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Beste VriendenBeste Vrienden

Vakantiesfeer neemt zo stilaan 
bezit van ons huis, onze kinderen, 
de agenda. Examens zijn achter 
de rug en vervangen door feestjes, 
voetbalgekte en een nooit gezien duivelgevoel. Nog vijf dagen werken 
en dan kan ook de rust in mijn hoofd en lijf terugkeren. Vreemd dat die 
laatste loodjes toch altijd de zwaarste en meest chaotische zijn. Speelt 
dat puur in het hoofd, of is het ook werkelijk zo? Ik vroeg het mij al dik-
wijls af, maar weet het nog steeds niet.

We slikten een bittere pil. Nieuws waarvan we al lang wisten dat het er 
zat aan te komen, kregen we nu te horen. Lotte’s scoliose-operatie kan 
niet meer worden uitgesteld. Zoveel Rett gezinnen gingen ons voor op 
dit pad. Zo vaak hoorden we hun verhaal en hun ervaringen. Maar toen 
wij het nieuws hoorden, bleef de wereld even stilstaan en voelde het 
alsof wij de eersten waren die dit te verwerken kregen. We staan op de 
wachtlijst, begin oktober is het zover. 



3.ls vertelt

We hebben een volle zomer voor ons liggen. Drie maanden om te genieten van en 
met Lotte zoals ze vandaag is. Vrolijk, aandachtig, vol humor, geïnteresseerd. Een 
volle zomer waarin we het genieten zullen laten voorgaan en de zorgen van mor-
gen zullen bewaren tot dan. Want daar zijn we goed in geworden, willen worden. 
En we zien dat het een houding is die ook Anna en Wies beginnen te leren. Zorgen 
ombuigen in iets anders, oog in oog durven te staan met verdriet en daarmee aan 
de slag gaan. Zoals laatst.

Anna kwam overstuur thuis van school. We hadden Lotte dat weekend meegeno-
men naar een etentje van Anna’s nieuwe school, want daar stond ze op. Lotte is 
een belangrijk stuk van haar leven en ze wou dat iedereen dat zag. En dus werd 
het voor velen de eerste kennismaking met Lotte en ook met Anna als iemand met 
een gehandicapt zusje.

Die maandag zei een jongen van het 2de jaar tegen Anna “Is dit misschien een trui 
van die mongolenzus van jou?” ... Anna is keihard weggelopen omdat ze niet wou 
dat hij haar zag huilen. Hij raakte haar op het meest onverwachte moment, recht 
in het gezicht, diep in haar hart. Zo droevig dat ze was. En klein maar sterk. En 
boos maar zacht. Wat zou ik haar die pijn willen besparen. Alsof het al niet moeilijk 
genoeg is zonder zo’n ettertjes.

‘s Avonds vroeg ze of Lotte bij haar in bed mocht slapen. Wat een mooi zicht die 
twee zusjes stralend dichtbij elkaar. Lotte was de beste therapie die Anna zich op 
dat moment kon wensen. En Anna was de beste zus die Lotte zich op dat moment 
kon wensen.

Anna’s antwoord was sterk. Ze maakte een ontroerend fi lmpje “my true love for 
my brother and sister” met foto’s van hun drie waarin de rolstoel heel prominent 
aanwezig was en zette het op Facebook … De reacties van haar vrienden waren 
hartverwarmend. Ik voelde hoe Anna door hen gedragen werd, ik las hoe lief ze 
over Lotte spraken, hoe fel ze het voor Anna opnamen.

De jongen schrok van de heftige gevoelens die hij had losgemaakt en bood ge-
meend zijn excuses aan. Er ontstond een heel gesprek tussen hen (via chat uiter-
aard :-) over waarom Anna zo geraakt werd door die opmerking terwijl hij het 
zomaar stom zei. Het was duidelijk dat Anna én die jongen hier allebei uiteindelijk 
sterker uit kwamen. Straf hoe wijs kinderen kunnen zijn. Straf hoe Lotte dit in gang 
kan zetten …

Geniet van de zomer! Hopelijk wordt het er een met veel zon en gelukkige mo-
menten.

Lieve groet
Els



Kinderen over Rett

4.
First Things FirstFirst Things First

RETTRETT AGENDA AGENDA

Kira (12) zegt het zo:Kira (12) zegt het zo:

31 januari 201531 januari 2015
Onze gastronomische nieuwjaarswandeling voor ouders, 
zonder kinderen, gaat volgend jaar door in Antwerpen. Alle 
ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging met de post.

25 april 201525 april 2015
Jaarlijkse familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum al-
vast 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

Hoe leg jij Rett uit aan je vrienden?Hoe leg jij Rett uit aan je vrienden?

Rett informatie op kindermaat, daar is nood aan, daar zijn we mee bezig. We zijn Rett informatie op kindermaat, daar is nood aan, daar zijn we mee bezig. We zijn 
teksten aan het samenstellen die brusjes van verschillende leeftijden kunnen ge-teksten aan het samenstellen die brusjes van verschillende leeftijden kunnen ge-
bruiken om uit te leggen aan hun vrienden wat precies scheelt met hun zus, wat bruiken om uit te leggen aan hun vrienden wat precies scheelt met hun zus, wat 
Rett is. Rett is. 

We zijn benieuwd hoe de broers en zussen van jullie Rett meid het uitleggen aan We zijn benieuwd hoe de broers en zussen van jullie Rett meid het uitleggen aan 
hun vrienden. Meld het ons op brsv@rettsyndrome.be Misschien is hun tekst, net hun vrienden. Meld het ons op brsv@rettsyndrome.be Misschien is hun tekst, net 
als die van Kira, een inspiratie?als die van Kira, een inspiratie?

In

Jana heeft een handicap waarbij er in haar hoofdje iets misloopt. Jana heeft een handicap waarbij er in haar hoofdje iets misloopt. 
In ons hoofd is er voor alles wat we doen een handleiding die wij In ons hoofd is er voor alles wat we doen een handleiding die wij 
normaal volgen (zonder dat we het weten) en dan loopt er niets normaal volgen (zonder dat we het weten) en dan loopt er niets 
mis, maar bij Jana is die handleiding weg of stuk of in het Chinees mis, maar bij Jana is die handleiding weg of stuk of in het Chinees 
of zo en daardoor kan ze sommige dingen moeilijker of helemaal of zo en daardoor kan ze sommige dingen moeilijker of helemaal 
niet. En dat zo zal blijven, want er is nog geen medicijn voor niet. En dat zo zal blijven, want er is nog geen medicijn voor 
gevonden.gevonden.
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Rett Communicatie: een updateRett Communicatie: 

Therapeuten en ouders aan het woordTherapeuten en ouders aan het 

STEMMEN UIT DE PRAKTIJKSTEMMEN UIT DE PRAKTIJK

Dat Rett meisjes en -vrouwen graag communiceren en daar veel 
behoefte aan hebben is overduidelijk voor ouders, verzorgenden en 
allen die dicht bij hen staan. Het is echter heel moeilijk om te weten 
wat ze precies begrijpen en willen uitdrukken, want de meesten kun-
nen niet praten en zijn fysiek heel beperkt in hun mogelijkheden om 
aan te geven wat ze willen en bedoelen. Hun beste uitdrukkingsmid-
delen zijn hun lach en hun blik, de manier waarop ze ons volgen. Het 
is belangrijk om oog te hebben voor de communicatie die er is, niet 
alleen te focussen op wat niet kan. 

