaal, het is overzichtelijk voor haar. Met 
ouder worden, heeft ze nood aan anker-
punten. Als ze in de woonkamer komt, 
zien we haar vaste elementen zoeken 
en ook hier op haar kamer als ze wakker 
wordt. 

G: De gordijnen en de lampenkap zijn nog 
uit haar babytijd, die heeft oma gemaakt. 
Het is een mix van vroeger en nu. Haar 
kamer werd opgefl eurd door Make a Wish 
met kleuren en lichtjes en snoezelele-
menten. Er was ook een kleurenprojector, 
die hebben we naar de leefgroep gedaan 
voor als ze daar slaapt. 

Lisa zit in het buitengewoon onderwijs 
type 2 in Zonnehart te Aartrijke en op 

halftijds internaat in de leefgroep Rozen-
weelde op hetzelfde domein. Ze blijft er 
twee nachten per week. Meestal is dat 
maandag en donderdag, als Sven lange 
dagen werkt. We kunnen er mee schuiven 
en bijvoorbeeld een weekenddag kiezen 
als we eens een avondje uitgaan. Vroeger 
hadden we af en toe een babysit, maar 
je kunt niet om het even wie vragen om 
op te passen bij een meisje als Lisa. Het 
bijkomende voordeel is dat we kunnen 
uitslapen als Lisa daar overnacht, want ze 
moet er minimum 24 uur blijven. 

S: De school heeft een heel mooi aanbod 
aan activiteiten, ze zijn goed bezig met de 
kinderen, stimuleren ze op vele manieren. 
Lisa houdt vooral van alles wat lawaai 
maakt en van voeldozen. Op kamp zijn 
ze naar de schaatsbaan geweest en naar 
de Smurfenfi lm. Zo’n variatie kun je thuis 
niet aanbieden, er is ook het huishouden, 
je kunt niet altijd met haar bezit zijn. 
Daarom zijn we geabonneerd op het baby-
tvkanaal, daar kijkt ze heel graag naar.

G: Lisa kan op deze school blijven tot haar 
15de, dan zullen we een andere oplos-
sing moeten zoeken. Waarschijnlijk gaat 
ze dan naar De Varens in Sint-Andries, die 
komen de kinderen met een busje opha-
len aan Rozenweelde, voor ons zou er niet 
veel veranderen. In de leefgroep kan ze 
blijven tot maximaal 25 jaar. We hopen 
dat ze daarna een plaatsje krijgt in De 
Engelbewaarder, ook in Aartrijke en dus 
vlakbij. Dat zouden we voor haar en voor 
ons de ideale situatie vinden. We willen 
zo lang mogelijk thuis voor haar zorgen, 
maar we weten ook dat dat wellicht niet 
meer zal lukken als we 60, 70 jaar oud 
zijn. Als ze dan zo dichtbij is, zouden we 
elke dag langs kunnen gaan om haar in 
bed te helpen of eten te geven.

S: Hanne zegt nu: “Ik zal wel voor Lisa 
zorgen”. Dat kind is 11, haar leven begint 

LISA STAPT KORTE AFSTANDJES, MET HULPLISA STAPT KORTE AFSTANDJES, MET HULP
WE BLIJVEN OEFENEN. IEDERE STAP DIE ZE ZET, WE BLIJVEN OEFENEN. IEDERE STAP DIE ZE ZET, 
IS GOED VOOR HAARIS GOED VOOR HAAR



25.

pas. Wil ze dat later doen, dan is dat heel 
mooi, maar we zoeken zelf een oplossing 
zodat zij kan kiezen als het zo ver is. Ik 
zou niet willen dat ze niet kan kiezen.

G: Hanne moet haar eigen leven kunnen 
uitbouwen. Ik zou al heel blij zijn als ze Li-
sa’s belangen wil behartigen als wij er niet 
meer zijn. We hebben altijd al haar vragen 
over Lisa beantwoord, hebben haar nooit 
blaasjes wijsgemaakt. Ze weet dat Lisa in 
het beste geval stabiel zal blijven. Vroeger 
zei ze al eens dat ze liever had gehad dat 
het anders was, dan hebben we eerlijk 
geantwoord dat wij het ook liever anders 
hadden gezien.

We hebben zeer bewust voor halftijds 
internaat gekozen. We hebben nog een 
dochter en we wilden niet de fout maken 
om Hanne te verwaarlozen doordat Lisa 
zoveel zorg nodig heeft. Je ziet veel gezin-
nen met een zorgenkindje waar de an-
dere kinderen in de kou blijven staan. De 
dagen dat Lisa in Rozenweelde slaapt, 
kunnen we al eens iets leuks plannen met 
Hanne.

S: We doen ook veel dingen samen met 
het hele gezin. Het is een luxe om dat te 
kunnen. De jaren dat ik nog in het vervoer 
zat, was dat niet mogelijk. Samen op va-
kantie kunnen we echter niet langer dan 
een week, dat is te vermoeiend voor Lisa. 
Wat voor ons vakantie is, is voor haar 
werken: een massa nieuwe indrukken en 
prikkels verwerken, een ander ritme, een 
ander bed, ...

G: We nemen Lisa overal mee. Ze vindt 
zwemmen super en naar de fi lm gaat 
ze ook graag. De reacties van andere 
mensen zijn soms merkwaardig. Op de 
Meifoor wordt ze zo aangestaard, dat ik 
de neiging heb een bordje om haar nek 
te hangen met “kijkgeld: 50 cent”. Toch 
moet je oppassen met je oordeel over 
mensen. Voor ons liep een meisje dat we 
er heel vulgair en gemeen vonden uitzien. 
Op een moment zaten we vast en toen 
vroeg dat meisje andere mensen plaats te 
maken zodat wij verder zouden kunnen. 

Het is de rolstoel waar de mensen naar 
staren, niet het kind. Toen onze dochters 
jonger waren en Lisa nog beter kon stap-
pen, zette Hanne zich eens in de rolstoel. 
Toen waren alle blikken op haar gericht, 
niet op Lisa die aan de hand tussen ons in 
stapte. 

S: Je ontmoet ook onverwacht lieve 
mensen. Laatst waren we Lisa in de auto 
aan het installeren toen een jong gezin-
netje passeerde. Het dochtertje van een 
jaar of drie vroeg haar papa of ze Lisa een 
knuff elbeest mocht geven dat ze gewon-
nen had op de kermis. 

We hebben één constante ingebouwd 
voor onszelf: vier of vijf dagen per jaar 
gaan we met z’n tweeën naar een heer-
lijke B&B in Hasselt. Die dagen zijn voor 
ons samen, dat is onze jaarlijkse break.

G: Lisa heeft ons geleerd dat er geen 
 zekerheden zijn, dat treuren om wat had 
kunnen zijn niet helpt. Je mag niet ver-
geten te leven.
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Bij mijn tweede bezoek ten huize Lisa 
& co maak ik een babbeltje met Hanne 
over haar zus en haar leven. Hanne wordt 
logopediste, dat weet ze al sinds het 
tweede leerjaar. Ze wil graag in de zorg 
werken, en logopedie lijkt haar de beste 
optie. Volgend jaar gaat ze naar de mid-
delbare school en begint ze Latijn te leren, 
veel werk, maar ze ziet het wel zitten. 
Haar zus vindt ze gewoon een toff e. Een 
voordeel in vergelijking met zussen van 
anderen, is dat Lisa nooit ruzie maakt.

Alle kinderen in mijn klas kennen Lisa. In 
het vierde leerjaar zijn we met de klas een 
dag op bezoek geweest in Zonnehart. We 
konden zien hoe anders zij les krijgen dan 
wij. Godsdienst bijvoorbeeld: bij ons is dat 
vertellen over Mozes of zo, bij hen was 
dat met kleuren en licht en water. Sedert-
dien gaat het vierde leerjaar elk jaar een 
dag op bezoek bij Lisa. Sommigen zeggen 
dan, “Ik heb je zus gezien en ze lachte zo 
mooi”. Dat geeft een warm gevoel.

‘s Avonds ga ik mee met mama of met 
papa om Lisa af te halen. Het is altijd 
fi jn om binnen te komen en haar te zien 
lachen, dan ben ik blij dat ze het daar 
goed heeft. Ik nam eens een vriendinnetje 
mee en die zei achteraf dat ze dat liever 
niet meer deed, ze vond het een beetje 
raar. Er zijn daar kinderen die hard roepen 
of al eens een duw geven. Wij zijn dat ge-
woon omdat we er elke dag komen.

De bijzondere dagen, nieuwjaar en ver-
jaardagen en zo, vieren we altijd met het 
hele gezin. Ofwel blijven we thuis, ofwel 
gaan we bij familie op bezoek. We moeten 
dan wel altijd vroeg terug naar huis omdat 
Lisa haar slaap nodig heeft. Soms zou ik 
langer willen blijven als het leuk is, maar 
ik begrijp dat het nodig is voor Lisa.

In mijn klas zit een jongen die ook een 
gehandicapt zusje heeft. Het valt op dat 
die soms precies hetzelfde zegt over zijn 
zus als ik over Lisa, die begrijpt echt hoe 
het is. Andere kinderen begrijpen dat ook 
wel, maar toch minder goed. Soms vragen 
ze “Wat is Rett syndroom?” of dingen over 
mijn zus, en ik kan dat dan niet precies 
uitleggen. Het is zo moeilijk om uit te leg-
gen aan iemand die dat niet kent.

Ik maakte onlangs een miniprojectje voor 
school over het Rett syndroom en over 
Lisa. Toen heb ik de website bekeken, 
daar staan veel dingen op die ik nog niet 
wist en ook woorden die ik helemaal niet 
begrijp. Mama heeft veel dingen moeten 
uitleggen. Als je hetzelfde zou zeggen 
met gewone woorden, dan zou dat al veel 
beter te snappen zijn. 

Op de website zag ik dat Rett syndroom 
maar bij 1 op 10 000 meisjes voorkomt. 
Lisa heeft wel erg veel pech gehad.

(Anna Vermeulen)
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Afgelopen juni, in de nasleep van de bestuursvergadering, kwam het nieuwe de-
creet voor de gehandicaptenzorg ter sprake. De bestuursleden sliepen onrustig die 
nacht. Die onrust vloog diverse kanten op, maar de donkerste wolk die opdoemde 
aan de Rett horizon, was bezorgdheid voor onze andere kinderen. Zullen die in de 
toekomst verplicht worden om de volledige zorg voor hun Rett zus op te nemen? 
(Zie RG 41 p. 2-3.)

Angst is een slechte raadgever en kennis is macht. We besloten voor uw en onze 
gemoedsrust op zoek te gaan naar objectieve informatie. Tijdens die zoektocht 
kwamen we in contact met René De Wever, enthousiast voorstander van het nieu-
we decreet. Hij verschaft ons inzicht in de achtergronden en het bredere kader van 
het decreet, legt de essentie bloot en beantwoordt een aantal belangrijke vragen. 

De basis voor dit gesprek is de conceptnota “Persoonsvolgende fi nanciering voor 
personen met een handicap”. Op onze website bieden we u deze conceptnota in 
pdf + een samenvatting met nadruk op de punten die aangehaald worden in het 
gesprek. De link vindt u in de nieuwskolom op de homepage.

Het nieuwe zorgzwaarte-instrument komt in een apart stukje aan bod (p.32). 
Daarnaast wordt ook het “masterplan” kort toegelicht en geven we u een aantal 
elementen uit een interview met Minister Jo Vandeurzen dat gepubliceerd werd in 
de laatste nieuwsbrief van Perspectief 2020 (p. 35).

R

Analyse en achtergrondAnalyse 
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Een gesprek met Rene De WeverEen gesprek met Rene De Wever
Enthousiast voorstanderEnthousiast voorstander

echt

Analyse en achtergronden achtergrond

Vrijdag 8 november 2013, 13 uurVrijdag 8 november 2013, 13 uur
MPC Sint-Franciscus, RoosdaalMPC Sint-Franciscus, Roosdaal

René De Wever is directeur van het MPC 
Sint-Franciscus te Roosdaal. Hij werkt 
al 40 jaar in de zorg en is 20 jaar actief 
geweest in alle organen waar het debat 
gevoerd wordt over de uitbouw van de 
zorg voor mensen met een handicap. Hij 
is 16 jaar lid geweest van de raad van 
bestuur – later het raadgevend comité 
– van het Vlaams Fonds, nu Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Zijn carrière loopt ten 
einde, afgelopen september legde hij zijn 
mandaten neer. René heeft vier kinderen, 
een van hen is gehandicapt.