Het is nodig om de communicatie met een Rett kind aan te passen 
aan haar competenties en mogelijkheden. Er is ook veel geduld en 
doorzettingsvermogen nodig. Tijd, tijd, tijd … daar draait het vaak 
om. Vraag het opnieuw en opnieuw, geef het Rett kind de tijd die het 
nodig heeft en neem zelf de tijd die het vraagt.

“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 het-
zelfde aan, op andere momenten kan ze verschillende reacties heb-
ben. Wanneer we controleren wat het gewenste 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 geneutraliseerd. Als het doel commu-
nicatie is, en de handfunctie is moeilijk (zoals bij de meeste Rett 
meisjes), is het aangewezen dat als middel om te wijzen naar een 
keuzemogelijk heid niet de handen kunnen worden gebruikt. Voor de 
meeste Rett meisjes is de eenvoudigste en snelste manier om iets 
aan te duiden de richting van hun blik.”
(Judy Wine)

Vlnr:Vlnr:
Judy WineJudy Wine
Hans van BalkomHans van Balkom
Peter MarschikPeter Marschik
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Rett Communicatie: een updateeen update

Therapeuten en ouders aan het woordwoord

AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC) AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC) 
(COMMUNICATIE VIA ONDERSTEUNING)(COMMUNICATIE VIA ONDERSTEUNING)

AAC is alles wat geen spreken is. Het traject van onder-
steunende communicatie moet samen gedragen worden 
door de ouders en het zorgteam, dat is de sleutel tot suc-
ces. AAC kan op diverse manieren, met en zonder techni-
sche of (hoog)technologische ondersteuning. 

Het is belangrijk om grondig te analyseren wat voor een 
concreet persoon het beste werkt. We moeten daarbij 
steeds kijken naar de specifi eke noden, behoeften en 
mogelijkheden van ieder individu. Er zijn vele hulpmid-
delen beschikbaar: communicatieborden, spraakknoppen, 
computers, ... Belangrijk is om voor een specifi ek persoon 
uit te zoeken waarmee hij het makkelijkste kan werken en 
op welke manier (met gebruik van handen, ogen, neus, 
kin, voorhoofd, ...). Een persoon met Rett zou zich, net als 
ieder ander, op elk moment moeten kunnen uiten. Vaak 
is een combinatie van natuurlijke communicatie en ver-
schillende alternatieve communicatiehulpmiddelen aan te 
raden.

Het leren gebruiken van communicatiehulpmiddelen ge-
beurt in verschillende stappen. Sommigen leren snel, bij 
anderen kan dit enige tijd kosten. Toch is het de moeite 
waard om geduld te oefenen en naar de gepaste manie-
ren en middelen te zoeken. Iedere persoon wil graag in 
staat zijn om met zijn omgeving te communiceren.

Als je communicatie en interactie wil verbeteren kan dit 
gericht zijn, in leermomenten, maar het beste resultaat 
bereik je vaak in spontane situaties, het grijpen van het 
moment. Daarom is het werken in de thuissituatie vaak 
interessant. Een goed uitgangspunt om iets te bereiken is 
uitgaan van de interesses van het kind. We spannen ons 
meer in als het de moeite waard is.

“Alsjeblieft, geen eten meer, in het leven gaat het niet 
alleen om eten. Je moet uitzoeken wat een kind boeiend 
vindt, leren gaat zo veel beter als het gemotiveerd is. En 
niet in het minst: make it fun!”
(Judy Wine)
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EEN AANTAL HULPMIDDELENEEN AANTAL HULPMIDDELEN

Navigatiekaarten en het communicatie-Navigatiekaarten en het communicatie-
woordenboekwoordenboek
 
Een persoonlijk communicatiewoorden-
boek op maat van het Rett meisje is 
gebaseerd op haar leefwereld. Dit boek 
of deze map moet regelmatig worden 
aangepast omdat ook de leefwereld van 
een mens geregeld verandert. Laat allen 
uit haar dichte omgeving (ouders, ver-
zorgers, brussen, ...) suggesties doen voor 
de inhoud en combineer die dan tot een 
geheel. Het woordenboek kan stapsgewijs 
opgebouwd worden, met als basis bij elke 
situatie steeds drie vragen:

1 Wat doet ze? Tv kijken
2 Wat betekent het? Ik wil tv kijken
3 Hoe reageer ik? Je zegt me dat je tv wil
   kijken. Toon je me wat je wil zien? 
   Dan presenteer je kaartjes met daarop 
   verschillende tv-programma’s.

Het doel is gepersonaliseerde navigatie-
kaarten te maken en een map op maat 
samen te stellen. Op elke pagina zet je 
vier tekeningen, foto’s of pictogrammen 
die bij het thema van die pagina horen. In 
het midden komt altijd de keuzemogelijk-
heid “geen van deze vier”. 

Een voorbeeldpagina “Wat wil je aantrek-
ken vandaag?” Je geeft de mogelijkheid 
om te kiezen uit vier dingen uit haar 
kleerkast “blauwe jurk”, “bruine broek”, 
“oranje overgooier”, “groen rokje” met 
bijkomend “het is iets anders”. Na deze 
keuze ga je door naar de volgende kle-
dingpagina. Zo kan je over allerlei thema’s 
uit de leefwereld van je kind een heel 
palet samenstellen waardoor ze zelf kan 

zeggen hoe ze zich voelt, wat ze wil doen, 
eten, ... Je kan pagina’s ook combineren 
en bij elke foto een verwijzer naar een an-
dere pagina plaatsen. Zo kan je bij de foto 
“ik wil naar buiten” een cijfer hangen dat 
doorverwijst naar een pagina waar vier 
activiteiten staan die buiten gebeuren.

Je mag niet verlangen dat Rett meisjes 
met de hand keuzes maken, want daar-
voor hebben velen van hen een te be-
perkte handcontrole. Ze slagen er echter 
wel in om ons met hun ogen duidelijk te 
maken wat ze willen.