Els: In de gesprekken met Rett ouders 
komt veel ongerustheid naar boven bij het 
lezen van deze tekst. Jij hebt meegewerkt 
aan de voorbereidingen en gelooft in het 
nieuwe decreet. We vonden het interes-
sant en relevant voor ons publiek om het 
gesprek aan te gaan, om onze ongerust-
heid te toetsen aan de doelstellingen, om 
te horen wat voor antwoorden jij op onze 
vragen hebt.

René: Ik wil even nuanceren. Waar geloof 
ik in? Ik heb, samen met anderen, jaren 
gevochten voor het recht op zorg. Het 
recht op onderwijs hebben we afgedwon-
gen en er is momenteel recht op gezond-
heidszorg. Mensen pruttelen soms als ze 
in het ziekenhuis in de gang geparkeerd 
worden. Ze moeten wachten, maar ze 
worden niet naar huis gestuurd. Als je je 
aanmeldt op de spoedafdeling van een 
ziekenhuis, mogen ze je niet wegsturen, 
ook niet als alles volzet is. Wij vinden 
dat de evidentie zelve, maar ver over de 
grens hoef je niet te kijken om te zien dat 
dat verre van evident is. Er is momenteel 
echter geen recht op welzijnszorg. In dit 
decreet wordt een recht op basisonder-
steuning ingebouwd. Iedereen die gecon-
fronteerd wordt met een handicap, krijgt 
een basisondersteuningsbudget en dat 
vind ik heel positief, revolutionair zelfs. Er 
zijn weinig landen waar dit recht op zorg 
bestaat.

De tweede pijler waar ik enthousiast over 
ben, is de manier waarop dit gefi nancierd 
zal worden. Elke Vlaming, mensen met 
een handicap incluis, betaalt vandaag 
mee aan de zorgverzekering. Wij zorgen 
er allen samen voor dat als we er later 
voor kiezen – en kiezen is een essentieel 
woord hier – om voor onze dementerende 
ouders te zorgen, dat we dan niet alleen 
de mogelijkheid hebben om alle diensten 
te gebruiken die de samenleving biedt, 
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maar daarnaast ook recht hebben op een 
ondersteuningsbudget. Dat solidariteits-
model wordt nu overgeplaatst naar de 
gehandicaptenzorg en daar ben ik heel 
enthousiast over.

Els: Heb je zelf meegeschreven aan de 
tekst?

René: Nee, ik heb jaren mee het maat-
schappelijk debat gevoerd en ik heb ad-
vies gegeven voor de tekst. Het ontwerp 
zelf is vanuit de overheid gekomen.

Els: Kun je ons kort en zo eenvoudig mo-
gelijk uitleggen wat de essentie is van het 
nieuwe decreet?

René: We hebben jaren gepleit voor het 
recht op zorg. Maar hoe ga je dat ver-
antwoorden? Hoe ga je dat betalen? Hoe 
meer budget er is, hoe langer de wacht-
lijsten worden, want de groep die zich 
aanmeldt wordt almaar groter. Op die 
manier kon het niet verder. Vanuit de 
overheid stelt men nu twee richtlijnen. 

Ten eerste vraagt men aan de voorzienin-
gen op welke manier zij met dezelfde 
middelen meer mensen kunnen bedienen. 
Het gaat in deze niet om harder werken, 
wel om het herverdelen van de middelen. 
De experimentele fase voor de minder-
jarigen loopt op zijn einde, nu starten we 
met de experimenten in de volwassenen-
zorg. 

De achterliggende gedacht is, dat als je 
mensen ondersteunt, zij minder beroep 
zullen doen op de duurdere voorzienin-
gen. Op die manier kun je met dezelfde 
middelen meer mensen bedienen. Je geeft 
aan een groter aantal mensen minder 
gespecialiseerde zorg en aan sommige 

mensen meer, omdat die dat nodig heb-
ben. We kunnen daar als voorziening nu in 
diff erentiëren en dat heeft eff ect.

Ten tweede is het zo dat we het recht op 
zorg niet kunnen garanderen als iedereen 
alleen maar kiest voor de duurdere voor-
zieningen. De tekst zegt dat voor degenen 
die de zorg kunnen en willen dragen voor 
een persoon met een handicap – samen 
met de omgeving en de reguliere diensten 
– er een basisondersteuningsbudget voor-
zien wordt. Al degenen die dat niet kun-
nen of die met dat budget niet toekomen, 
kunnen gebruik maken van de duurdere 
zorg. Die moeten hun basisondersteu-
ningsbudget teruggeven, want cumuleren 
mag niet, en kunnen beroep doen op de 
professionele voorzieningen. Dat is de 
essentie van het besluit, en daar heb ik 
niets tegen.

Er blijven natuurlijk vragen over hoe dat 
concreet gerealiseerd zal worden. Om 
welk budget zal het gaan en hoe zal het 
groeipad uitgewerkt worden? Dat zijn 
politieke beslissingen. Ik ben benieuwd 
hoe men het draagvlak zal creëren voor 
een nieuwe zorgverzekering of voor 
een uitbreiding van de bestaande. Men 
betaalt zonder morren aan de mutuali-
teit, want iedereen beseft dat je zelf ziek 
kunt worden. De bijdrage voor ouderen is 
ook iets waarvan de gemiddelde Vlaming 
denkt dat hij ze in de toekomst nodig zou 
kunnen hebben, maar gehandicapten, dat 
staat voor veel mensen toch verder van 
hun bed.

Els: De achterliggende fi losofi e van de in-
clusieve maatschappij – mensen die goed 
zorgen voor elkaar en de zorg gezamen-
lijk dragen – ik vind dat een ongeloofl ijk 
schoon beeld, maar ik zie dat momenteel 

IEDEREEN DIE GECONFRONTEERD WORDT IEDEREEN DIE GECONFRONTEERD WORDT 
MET EEN HANDICAP, KRIJGT MET EEN HANDICAP, KRIJGT 
EEN BASISONDERSTEUNINGSBUDGETEEN BASISONDERSTEUNINGSBUDGET
DAT VIND IK POSITIEF, REVOLUTIONAIR ZELFSDAT VIND IK POSITIEF, REVOLUTIONAIR ZELFS
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niet altijd in de realiteit. Ik zie in tegen-
deel een maatschappij die ongeloofl ijk 
veel van je vraagt als werknemer, als 
ouder, ... Ik lees dat Vlamingen koudweg 
vinden dat mensen van 85+ geen duur 
onderzoek of een ingreep meer waard 
zijn. Dan denk ik, die fi losofi e is prachtig, 
maar een poging om ze toe te passen 
in het gehandicaptenbeleid zal die hele 
maatschappij niet veranderen. Hoe rijm je 
dat dan? 

René: Ik heb dezelfde ervaring. Er zijn 
momenteel trends die exclusiever zijn 
dan ooit. De overheid gaat daar tegenin 
en reageert met het bevorderen van een 
inclusieve samenleving. Er is een ruimere 
beweging die uitgewerkt is in perspec-
tiefplannen. Dit is geen materie van het 
departement welzijn alleen. (Zie Perspec-
tief 2020, p. 35.) Als ik de verschillende 
elementen zie die men beslist, dan zie 
ik puzzelstukjes die allemaal passen in 
dat grotere geheel. Vanuit mijn idealisme 
juich ik dit toe. Zeggen dat het toch niet 
kan lukken, brengt geen zoden aan de 
dijk. We werken met kleine stapjes. Het 
bevorderen van een inclusieve samen-
leving geeft niet van vandaag op morgen 
resultaat, dat is een werk van decennia, 
een stroming. Soms denk ik dat het snel-
ler gaat dan ooit. Als je bijvoorbeeld ziet 
hoe gewoon het vandaag is om allerlei 
kleurtjes te zien rondlopen op straat. Een 
jaar of 20, 30 geleden was een kleurling 
nog een attractie. Onze maatschappij 

ontwikkelt zich naar het leren omgaan 
met het vreemde, met het andere dan 
onszelf. Homo’s en lesbiennes worden ook 
niet meer uitgestoten. Die evolutie geeft 
me hoop. Ik werk nu 40 jaar in de zorg en 
ook daar is ongeloofl ijk veel veranderd. 
We kijken vaak niet ver genoeg terug. 
Er is in de samenleving veel meer good-
will voor mensen met een handicap dan 
vroeger. 

Els: Mijn volgende vraag is: die keuzevrij-
heid, in hoeverre zal die er echt zijn? Wij 
worden als ouders geconfronteerd met 
processen en een administratie die heel 
complex is en er vaak absurd uitziet in 
onze ogen. Wij zijn overgeleverd aan een 
multidisciplinair team dat bepaalt hoe 
groot de zorgvraag is, hoe groot onze 
draagkracht, hoe sterk het netwerk, of 
we alle mogelijkheden hebben uitgeput. 
En dan word ik heel bang. Als ik niet 
voldoende punten ga scoren, krijg ik dan 
ooit een plekje? Er zullen toch te weinig 
plekjes zijn.

René: Ik begrijp je vrees, en het is goed 
dat je die uitspreekt, maar ik lees dat 
niet in de tekst. Ik lees niet “jullie zijn 
nog samen, nog gezond en hebben een 
goed netwerk, dus moeten jullie zelf voor 
jullie kind zorgen”. Ik weet ook niet hoe 
de praktische uitwerking zal zijn, maar 
spontaan denk ik dat jullie tot de groep 
behoren die zich het minste zorgen moet 
maken. De eerste stelling van het per-
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spectiefplan is: zorggarantie voor de 
mensen met de grootste ondersteunings-
nood. Als je de objectieve inschatting van 
de handicap in aanmerking neemt en 
de zorgzwaarte, die bij mensen met het 
Rett syndroom heel aanzienlijk is, dan 
vallen jullie zeker binnen de groep die in 
aanmerking komt voor de duurdere zorg. 
Hoe zwaarder de handicap, hoe eerder 
de draagkracht van het netwerk aan zijn 
grenzen komt. 

Els: Toch is er de vrees, het gevoel, 
van sommige ouders dat zij nu gestraft 
worden omdat ze zo lang zelf voor hun 
kind gezorgd hebben. Zij houden het al 
jaren vol, hebben ettelijke kansen ge-
weigerd omdat het toen nog lukte, maar 
voelen dat de dag er aankomt dat ze 
het niet meer kunnen opbrengen, dat ze 
zullen moeten loslaten. Daar zijn geen 
objectieve redenen voor aan te wijzen, er 
is niet plots iemand ziek geworden, het is 
gewoon genoeg geweest. Ze zijn bang dat 
er geen keuze meer zal zijn. 

René: De beslissing om de zorg uit handen 
te geven, is meestal een proces dat een 
hele tijd duurt. Ondertussen teken je in 

op een wachtlijst. Dan duurt het nog een 
tijdje – hoewel dat probleem zich aan het 
oplossen is – maar het kunnen loslaten 
heeft ook tijd nodig. In crisissituaties zal 
er altijd een oplossing zijn. Als jullie iets 
zou overkomen, zal er voor Lotte ge-
zorgd worden, laat daar geen twijfel over 
bestaan. 

Men hoopt vele vragen te kunnen beant-
woorden met het basisondersteunings-
budget, zodat middelen beschikbaar 
komen om het recht op zorg te garande-
ren voor degenen die zwaar gehandicapt 
zijn, en ook voor mensen met een minder 
zware handicap maar waar het netwerk 
niet meer kan of wil. Dat is de achter-
liggende hypothese. De ouders die zich 
het meest bedreigd en bekocht voelen, 
zijn die van kinderen met een lichtere 
handicap. Ouders van zwaar gehandi-
capte kinderen hebben meestal al langer 
moeten toegeven dat hun draagkracht 
overschreden is en die kinderen gaan al 
naar een dagcentrum of zitten al in een 
voorziening. 

Met het nieuwe decreet is diff erentiatie 
mogelijk, zo kan het dat mensen met 

Het zorgzwaarte-instrument (ZZI)Het zorgzwaarte-instrument (ZZI)
Het ZZI meet op wetenschappelijk onderbouwde manier de ondersteuningsbehoefte van een volwas-
sene met een handicap. De weg startte reeds in 2005 en sinds 2012 is het instrument, na diverse 
testfases en aanpassingen, klaar voor gebruik. Het ZZI meet welke begeleiding iemand nodig heeft 
om zo adequaat mogelijk te kunnen functioneren in diverse facetten van het dagelijkse leven. 

Het ZZI brengt drie parameters in kaart:

 • de begeleidingsintensiteit (B-waarde)
 • de nood aan permanentie (P-waarde)
 • de nood aan nachtpermanentie (N-waarde).