De Step by Step (meerdere boodschap-De Step by Step (meerdere boodschap-
pen) en de Big Mack (een boodschap)pen) en de Big Mack (een boodschap)

Een Step by Step is een toestel waarop 
je een reeks boodschappen kan plaatsen. 
Telkens er op geklikt wordt, krijg je de 
volgende boodschap. Een Big Mack is een 
toestel waarop je één boodschap kan in-
spreken, telkens je op de knop drukt, hoor 
je dezelfde boodschap

Wij geven de Step by Step dagelijks met 
Lotte mee naar haar klas. In plaats van 
de communicatie via het schriftje te laten 
lopen, spreken wij samen met Lotte een 
boodschap in op haar Step by Step, in de 
klas luisteren ze daar vervolgens samen 
met Lotte naar. Op het einde van de dag 
spreken ze in de klas samen met Lotte 
een verhaal of een liedje in dat dan weer 
mee naar huis kan, zodat wij er samen 
met haar kunnen naar luisteren. Het 
grote verschil met vroeger is dat Lotte nu 
betrokken wordt bij de communicatie die 
over en weer gaat. Voorheen werd er van 
alles in het schriftje geschreven, maar 
zij maakte daar amper deel van uit. Nu 
brengt ze zelf het verhaal mee en je ziet 
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haar stralen en lachen als we samen luis-
teren of als we samen een verhaal vertel-
len. (Els Maes)

iPad iPad 

De iPad is heel geschikt om te commu-
niceren, maar er is nog geen besturings-
systeem om hem met de ogen te bedie-
nen. Je kan wel de rollen verdelen en je 
dochter laten kijken, waarna jij klikt in 
haar plaats.

Hans Van Balkom toonde op het Europees 
Rett Congres in Maastricht een mooi voor-
beeld. Hij hing een iPad aan de rolstoel 
met het scherm naar het meisje toe. Ze 
reden door het huis en fi lmden alles wat 
ze zagen en wie ze tegenkwamen. Het 
Rett meisje amuseerde zich een eerste 
keer toen het fi lmpje gemaakt werd en zij 
alles life kon volgen. Nadien amuseerde 
ze zich nog een paar keer door er met an-
deren terug naar te kijken. Frappant hoe 
een Rett meisje dat eerst heel verveeld en 
apatisch voor zich uit zat te kijken tot een 
uur alert bezig kon zijn met haar fi lmpje.

Spraaktechnologie met oogbesturingSpraaktechnologie met oogbesturing

Door hun motorische problemen kunnen 
Rett meisjes moeilijk tonen wat ze bedoe-
len en willen. Het geavanceerde gebruik 
van hun ogen zou hier verandering in 
kunnen brengen. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen met Rett wel gericht kunnen kij-
ken bij verbale opdrachten. 

Met de eye gaze technology kun je met de 
ogen een computer te besturen. In Groot-
Brittannië staat men al vrij ver met het 
gebruik van eye control bij mensen met 
Rett en boekt men goede resultaten. In 

Nederland is men er pas enkele jaren mee 
bezig. De resultaten bevestigen het ver-
moeden dat Rett meisjes meer begrijpen 
dan ze kunnen tonen.

Verschillende soorten mensen gebruiken 
deze technologie om te kunnen commu-
niceren en Rett patiënten behoren tot de 
top vier, naast patiënten met ALS, het 
locked in syndroom en cerebral palsy.

Er zijn een massa voorbeeldfi llmpjes te 
vinden op YouTube waaruit blijkt dat Rett 
meisjes die leerden communiceren met 
behulp van een Tobii of een Allin (twee 
van de toestellen die uitgerust zijn met 
spraaktechnologie en kunnen bestuurd 
worden met de ogen) veel meer kansen 
hebben om zich uit te drukken.

Voorbeeld: een meisje koos een muziek-
nummertje met haar ogen en “zei” nadien 
wat ze er van vond. Ze selecteerde heel 
duidelijk “cool” na het nummer. 

Op de volgende pagina’s lezen we het 
verhaal van de Nederlandse Marilou die al 
een tijdje met behulp van de Tobii com-
municeert en met rasse schreden vooruit 
gaat. We lezen ook over de eerste stapjes 
van Jana die – een Belgische Rett primeur 
– een Allin en een Tobii een weekje op 
proef mocht leren kennen. 

(Cindy Daelemans, Els Maes en Anna 
Vermeulen)

Op basis van het werk en de uitspraken 
van Theresa Bartolotta, Sally-Ann Garrett, 
Peter Marschik, Hector Minto, Einat Saraf, 
Anna Urbanowicz, Hans van Balkom, Tijs 
van Halteren, Helena Wandin, en Judy 
Wine)

Een vleugje theorieEen vleugje theorie

Peter Marschik onderzoekt de preverbale, verbale en communica-
tieve ontwikkeling bij Rett meisjes. Hij analyseert retrospectieve 
data, met name audio- en video opnames uit de baby- en peuter-
tijd. Doel van dit onderzoek is om de taalontwikkeling bij het Rett 
syndroom in kaart te brengen en om zo vroeg een diagnose te 
kunnen stellen. Een algemene bevinding is dat de taalontwikkeling 
al van in het prille begin atypisch verloopt bij Rett meisjes.

Een normale preverbale taalontwikkeling gebeurt in drie fasen: 
vanaf een maand of drie begint een baby te kirren, rond zes 
maand te brabbelen en aan ongeveer een jaar kan hij een aan-
tal woorden uitspreken. Rett meisjes blijven geleidelijk aan meer 
achter in die evolutie. Aan drie maand is 7/10 mee met de normale 
curve, aan zes maand nog 5/10 en aan een jaar nog slechts 3/10. 
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Eye ControlEye Control

De eerste stapjes van JanaDe eerste stapjes van Jana

Op het Europese Rett congres in Maas-
tricht hoorde ik voor het eerst de termen 
eye control en Tobii. In verschillende 
landen maken Rett meisjes succesvol 
gebruik van dit communicatiehulpmiddel. 
Voor mij was het horen van deze succes-
verhalen heel hoopgevend en vooral 
intrigerend. Het zinnetje “hun ogen zijn 
altijd sneller en juister dan hun handen” 
bleef lang hangen.

Terug thuis begin ik rond te vragen en te 
zoeken op internet wat de mogelijkheden 
zijn in België. Het eerste zoekwerk is 
frustrerend. Het begrip eye control vind ik 
wel, maar niet als communicatiehulpmid-
del. Na verder zoeken vind ik de Belgische 
verdeler van Tobii, de hulpmiddelencen-
trale (HMC) in Deinze. De logopediste die 
met Jana werkt in het dagcentrum kent 
dit systeem al. Een ander meisje uit het 
dagcentrum staat op het punt om een 
aanvraag tot terugbetaling in te dienen 
voor dit communicatiehulpmiddel.

Ik overleg met haar of Jana ook in aan-
merking zou kunnen komen en samen 
besluiten we om een demo aan te vragen 
zodat we het systeem kunnen uitprobe-
ren. Zij vertelt me over de Allin, een ge-
lijkaardig toestel dat ook door de HMC op 
proef wordt uitgeleend.

In de wachttijd werkt de logopediste met 
Jana aan het kiezen en aanduiden met de 
ogen in plaats van met de handen.

UittestenUittesten

Het is een spannend moment wanneer 
ze de Allin brengen om een weekje uit te 
proberen. De verwachtingen zijn
er zeker, maar ook het besef dat een 

week veel te kort is. Wat kunnen we in 
een week bereiken? Zal Jana wel geïnte-
resseerd zijn? Zal ze het systeem snap-
pen, beseff en dat zij met haar ogen de 
computer kan besturen? Zullen we be-
wijsmateriaal kunnen verzamelen waarop 
duidelijk te zien is dat eye control een 
geschikt communicatiehulpmiddel is voor 
haar? Ik voel het steeds zekerder, een 
weekje is veel te kort.

Bij de eerste uitleg is er al een reden tot 
twijfel. Er staat niet veel geschikt oefen-
materiaal op de Allin voor Jana. Veel 
oefeningen voor kleuren kiezen (euh), 
woorden lezen (echt niet), ... uiteindelijk 
vinden we twee items die min of meer ge-
schikt zijn: taarten gooien naar foto’s (we 
kunnen foto’s naar keuze uploaden) en 
met een waterspuit mikken naar doelen 
(stilstaand of bewegend). Onze motivatie 
is groot, dus we gaan ervoor.

Zolang de logopediste van HMC er is, 
heeft Jana meer interesse voor haar dan 
voor de computer, maar dat is voor mij 
geen verrassing. Ik wacht dus op een 
rustig moment om alleen met haar te kun-
nen oefenen. 

De eerste pogingen zijn een beetje teleur-
stellend: taarten gooien kan haar niet 
boeien, ook niet naar foto’s van beken-
den, ze heeft meer interesse voor de 
cursor die beweegt (dat doet zij zelf, maar 
dat weet ze nog niet). Bij de oefeningen 
met de waterspuit merk ik dat ook hier de 
druppelende waterslang (beweging) haar 
boeit, maar niet de statische doelen. Een 
pluspunt is dat ze korte tijd zeer gericht 
naar het scherm kijkt. Ik merk dat dit zeer 
vermoeiend is voor haar, dus bouwen we 
een routine op van verschillende korte 
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HET WERKEN MET EYE CONTROL IS ZEER HET WERKEN MET EYE CONTROL IS ZEER 
VERMOEIEND, DUS BOUWEN WE EEN ROUTINE OP VERMOEIEND, DUS BOUWEN WE EEN ROUTINE OP 
VAN VERSCHILLENDE KORTE OEFENSESSIES PER DAGVAN VERSCHILLENDE KORTE OEFENSESSIES PER DAG

IK BLIJF ME AFVRAGEN IN HOEVERRE JANA BEGRIJPT IK BLIJF ME AFVRAGEN IN HOEVERRE JANA BEGRIJPT 
DAT ZE ZELF MET HAAR OGEN DE DINGEN IN DAT ZE ZELF MET HAAR OGEN DE DINGEN IN 
BEWEGING ZET. EEN WEEK IS VEEL TE KORTBEWEGING ZET. EEN WEEK IS VEEL TE KORT

oefensessies per dag. De zussen en Ik 
proberen de oefeningen ook uit en onder-
vinden allemaal dat het inderdaad ver-
moeiend is. Gelukkig is de computer ook 
met touchscreen uitgerust en kan ik de 
oefeningen selecteren met mijn vinger.

Als de week ten einde loopt, hebben onze 
vele oefenpogingen hun vruchten afge-
worpen. Jana gooit nu taarten, ze zoekt 
zelf op het scherm naar de foto’s. Ook het 
mikken naar een doel gaat beter (favo-
riet is vlammetjes doven, ook hier vooral 
omdat de vlammen bewegen). Vraag blijft 
wel in hoeverre Jana zelf doorheeft dat zij 
diegene is die met haar ogen de dingen in 
beweging zet.

Na een week komt de logopediste van 
HMC de Allin ophalen en ruilen voor een 
weekje Tobii op proef. Op de Tobii staan 
veel meer geschikte oefeningen. Navraag 
bij de logopediste leert dat deze oefe-
ningen ook op de Allin kunnen, maar dat 
HMC maar één licentie heeft en ze die 
gebruiken voor de Tobii. In de toekomst 
plannen ze beide systemen met dezelfde 
software uit te rusten.

De logopediste bevestigt dat eye control 
een zeer vermoeiende manier van com-
municeren is. Ze zegt dat mensen die een 
keuze hebben, bijvoorbeeld bij verlam-
ming na een ongeval, uiteindelijk meestal 
besluiten de computer te besturen op een 
andere manier, bijvoorbeeld met hun kin. 
Brillen kunnen soms voor complicaties 
zorgen, maar Jana heeft een keer geoe-
fend met haar zonnebril en dat was geen 
enkel probleem. 

Ik vertel haar dat ik soms merk dat Jana 
wel gericht kijkt, maar dat de computer 

niet reageert (waarna ik snel met mijn 
vinger op het plaatje duw om een reac-
tie te krijgen). Ze toont me hoe ik Jana’s  
oogbewegingen kan kalibreren (maken dat 
de computer niet alleen de ogen herkent, 
maar ook de oogbewegingen kan lezen, 
zodat de respons beter is). Ze paste ook 
de reactiesnelheid aan. Het doet deugd 
om je opmerkingen kwijt te kunnen en 
antwoord te krijgen op je vragen.

Omwille van de vele vrije dagen kon de 
Allin niet mee naar het dagcentrum, maar 
de Tobii kan wel dagelijks heen en weer 
zodat Jana ook daar kan oefenen, samen 
met de logopediste. Daar ben ik heel blij 
om, want die heeft al wat ervaring met 
eye control en nu kunnen we vergelijken 
(thuis en in dagcentrum) en overleggen. 
Ook deze week oefenen we meerdere 
keren per dag een korte tijd.