De vragenlijsten worden ingevuld door mensen die daar voor opgeleid en getraind zijn, aan de hand 
van een ruim twee uur durend gesprek met de cliënt en een of meer informanten. Die informanten 
zijn meestal een familielid of vriend en een professionele hulpverlener die de cliënt goed kent. De 
vragen gaan over zelfredzaamheid, gedragsproblemen, medische zaken, sociaal-emotioneel functio-
neren en de mogelijkheid om deel te nemen aan een inclusieve maatschappij.

De resultaten van de bevraging zijn zeer gedetailleerd. Er wordt niet alleen gemeten welk soort 
ondersteuning iemand nodig heeft, maar ook de frequentie ervan en de tijd die de ondersteuning in 
beslag neemt.

Dit is een korte samenvatting. Het volledige artikel kunt u lezen op www.perspectief2020.be 
in nieuwsbrief 2 van 24 10 2013.



33.

1

2
3
4
5

HET CIRKELMODELHET CIRKELMODEL

1 Persoon met een handicap
2 Gezin
3 Familie, vrienden en kennissen
4 Algemene zorg en dienstverlening
5 Gespecialiseerde zorg en 
   dienstverlening

een lichtere handicap maar een minder 
netwerk ook tot die meest zorgbehoe-
vende groep gaan behoren. Hoe dat con-
creet zal uitgewerkt worden, weten we nu 
natuurlijk nog niet.

Els: Je haalde daarnet de problematiek 
van de wachtlijsten aan. Betekent wat 
nu voorligt dat er geen plaatsen meer bij 
gecreëerd zullen worden?

René: Toch wel, er zullen nog plaatsen bij 
gecreëerd worden. Maar volgens mij bena-
deren we op dat vlak een saturatiepunt. In 
Vlaams Brabant is men daar in ieder geval 
niet ver meer vanaf, hier zijn de wacht-
lijsten te overzien. Dat verschilt per pro-
vincie. Je kunt het misschien vergelijken 
met ziekenhuisbedden. Hoewel er steeds 
meer mensen zijn die meer medische 
zorgen hebben, wordt het aantal plaatsen 
de laatste jaren niet meer uitgebreid, dat 
blijft stabiel. 

Els: Men ligt ook per ingreep minder lang 
in het ziekenhuis, wordt sneller uit dat 
bed gezet.

René: Dat is zo. In de gehandicaptenzorg 
wil men dat oplossen door, met de invoe-
ring van het basisondersteuningsbudget, 
te bewerkstelligen dat men langer wacht 
om van het duurdere circuit gebruik te 
maken.

Els: Wat mij persoonlijk het meeste bezig-
houdt, waar ik het meest ongerust over 
ben, is hoe de rol van broers en zussen 
ingevuld zal worden. Wij leven dag in dag 
uit met de zorg en de bezorgdheid voor 
Lotte. Nu komt daar de angst bij voor onze 
andere kinderen. Hun kracht om te geven 
wordt al van dag één aangesproken. De 
gedachte dat de verzorging van Lotte hun 

plicht zal worden als wij als ouders er niet 
meer zijn of het niet meer kunnen, die 
vind ik ondraaglijk.

René: Ik ben zelf ouder van een gehandi-
capt kind en ik vind dat het nooit zo mag 
zijn dat mijn andere kinderen verplicht 
zouden worden de zorg op zich te nemen. 
Ik ga er van uit dat men dat niet zo zal 
interpreteren, dat broers en zussen het 
recht zullen hebben om daar niet voor te 
kiezen. 

Ik vind dat broers en zussen de vrije 
keuze moeten hebben, maar ik heb geen 
invloed op de praktische uitvoering. Er 
zijn broers en zussen die beslissen om 
een blijvende rol op te nemen, en daar 
heb ik veel respect en bewondering voor, 
maar dat is wat het moet blijven, een vrije 
keuze.

Els: Een heel concrete vraag nu. Diverse 
ouders uit onze vereniging hebben een 
PAB. Wat gebeurt bijvoorbeeld met ouders 
die hun werk opgegeven hebben om voor 
hun Rett dochter te zorgen en werken met 
een PAB? De dochter gaat overdag naar 
een dagcentrum.

René: Zoals ik het begrepen heb, worden 
volgens het nieuwe persoonsgebonden 
convenant in dit geval beide budgetten 
– PAB en dagcentrum – aan het meisje 
geplakt en samengevoegd als een rug-
zakje voor dat kind. Ik ben niet de over-
heid, maar dit lijkt me logisch, aangezien 
het geen bijkomende kost betekent. Dat 
meisje zit al in de buitenste cirkel van de 
hulpverlening.

Els: Wij hebben in ons gezin beslist om zo 
lang mogelijk zelf voor Lotte te zorgen, 
maar dat gebeurt wel in combinatie met 
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een dagcentrum, vermits Lotte in elk facet 
van haar leven met alles geholpen moet 
worden. Begrijp ik nu goed dat ook een 
dagcentrum al in die buitenste cirkel valt?

René: Inderdaad, dagcentra maken deel 
uit van de duurdere zorgvoorzieningen.

Els: Waar ik voor onze doelgroep ook 
mijn vragen bij heb: de tekst is geschre-
ven met als uitgangspunt mensen met 
een handicap die zelf nog veel kunnen, 
die zelf de regie voor hun zorg in handen 
kunnen nemen en een stuk voor zichzelf 
kunnen zorgen. Dat is voor Rett meisjes 
uiteraard niet aan de orde. Dient die regie 
dan overgenomen te worden door zij die 
wettelijk verantwoordelijk zijn? Wat bete-
kent zelfzorg voor ons?

René: Ik heb daar geen antwoord op, het 
is ook een van mijn kritieken. Ook het 
eigen budget beheren is zeker niet altijd 
mogelijk. Mijn zoon weet dat als ik hem 10 
euro geef, hij twee drankjes kan betalen 
als hij uitgaat met zijn vriendin. Meer 
kan hij niet overzien. Hij woont thuis en 
wij regelen alles voor hem. Als hij in een 
tehuis zou wonen, zou de hulpverlening 
dat van hem overnemen. De regie over 
de zorg, het budgetbeheer, die formalitei-
ten zullen in vele gevallen de verant-
woordelijkheid van het netwerk blijven. 
Als de ouders dit niet meer kunnen, zal 
dit stukje wellicht door broers en zussen 
overgenomen moeten worden, of er kan 
een bewindvoerder aangesteld worden 
om het budget te beheren.