De piano, waarbij ze met haar ogen op 
het klavier noten maakt en een eigen 
liedje componeert, boeit haar het meeste. 
Er is ook een oefening waar ze een liedje 
kan kiezen, de opties zijn Plop, Samson 
en Gert, Spring, Mega MIndy en Thor. Dit 
 vindt ze ook leuk, maar misschien zijn er 
een beetje veel keuzes ineens. Er zijn nog 
enkele eenvoudige, toff e spelletjes, maar 
de muziekoefeningen zijn favoriet.

EvaluatieEvaluatie

Na de week met de Tobii blijf ik me afvra-
gen in hoeverre Jana zelf begrijpt wat ze 
doet met haar ogen. Beseft ze dat zij zelf 
met haar ogen de computer bestuurt? Ik 
merk wel dat ze me soms met een heel 
triomfantelijke blik aankijkt: “kijk eens, 
hoor eens”. Of ze echt doorheeft dat zij de 
controle heeft, weet ik niet.
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Een feit is zeker, een week is veel te 
weinig, zeker voor Jana die veel tijd nodig 
heeft om te oefenen, om de klik te kunnen 
maken. Ik bespreek dit met de logope-
diste van HMC, zeg haar dat wij zeker nog 
verschillende keren de Allin (met aange-
paste software) of de Tobii willen uitpro-
beren voor we eventueel een aanvraag 
tot terugbetaling kunnen doen. Dit is geen 
enkel probleem, maar afhankelijk van het 
aantal aanvragen kan daar wel enige tijd 
tussen zitten (zucht).

Materiaal om te kunnen aantonen dat 
eye control een geschikt communicatie-
hulpmiddel is voor Jana hebben we zeker 
nog niet. Ik besef dat de kloof tussen wat 
wij de afgelopen veertien dagen hebben 
gedaan en echte communicatie nog groot 
is. Ik blijf wel positief, ik blijf denken dat 
communicatie via eye control mogelijk is 
voor Jana.

Enkele dagen later krijg ik bericht dat we 
de Allin en de Tobii in augustus opnieuw 
allebei een weekje mogen proberen. Op 

de Allin zal dan ook de aangepaste soft-
ware geïnstalleerd zijn.

ConclusieConclusie

Jana kan zich het beste op het scherm 
concentreren in een niet te lichte kamer 
(ze is sowieso zeer gevoelig voor licht) 
met zo min mogelijk afl eiding, zowel qua 
personen als qua achtergrond.

Dit was een proevertje, het smaakt naar 
meer. Een week is zeker weten niet lang 
genoeg om resultaat te boeken en om een 
gemotiveerde aanvraag tot terugbetaling 
te kunnen indienen. 

Momenteel heb ik de indruk dat er weinig 
verschil in gebruiksgemak bestaat  tussen 
beide systemen, dat wordt misschien 
duidelijker als op allebei dezelfde software 
is geïnstalleerd.

Wordt vervolgd.

(Cindy Daelemans)

Wie ook graag wil uitproberen of eye control als communicatiehulpmiddel geschikt is voor zijn 
Rett dochter, kan contact opnemen met de hulpmiddelencentrale in Deinze. Zowel ouders, 
logopedisten, dagcentra als scholen kunnen een aanvraag indienen.

ContactgegevensContactgegevens
www.hmc-nv.com, 09 3801972
De logopediste van HMC: Antonique Di Matteo, a.dimatteo@hmc-nv.com
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Mama, papa, broer, zusMama, papa, broer, zus

Denk je dat jouw Rett meid zou willen en kunnen commu-Denk je dat jouw Rett meid zou willen en kunnen commu-
niceren met een spraakcomputer met oogbesturing? Wil je niceren met een spraakcomputer met oogbesturing? Wil je 
er energie in steken om dat uit te proberen? Stuur ons een er energie in steken om dat uit te proberen? Stuur ons een 
mailtje op het bekende adres.mailtje op het bekende adres.

LogopedistenLogopedisten

Wij willen een aantal logopedisten de kans geven om een Wij willen een aantal logopedisten de kans geven om een 
opleiding te volgen tot volwaardig communicatie assistent, opleiding te volgen tot volwaardig communicatie assistent, 
om Rett meisjes te begeleiden in hun zoektocht naar zinvolle om Rett meisjes te begeleiden in hun zoektocht naar zinvolle 
communicatie. Indien je geïnteresseerd bent in deze oplei-communicatie. Indien je geïnteresseerd bent in deze oplei-
ding, stuur dan een mail met je gegevens, ervaring en motiva-ding, stuur dan een mail met je gegevens, ervaring en motiva-
tie naar brsv@rettsyndrome.betie naar brsv@rettsyndrome.be

Wij willen ...Wij willen ...

Wij zullen ...Wij zullen ...

Maar eerst ...Maar eerst ...

al onze Rett meiden de kans geven om uit te vinden of al onze Rett meiden de kans geven om uit te vinden of 
communiceren via een spraakcomputer met oogbesturing communiceren via een spraakcomputer met oogbesturing 
hun ding ishun ding is

toestellen aanschaffen en therapeuten opleidentoestellen aanschaffen en therapeuten opleiden

willen wij weten of er interesse iswillen wij weten of er interesse is
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Ik wil wat zeggen      Ik vind je liefIk wil wat zeggen    

De communicatiezoektocht van Leonieke voor Marilou (18)De communicatiezoektocht van Leonie

Marilou is zes als we de stappen van 
boekjes voorlezen, kiezen uit voorwerpen 
en werken met communicatieknoppen 
hebben doorlopen. We gaan op zoek naar 
meer, een computer is onze grootste wens.

Voor de begeleiding is een logopedist de 
logische keuze. Succes staat of valt met de 
betrokkenheid en het enthousiasme van 
de hulpverleners en de omkadering van 
het Rett meisje. Een op een begeleiding 
is onontbeerlijk voor het ontwikkelen van 
een goede communicatie, bij voorkeur in 
een rustige omgeving. Soms is veel geduld 
nodig, maar vaak kiest het meisje met de 
ogen in de eerste seconden.

Bij Marilou verliep het proces niet van een 
leien dakje. De logopediste van het dagcen-
trum vond Marilou niet leerbaar, was van 
mening dat Rett meisjes niet kunnen com-
municeren. Een op een begeleiding was in 
het dagverblijf niet mogelijk, de logopediste 
keek liever toe bij de eetsituatie. Ook rust 
was er niet in haar groep.

Frustratie leidt tot het zoeken naar Frustratie leidt tot het zoeken naar 
oplossingenoplossingen

Marilou was veel ziek door epilepsie- en 
ademhalingsaanvallen. Ze was vaker thuis 
dan op het dagcentrum. Ik werd zelf ziek, 
dus er moest een oplossing komen. Die 
vonden wij in het Persoon Gebonden Bud-
get. De dagen op het dagcentrum werden 
afgebouwd, zo kunnen we Marilou thuis 
wel de een op een aandacht bieden die ze 
nodig heeft. Momenteel werken bij ons 12 
verschillende mensen in wisseldiensten.