Els: Wat ik niet duidelijk in de tekst vind, 
is in hoeverre rekening zal worden ge-
houden met de zorgzwaarte. Ieder gezin 
met een Rett meisje heeft te maken met 
zeer zware zorg en verzorging. Er komt 

een moment dat mensen dat – alleen 
fysiek al – niet meer aankunnen. 

René: Parallel met de start zal de zorg-
zwaarte gemeten worden bij iedere ge-
handicapte. Die wordt zeker meegenomen 
bij elke beslissing. Een instrument om 
de zorgzwaartefactoren gedetailleerd 
en objectief te meten is momenteel in 
ontwikkeling. Men denkt het te kunnen 
gebruiken vanaf volgend jaar. (Het zorg-
zwaarte-instrument p. 32.) 

Ik denk dat, zeker bij ouders van zwaar 
gehandicapte kinderen, de angst meer 
in het hoofd zit dan dat er grond voor is. 
Hun kind zal hoog ingeschaald worden 
qua zorgzwaarte en volgens mijn ervaring 
vallen dergelijke personen altijd binnen 
de prioriteiten. Ik meen dat – puur ob-
jectief bezien – jullie een van de weinige 
groepen zijn die zich geen zorgen hoeven 
te maken. Als de zorg zo zwaar is, kom je 
automatisch in de buitenste cirkel terecht 
en krijg je een prioritair dossier. Ik vind 
het be langrijk dat we onze angsten aan-
geven, maar ik nodig tevens iedereen uit 
om de essentie van het decreet te zien, 
die is goed. Voor een warme, solidaire 
samenleving tot op het bot gaan, daar kun 
je toch niets tegen hebben?

Els: Idealen zijn schoon. Ik hoop van harte 
dat het vertrouwen dat jij in het nieuwe 
systeem hebt bewaarheid zal worden. Wij 
waren gefocust op die cirkels, op dat ene 
aspect: zullen we het allemaal zelf moe-
ten doen? Zullen onze kinderen het later 
moeten overnemen? Het was heel ver-
helderend en verruimend om de achter-
grond en het brede kader te leren kennen. 
Hartelijk dank voor dit gesprek.

(Anna Vermeulen)

VOOR EEN WARME, SOLIDAIRE SAMENLEVING VOOR EEN WARME, SOLIDAIRE SAMENLEVING 
TOT OP HET BOT GAANTOT OP HET BOT GAAN
DAAR KUN JE TOCH NIETS TEGEN HEBBEN?DAAR KUN JE TOCH NIETS TEGEN HEBBEN?

ALS DE ZORG ZO ZWAAR IS ALS BIJ HET RETT ALS DE ZORG ZO ZWAAR IS ALS BIJ HET RETT 
SYNDROOM, KOM JE AUTOMATISCH IN SYNDROOM, KOM JE AUTOMATISCH IN 
DE BUITENSTE CIRKEL TERECHT EN KRIJG JE DE BUITENSTE CIRKEL TERECHT EN KRIJG JE 
EEN PRIORITAIR DOSSIEREEN PRIORITAIR DOSSIER
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De Vlaamse regering heeft De Vlaamse regering heeft 
ondertussen het voorontwerp ondertussen het voorontwerp 
van decreet voor de persoons-van decreet voor de persoons-
volgende fi nanciering van volgende fi nanciering van 
personen met een handicap personen met een handicap 
goedgekeurd. We citeren een goedgekeurd. We citeren een 
aantal passages uit een in-aantal passages uit een in-
terview met minister Jo Van-terview met minister Jo Van-
deurzen. Het volledige interview deurzen. Het volledige interview 
kunt u lezekunt u lezen op 
www.perspectief2020.be www.perspectief2020.be 
in nieuwsbrief nr. 2 in nieuwsbrief nr. 2 
van 24 oktober 2013van 24 oktober 2013.

“Ik krijg een voucher, maar er zal 
geen plaats zijn.” Het was een 
opmerking die minister Jo Van-
deurzen te horen kreeg toen zijn 
plannen voor persoonsvolgende 
fi nanciering bekend werden. 
Hij citeert de reactie om aan te 
geven dat het niet makkelijk is 
na al die jaren in nieuwe termen 
te denken. Begrippen die in onze 
hersenen ingebakken zitten, wis 
je zomaar niet uit, ook al zijn ze 
niet meer relevant.

“De discussie over de plaatsing 
zal niet meer relevant zijn”, zegt 

de minister. “Die wachtrijen zijn 
er, omdat er geen fi nanciering 
is voor bijkomende plaatsen. 
Maar in het nieuwe systeem 
heeft iemand met een voucher 
zelf de fi nanciering in handen. 
Het nieuwe systeem stimuleert 
het sociaal ondernemen en de 
capaciteit zal zich snel naar de 
vraag plooien.”

“Een andere nieuwigheid 
waaraan we moeten wennen 
is de naadloze overgang naar 
de meerderjarigheid. De per-
soon met een handicap krijgt 
een rugzak mee die hij niet 
moet afl eggen op de dag dat hij 
meerderjarig wordt. Die cesuur 
is er dan niet meer. Achteraan 
in de rij gaan staan voor volwas-
senenondersteuning hoeft niet 
meer. Maar de omvang en de 
inhoud van de rugzak worden 
wel afgestemd op de actuele 
ondersteuningsnood.”

“Er zal hoe dan ook altijd een 
vorm van zorgregie nodig zijn, 
maar we kunnen wel de organi-

satie verbeteren. Een belangrijk 
nieuw element is het onder-
steuningsplan. Dat maakt de 
situatie voor de RPC (commis-
sie die bepaalt welke dringende 
zorgvraag voorrang krijgt, nvdr) 
helderder, de leden kunnen zich 
inleven in de situatie van de 
aanvrager. Ten tweede zal het 
binnen de commissie niet meer 
gaan over een plaats in deze of 
gene voorziening. In het nieuwe 
systeem is er een budgettair 
kader en daarbinnen beslist de 
persoon met een handicap zelf 
of hij kiest voor een cashbedrag 
of een voucher.”

“Bedoeling is om mijnvaph.be, 
dat nu een passieve consul-
tatiemogelijkheid biedt, dyna-
mischer te maken, zodat je ook 
de besluitvorming rond je eigen 
dossier kan volgen. We zijn nu 
met de gebruikers bezig om een 
project daarrond op te starten 
om te onderzoeken of het mo-
gelijk is de zorgvrager zelf din-
gen te laten toevoegen aan zijn 
dossier.”