Elke dag heeft een vast programma, inclu-
sief kine, paardrijden en zwemmen. Alles 
gebeurt op vaste tijden. Op die manier 
hebben wij Marilou zelfs zindelijk kunnen 
maken voor haar ontlasting.

We communiceren volop met Marilou. We 
volgen haar ogen, alle andere communica-
tiemiddelen blijken te omslachtig. We willen 
echter meer, en we merken dat Marilou zelf 
meer wil en meer aankan. 

Dan pas begint voor mij het echte gevecht. 
Ik sta alleen met mijn wens voor een 
spraakcomputer. Een logopedist die aan 
huis komt en ook nog betaalbaar is, kan ik 
niet vinden. Ik loop tegen een muur van on-
geloof en wantrouwen op als ik vertel dat ik 
ontevreden ben over de vorige logopediste. 
Er blijken afspraken te zijn elkaars cliënten 
niet over te nemen.

Rett meisje L. krijgt een spraakcomputer. 
We hebben als ouders veel contact en ik 
probeer hetzelfde pad te bewandelen. Ook 
deze logopediste kan echter niet aan huis 
komen, ze behandelt alleen de kinderen 
van haar kinderdagcentrum.

Ik geef het op, tot Marilou met open ogen 
aan de beademing op de Intensive Care 
ligt na haar scoliose-operatie. Op dat mo-
ment krijg ik weer energie, weet ik dat we 
een manier moeten vinden waarop Marilou 
duidelijk kan maken of ze pijn heeft en wat 
ze wil. 

Huilend vertel ik mijn communicatiestrijd 
van de afgelopen jaren aan onze nieuwe 
revalidatiearts in het Sophia kinderzieken-
huis. Zij zorgt dat Marilou na jaren weer 
een logopediste krijgt, Lou vindt haar fan-
tastisch! En laat dat merken ook.

Marilou slooft zich uit en laat mij van de 
ene in de andere verbazing vallen, wat kan 
en weet ze toch veel. Weer een moment 
dat mij energie geeft om door te zetten, 
Marilou kan niet praten, maar ik wel.

Er worden maandenlang rapporten ge-
schreven, Marilou wordt behandeld door 
een communicatieteam van logopedisten 
en orthopedagogen binnen het revalidatie-
centrum. We moeten de nodige verslagen 
aanleveren en aan vele onderzoeken mee-
werken. De bezoeken aan het team vallen 
zwaar, maar ik hou het doel voor ogen.

Als we in de afrondende fase van het 
onderzoek en het daarbij behorende rap-
port komen, voel ik dat we niet op een lijn 
zitten. Conclusie na maanden: geen spraak-
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Ik wil wat zeggen      Ik vind je lief  Ik vind je lief

De communicatiezoektocht van Leonieke voor Marilou (18)ke voor Marilou (18)

computer maar een communicatieraam! Ik 
ben verslagen.

Ondertussen oefenen we met actie-reac-
tiespelletjes op de iPad. Zo jammer dat 
die niet kwijlproof is en niet beschikt over 
het juiste communicatieprogramma voor 
Marilou!

Een stapje verderEen stapje verder

Rett meisje C. krijgt een spraakcomputer. 
Ik vraag het communicatieteam mij door 
te verwijzen naar de logopediste van C. De 
vergoedingen vormen een probleem, maar 
het lukt, Marilou heeft dan eindelijk logo-
pedie aan huis. Dat uurtje per week breng 
ik echter samen met de logopediste door 
aan de eetkamertafel. We moeten opnieuw 
starten met onderzoeken. Ik ben inmiddels 
rapporten- en onderzoeksmoe. 

Alle mogelijke communicatiemiddelen moe-
ten worden uitgetest en er moet beschre-
ven waarom ze niet voldoen voor Marilou. 
Weer dreigt het na maanden de verkeerde 
kant op te gaan, de logopediste twijfelt aan 
haar kunnen en aan de noodzaak van een 
spraakcomputer. Ik vraag om een toestel 
op zicht om het bewijs te kunnen leveren, 
maar dat blijkt niet mogelijk. Door alle 
weerstand begin ik zelf te twijfelen.

Zou Marilou het echt wel kunnen? Krijgt ze 
haar hand naar het scherm op de goede 
plek? Aan haar begrip heb ik nooit getwij-
feld, aan haar handfunctie wel. De beslis-
sing ligt niet bij de zorgverzekering, maar 
bij de leverancier van het hulpmiddel. Ik 
ben verbaasd. Ik wil liever zelf met de 
zorgverzekeraar om de tafel zitten, maar 
helaas. 

Er worden met diverse hulpmiddelen 
testen afgenomen door de leverancier, 
een totaal vreemd persoon voor Marilou. 
Ze heeft haar dag niet, ik ben in al die 
jaren nog nooit zo zenuwachtig geweest. 
Het lukt Marilou niet, gelukkig krijgt ze nog 
een tweede, laatste kans. De logopediste 
beslist samen met de leverancier welke 

spraakcomputer Marilou gaat krijgen. Ik 
had een kort wensenlijstje: dezelfde reac-
tiesnelheid als een iPad, een groot scherm 
voor de tweevaks keuze en niet gevoelig 
voor lichtinval en zonlicht.

En dan lijkt het opnieuw mis te gaan, mijn 
wensen zijn niet onder te brengen in een 
spraakcomputer. Die toestellen bestaan 
wel, maar ze zijn veel te duur omdat er 
allerlei extra’s op zitten die voor Marilou 
onnodig zijn. Dan breek ik, gaan we nu 
na al die jaren iets krijgen waarbij wij van 
tevoren al weten dat het niet gaat werken? 
Ik moet concessies doen, alleen het grote 
scherm blijft overeind. Tot op de dag van 
vandaag vind ik het een verkeerde be-
zuiniging. Marilou brengt dagelijks met de 
grootst mogelijke moeite haar hand naar 
het scherm, maar de computer ‘’spreekt” 
niet. Het frustreert haar elke dag. Daar-
naast is de computer buiten niet te ge-
bruiken.

De logopediste heeft een prachtig pagina-
tellend verslag geschreven voor de aan-
vraag bij de zorgverzekering. De dag van 
de goedkeuring zal ik niet snel vergeten. 
We hebben nu een Mobi2 spraakcomputer. 
Het scherm is door middel van een raster 
verdeeld in twee grote vlakken. De spraak-
computer zit met een mobiel systeem vast 
op haar rolstoelblad aan de linkerkant. 
Omdat Marilou een stappend Rett meisje 
is, kunnen wij de spraakcomputer ook 
ophangen aan de muur in haar kamer, qua 
motoriek wat lastiger kiezen voor Marilou.