Een inclusieve Een inclusieve 
samenleving in 2020samenleving in 2020
Van droom Van droom 
naar werkelijkheidnaar werkelijkheid

Minister Jo Vandeurzen Minister Jo Vandeurzen 
weerlegt een aantal misverstandenweerlegt een aantal misverstanden

In de conceptnota wordt er her en der aan gerefereerd en ook de “puzzelstukjes” waarover René In de conceptnota wordt er her en der aan gerefereerd en ook de “puzzelstukjes” waarover René 
De Wever het heeft kaderen in een breder geheel: Perspectief 2020 – Een inclusieve samenleving De Wever het heeft kaderen in een breder geheel: Perspectief 2020 – Een inclusieve samenleving 
in 2020: van droom naar werkelijkheid. Op in 2020: van droom naar werkelijkheid. Op www.perspectief2020.bewww.perspectief2020.be vindt u alle informatie over dit  vindt u alle informatie over dit 
project en kunt u inschrijven op de driemaandelijkse nieuwsbrief. De website werd ontworpen door project en kunt u inschrijven op de driemaandelijkse nieuwsbrief. De website werd ontworpen door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in samenwerking met de veranderings-het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in samenwerking met de veranderings-
manager Jean-Pierre Vanbaelen en het kabinet van Vlaams minister van welzijn, Jo Vandeurzen.manager Jean-Pierre Vanbaelen en het kabinet van Vlaams minister van welzijn, Jo Vandeurzen.
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TREKKERTREKREK
trekt veel volk! Paul Heymans trok afgelopen juni Paul Heymans trok afgelopen juni 

met dochter Bo naar dit grootse spektakelmet dochter Bo naar dit grootse spektakel

ponsor

Zoals plechtig beloofd tijdens het bedank-
diner voor de medewerkers van de vorige 
editie van Trekkertrek, had ik plannen 
gemaakt voor deze zonnige zondag.

Laarzen om de modder te trotseren 
hoeven niet, alles ligt er droog bij. Bo’s 
verzorgtas niet vergeten, en zeker ook 
niet het fototoestel. Veronique kan jam-
mer genoeg niet mee omwille van haar 
plots zieke moeder, en Brecht studeert, 
want morgen examen. Dus wordt het een 
vader-dochteruitstapje. Bo en ik trekken 
samen naar Trekkertrek.

De wedstrijd begint al om 9 uur. Wij ar-
riveren kort na de middag. Het is makke-
lijk te vinden, op de steenweg van Tienen 
naar Sint-Truiden ter hoogte van Dormaal 
naar rechts, zoals aangegeven staat op de 
borden. De auto laten we achter op een 
weiland dat in plaats van grazende koeien 
vandaag geparkeerde auto’s stalt.

We zijn op tijd om de topklasse te zien 
starten omstreeks halftwee. De eerste 
indruk maakt, jawel, indruk. We passeren 
langs allerhande zware en uitgebouwde 
traktoren die nog geduldig aanschuiven,  
maar dan steigerend en brullend met dui-
zenden pk’s onder de motorkap de sleep-
wagen 100 meter verder over de eind-
meet proberen te trekken. Wie die streep 
haalt, scoort de full pull. Wie onderweg 
het onderspit moet delven, ziet op een 
displaybord het aantal behaalde meters. 

Natuurlijk kijk ik uit naar Raf Spiritus en 
Vera, organisatoren en ouders van Rett 
meisje Dorien. Vera zie ik als eerste. Ze is 
druk in de weer met de gsm in de hand, 
maar neemt toch even de tijd om mij en 
Bo te begroeten. Op mijn vraag of ze niet 
liever modder heeft, want meer spektakel, 
antwoordt ze negatief. 

Het lijkt allemaal een beetje op een 
muziekfestival: veel volk op een wei, een 
grote biertent, drankbonnenbarakken met 
jetons, een stand met petjes en T-shirts 
(waarop John Deere staat in plaats van 
Iron Maiden), een stand met miniatuur-
traktoren en -vrachtwagens, een tent van 
het Rode Kruis, een frituur, een hambur-
ger- en pizzatent, zelfs een sponsortent 
met reserve en nieuwe traktorbanden.

Dan hoor ik plots de speaker omroepen 
dat Raf aan de beurt is. Zijn vehikel is 
origineel Speed Spirit gedoopt. Eens 
kijken of hij zijn naam eer aandoet. Met 
een hels lawaai en de nodige CO2-uit-
stoot, zet hij aan. De sleepwagen weegt 
18 ton, terwijl de Speed Spirit zelf in de 
gewichtsklasse van 3 ton zit. Hij lijkt het 
te halen voor een full pull, maar strandt 
juist voor de meet op 98 meter. Hiermee 
behaalt Raf de 3de plaats, maar hij is wel 
nummer 1 in het 1ste klassement voor 
België en Nederland. 

Het lawaai en de drukte lijken Bo weinig 
te deren. Ze is vooral gefascineerd door 
het springkasteel, honden met hun 
baasjes en kleine kinderen. Ze eet braaf 
haar zakje chips op en drinkt haar Fanta 
met een rietje, terwijl ik mijn dorst laaf 
aan een  Jupiler. Het valt mij op: hier wordt 
stevig gedronken. Neergepootte fruitbak-
ken, kriskras op de wei geplaatst, doen 
dienst als toog. Er staan al heel wat lege 
fl esjes. De vrijwillige medewerkers die 
de bierkratten opnieuw vullen met lege 
fl esjes, hebben hun handen vol.

Het loopt tegen 5 uur aan en Bo laat 
merken dat ze het heeft gezien. Er was 
ook wel heel wat te beleven, een totaal-
spektakel voor jong en oud.

(Paul Heymans)
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Op 27 november verwelkomde paus Franciscus een 50-tal Rett meisjes van onze 
Italiaanse zustervereniging Airett, samen met hun ouders. De bijeenkomst duurde 
25 minuten. De paus kuste elk Rett meisje op de wang en had voor elke ouder 
persoonlijk een aantal bemoedigende woorden, waarna hij de zegen uitsprak over 
de aanwezigen.

Lucia Dovigo, voorzitter van Airett: “We hebben vandaag in de paus een vader 
gezien die aanwezig is, die dicht bij ons en onze dochters staat, die ons begrijpt 
en die ons met open armen heeft ontvangen. Zijn warme gebaar geeft ons sterkte 
in onze strijd”. 