De computer heeft een beginscherm, 
daarin maken de verzorgers de eerste 
keuze: eten, drinken, toilet, lopen, wande-
len. Daarna krijgt Marilou de keuze uit twee 
etenswaren of twee activiteiten. Marilou is 
linkshandig. We leggen onze hand op haar 
rechterhand zodat het handenwringen even 
stopt. Marilou brengt haar hand naar het 
scherm en kiest. Alleen als de computer 
“spreekt” krijgt zij haar keuze. Helaas rea-
geert de computer alleen op aantikken van 
het  scherm, niet op aaien of glijden.
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MARILOU MAAKT ELKE WEEKMARILOU MAAKT ELKE WEEK
VORDERINGEN. IK BEN ONTZETTENDVORDERINGEN. IK BEN ONTZETTEND
TROTS OP HAARTROTS OP HAAR

Marilou is vooral erg handig in haar keuzes 
als het etenswaren betreft. De keuze 
moet een onmiddellijk voordeel voor haar 
betekenen. Als ze honger heeft, gaat het 
kiezen sneller en duidelijker. We hebben 
duidelijke tegenpolen gebruikt om haar 
extra te prikkelen de juiste keuze te maken. 
De keuzes worden weergegeven door foto’s 
of pictogrammen. Voorheen heeft zij nooit 
aangegeven pictogrammen te begrijpen. 
Kiest ze verkeerd in mijn ogen, (iets wat 
ze niet lust bijvoorbeeld), dan krijgt ze wat 
ze gekozen heeft, maar vragen wij haar 
daarna nog een tweede keer te kiezen. 

Wij zetten zelf de opties in de computer 
met een foto of pictogram, dat vraagt veel 
energie en geeft ook de grenzen van het 
systeem aan.

In zeven maanden hebben wij veel uit-
getest en merken we dat Marilou elke dag 
vorderingen maakt. Ik ben haar verzorgers 
daar ontzettend dankbaar voor. Zij doen 
het echte werk, brengen het broodnodige 
geduld op en geven Marilou vertrouwen. 

Ik begon het al gewoon te vinden, tot ik 
benaderd werd om een lezing te houden 
voor het Nederlandse Rett symposium 
“praten doe ik met mijn ogen”. Daar waren 
de tranen weer, dit keer van geluk.

Praten doe ik met mijn ogenPraten doe ik met mijn ogen

De lunchruimte van het symposium is 
een snoepwinkel voor Rett ouders en Rett 
meisjes. Ze kunnen er een Tobii spraakcom-
puter met oogbesturing uitproberen! Wauw, 
voor het eerst zie ik het apparaat in leven-
de lijve, ik kende het alleen van de vele 
Amerikaanse YouTube fi lmpjes. De Tobii 
leek voor Marilou altijd onbereikbaar en nu 
staat hij zo maar voor mijn neus!

Ik kijk mee over de schouders van de 
meisjes en hun ouders, ik zie een begin-
scherm vol vakjes in allerlei kleuren en met 
heel veel verschillende symbolen. Een Rett 
meisje krijgt het apparaat, misschien per 
toeval, even aan de “praat” door net wat 

langer naar een plaatje te kijken. Ik loop er 
met gemengde gevoelens van weg.

Terug thuis probeer ik Marilou’s keuzes op 
de Mobi uit te breiden. Ik stuur  fi lmpjes 
van Marilou, mooi communicerend op 
haar Mobi, naar de revalidatiearts en de 
logopediste van het revalidatiecentrum en 
geef aan dat we ons plafond qua keuzemo-
gelijkheden hebben bereikt. Ik vraag of zij 
Marilou, nu blijkt dat het communiceren 
met de Mobi een succes is, verder willen 
behandelen.

Beide dames staan versteld van het resul-
taat en Marilou krijgt tien behandeluren 
logopedie. Ze maakt snel vorderingen, 
waaruit blijkt dat ik hier niet voor door-
geleerd heb en de logopediste wel. Een net 
wat andere benadering heeft een groot ef-
fect. Marilou’s handfunctie laat echter vaak 
te wensen over.

Ik hoor van een andere Rett moeder dat 
een Rett meisje in Nederland de oogbestu-
ringscomputer Tobii in haar bezit heeft. Ik 
breng de behandelaars direct op de hoogte 
van deze mogelijkheid. Nu Marilou de 
dames heeft kunnen overtuigen van haar 
kunnen, staan we na jaren opeens wel op 
een lijn.

Als team gaan we aan de slag, vissen de 
oude communicatierapporten van Marilou 
op waarin de afgelopen tien jaar duidelijk 
beschreven staan en vullen ze aan met het 
succesverhaal van de Mobi. 

Het belangrijkste argument, het steeds 
verder uitvallen van de handfunctie, staat 
nu ook duidelijk beschreven. Door haar 
slechte handfunctie, bleven de keuzemo-
gelijkheden voor Marilou altijd beperkt tot 
twee: links of rechts.

De begeleidster van RDG Kompagne komt 
de Tobii bij Marilou testen. Als zij de eerste 
test goed doorstaat, kan er een proefperi-
ode aan vastgekoppeld worden. De be-
geleidster staat versteld van het kunnen 
en de snelheid waarmee Marilou door het 
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menu scrollt met haar ogen. Al snel kiest zij 
uit zes plaatjes. Ik ben wat sceptischer, was 
het geen toeval?

Marilou is binnen het revalidatiecentrum 
het eerste kind dat kan oefenen met een 
Tobii. De behandelaars willen de proef-
periode dan ook benutten voor meerdere 
gegadigden op het centrum. Dat geeft mij 
een extra fi jn gevoel!

We maken samen een schema op, Marilou 
mag twee uur per week de Tobii uitprobe-
ren. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. 
Marilou stijgt boven zichzelf uit en laat 
iedereen zien wat ze kan. Na elk bezoek 
ga ik met een Eurekagevoel naar huis. Na 
een aantal weken kiest Marilou uit negen 
plaatjes, geeft antwoord op mijn vragen 
en wijst mij terecht als ik haar vraag wat 
haar pop als laatste nog aan moet. Zij wist 
dat de pop nog TWEE dingen aan moest in 
plaats van EEN! 

Iedereen is het er over eens, Marilou is 
zeer geschikt voor het communiceren met 
de oogbesturingscomputer Tobii. Ik geniet 
van het gevoel dat nu zoveel mensen zien 
en geloven wat ik al die jaren geroepen 
heb. Eindelijk staat er een team achter mij 
en Marilou. Nu kan het toch niet meer mis 
gaan?