Lucia hoopt tevens dat de ontmoeting met de paus ertoe zal bijdragen dat hun 
oproep tot concrete en verenigde ondersteuning door de relevante instanties zal 
worden gehoord.

Rett in het VaticaanRett in het Vaticaan
Italiaanse Rett meisjes krijgen een kus van Italiaanse Rett meisjes krijgen een kus v
paus Franciscuspaus Franciscus

Kiwanis AalstKiw
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ponsor

Italiaanse Rett meisjes krijgen een kus van an 
paus Franciscus

Paul Heymans en ikzelf waren op 7 september aanwezig op de bijeenkomst 
van de Kiwanis Aalst. We werden er uitgenodigd door de heer Rik Van 
Lautem als vertegenwoordigers van de Belgische Rett Syndroom Vereniging 
vzw. Op deze meeting werd de steun aan diverse sociale projecten – waar-
onder BRSV – uitgereikt. De heer van Lautem is al jarenlang een echt en-
thousiaste ambassadeur voor de Rett vereniging. We mochten een cheque 
van 2000 euro uit zijn handen ontvangen. Hiervoor zijn we de Kiwanis uit 
Aalst zeer dankbaar.

Maar! Bovendien werd “ons” konijn, dat door de brussen zo mooi werd 
beschilderd op de familiedag, geveild. Die veiling heeft nog 1000 euro extra 
opgebracht. 

Het konijn zal een bestemming krijgen bij de kleindochter van de bieder. Het 
is fi jn om weten dat een kunstwerk van en door kinderen gemaakt, ook kin-
deren vrolijk zal kunnen maken. We zijn deze bieder dan ook zeer dankbaar!

(Hugo Pilate)

Kiwanis Aalstwanis Aalst
Een konijn voor RETT (bis)Een konijn voor RETT (bis)

Debora Dell’Oro met haar ouders Oliviero en Lucia, Debora Dell’Oro met haar ouders Oliviero en Lucia, 
onze Italiaanse vrienden van Airettonze Italiaanse vrienden van Airett
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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 te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere 
diverse onkostendiverse onkosten
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Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett 
Syndroom Vereniging VZW in de mogelijkheid om haar leden een 
EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 EURO 
te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere 
diverse onkosten

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 2013 tot 31 december 2014, 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 2014.

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 GIFTEN (TOT 1 DECEMBER 2013)LIJST GIFTEN (TOT 1 DECEMBER 2013)
BELFIUS FOUNDATION, BRUSSEL
BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPO-
NISTEN EN UITGEVERS, BRUSSEL
BERGHGRACHT-HAENTJENS, LOKEREN
CAERS LEON-HUYSMANS SIMONNE, MOL
CELEN WALTER, ANTWERPEN
CENTRUM REGIONAAL POST UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS, BORNEM
COOLEN JEAN, EKEREN
CRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGE
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE COCK-VANDROMME, LEUVEN
DE MUYNCK FRANK, SCHILDE
DE MUYNCK LUC-LARMUSEAU MARIE-FRANCE, 
SCHILDE
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DE WIT-GEUKENS, OLEN
DEFEVER MARC, LANGEMARK
DEMAN DANIEL, AARTRIJKE
DEPREZ GEORGETTE, MENEN
DESMET-BONTE, BRUGGE
DRAULANS-ROMBOUTS, DESSEL
GUERTI ABDELILAH-CHAMALI SAMIRA, BERCHEM
HOORNAERT JORK-VANDENBROELE PASCALE, 
WERVIK
HUYBRECHTS LOUISE, MERCHTEM
INNER WHEEL WETTEREN, BERLARE
KIWANIS AALST, AALST
LANGENS PETRUS, GENK
LEBEER-GOOSSENS, MORTSEL
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
LORMANS-LAUWERS, LILLE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES JOKE, SCHAARBEEK
MERLEVEDE DANIEL, DRONGEN
MERLEVEDE MARIE JOSEE, SCHILDE
MERTENS GUIDO, DILBEEK
MOUSTIE MARCEL, WETTEREN

NOUWEN ANNIE, HOUTHALEN-HELCHTEREN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
OSTYN  MARGOT, MENEN
OSTYN WILFRIED, WEVELGEM
PACOLET MARIA, SINT ANDRIES
PEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVER
PRZYDRYGA ERIC-VAN WIELE MARIETTE, SINT 
NIKLAAS
PUUR BENEFIET, WETTEREN
SANDERS ANNIE MARIE, STADEN
SELS RAPHAEL, ZANDHOVEN
SERCU KATRIEN, OUD-TURNHOUT
SICCARD GUSTAAF, WEMMEL
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOL
STAELENS GEERT, EERNEGEM
STAS FERNAND-PEETERS HILDE, MOL
TANDARTSPRAKTIJK BECUE MYRIAM, MERKSEM
TERNEST BARBARA, BRUGGE
TIELLIU IVAN, MELLE
TOBBACK KOEN, WESTMEERBEEK
VAN BOCKSTAELE, GERAARDSBERGEN
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN GESTEL CONSTANT-MEYVIS ILSE, MEER
VAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEK
VAN LAUTEM-DE SMEDT, WEMMEL
VAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN WALLEGHEM ERWIN, BRUGGE
VAN ZWAM GEERT-ROSSEEL MYRIAM, ZARREN
VAN ZWAM HENDRIK-VERHEYE MARLEEN, ZWIJN-
AARDE
VANDENBROELE LUDO-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VANHERCK PETER-DE WIT MARGARETHA, MEER-
HOUT
VERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFEL
VERREYCKEN-DE ROY, STROMBEEK BEVER
VERVECKEN-NEEFS, LILLE
VRINTS GODELIEVA, HOOGSTRATEN

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)



43.ponsors

Recht

Onze Onze 
bijzondere dank bijzondere dank 
voor uw voor uw 
bijzondere gift:bijzondere gift:

Belfi us Foundation, BrusselBelfi us Foundation, Brussel
Belgische Vereniging van Auteurs, Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers, BrusselComponisten en Uitgevers, Brussel
Inner Wheel, WetterenInner Wheel, Wetteren
Kiwanis, AalstKiwanis, Aalst
PUUR Dansbenefi et, WetterenPUUR Dansbenefi et, Wetteren
Siccard Gustaaf, WemmelSiccard Gustaaf, Wemmel

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
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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