Zelf wil ik zeker weten dat de Tobii echt de 
beste oplossing is voor Marilou en ik regel 
nog een proefperiode met een TM4 oogbe-
sturing die vastgemaakt kan worden op de 
huidige Mobi spraakcomputer van Marilou. 
De aanvraag bij de verzekering van deze 
aanpassing aan het huidige systeem heeft 
waarschijnlijk een grotere kans van slagen, 
onze Mobi is tenslotte nog maar anderhalf 
jaar oud.

Het gaat mis bij het kalibreren, Marilou 
moet naar de vier hoeken van de computer 
kijken, in een bepaalde tijdsduur, om met 
haar ogen de computer te kunnen bestu-
ren. Dat lukt niet, dus wordt er unaniem 
gekozen voor de Tobii.

De off erte van de Tobii valt bij Marilou 
zeer hoog uit. Omdat zij stapt moeten er 
mobiele systemen komen, niet alleen aan 
haar rolstoel maar ook aan de muur. Van-
wege haar geclusterde epilepsie aanvallen 
een ophangsysteem voor in haar bed enz. 
Marilou is binnen RDG Kompagne een apart 
geval, hun Tobii-cliënten lopen niet. 

De weken worden maanden, ondertussen 
zie ik een fl ink aantal communicerende 
Nederlandse Rett meiden met hun nieuwe 
Tobii voorbij komen. Ons geduld wordt fl ink 
op de proef gesteld.

4 oktober 2013: daar is de Tobii4 oktober 2013: daar is de Tobii

We hebben de Tobii nu acht maanden in 
huis en nog elke dag ben ik verwonderd, 
over de techniek, maar vooral over het 
kunnen van Marilou! Ze maakt elke week 
vorderingen, vraagt om uitdagingen.

Ze kiest uit een beginpagina, bijvoorbeeld 
eten en drinken, ja of nee, seizoenen, ik 
wil …, toilet, familie, verzorgers, binnen 
of buiten spelen, ik wil wat zeggen … Elke 
bladzijde klikt door naar het volgende 
hoofdstuk, kiest ze seizoen dan is de 
volgende pagina winter, zomer, herfst en 
lente. Achter winter: Sinterklaas en Kerst. 
Achter Kerst: alle kerstplaatjes, benoemd 
per naam en gevolgd door een liedje. Kiest 
ze kerstboom dan spreekt de computer 
eerst kerstboom uit en zingt daarna O den-
nenboom.

Vandaag kan Marilou 25 keuzes per pa-
gina aan en is haar communicatiesysteem 
opgebouwd uit een 60-tal hoofdstukken. Ze 
maakt sinds kort zinnen met drie woorden, 
de eerste was “ik zie aap”. Ik ben ontzet-
tend trots op haar.

Het verloop van haar vorderingen is in 31 
fi lmpjes te volgen op het YouTube kanaal 
van Marilou Wiertz.

(Leonieke Wiertz)
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Naar goede jaarlijkse traditie vertrokken we op 1 februari 2014 naar de gastrono-
mische Rett winterwandeling. Dit jaar verkenden we Leuven, we werden er verwacht 
aan de trappen van de Sint Pieterskerk. 

De aanwezige ouders werden verwelkomd door de gids, die echt een grote kabouter 
leek, en daarmee bedoel ik zijn zeer lange grijze baard. De bril en de wintermuts ver-
sterkten het beeld. Maar wat kon hij vertellen! Met luide stem verkondigde hij aller-
hande interessante historische feiten en weetjes. Hij begon met Hertog Jan I (Primus) 
van Brabant die regeerde in de 13de eeuw. Jan stond bekend als een dapper strijder en 
Bourgondisch levensgenieter. Hij leeft nu voort in het biermerk Primus met als logo een 
beeltenis van hem als krijgsheer te paard. De gids drinkt dit bier niet, omdat de Hertog 
van Brabant indertijd Leuven inruilde voor Brussel als hoofdstad van het land!

We kregen er zowaar dorst van. De eerste halte leidde ons onder de Romaanse poort 
(het oudste overblijfsel van de stad) naar een grote binnenplaats waar restaurant 
Improvisio gevestigd is. Vroeger deed het dienst als kruidenmengkamer van het 10de- 
eeuwse Oud Gasthuys van Leuven, gerund door de zusters Augustinessen. Dit is de 
kiem geweest van het grote Gasthuisbergziekenhuis, gelegen juist buiten de ring. 

Na het aperitief, waarbij we klonken op het nieuwe jaar en lekkere ganzenlever en 
zalmhapjes geserveerd kregen, ging de wandeling verder naar de Grote Markt. Daar 
illustreerde de gids met de nodige spot en ironie de rivaliteit tussen Leuven en Brus-
sel. Wie heeft het mooiste stadhuis? Leuven natuurlijk, als je zijn mening vraagt. Het 
gotische bouwwerk is versierd met 236 beeldhouwwerken die een Bijbelse voorstelling 
over zonde en straf uitbeelden. 

Onze weg vervolgde naar een nieuw restaurant met een wondermooi zoutwater-
aquarium achter de toog. We zaten allemaal gezellig per vier aan tafel en daar kwa-
men de gesprekken pas echt goed op gang. De stoofschotel met frieten smaakte en 
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kon doorgespoeld worden met een speciaal bier of een rode 
wijn. We wilden best nog wat langer blijven, maar de gids 
zette er vaart achter. 

Over vaart gesproken, wist je dat het vroeger gezonder was 
bier te drinken dan water? Alle afval werd in de Dijlevaart 
gekieperd, het bier daarentegen werd door het brouwproces 
gefi lterd van alle onzuiverheden. We passeerden nog de 
Oude Markt, met zijn om en bij de 50 cafés uitgeroepen 
tot de langste toog van Europa. Het is echter niet altijd zo 
plezant geweest. In 1914 werden alle huizen van de binnen-
stad door de Duitsers afgebrand. Ook de universiteitsbiblio-
theek met 300.000 historische boeken en manuscripten 
moest er aan geloven, wat leidde tot een ongezien interna-
tionaal protest. Alleen de gevel van de Lakenhal stond nog 
overeind. De rest van de gevelbouw van de Oude Markt 
bestaat uit replica’s in vooroorlogse stijl.

Via de Vismarkt ging de weg verder naar De Blauwe Schuit, 
waar als afsluiter het dessert van koffi  e of thee met een 
karamelbiscuitje geserveerd werd. De gids nam afscheid 
van de groep, na een welgemeend en welverdiend applaus, 
en wij ruilden de ongezellige zolderverdieping in voor het 
café beneden om bij een laatste drankje nog wat over onze 
dochters te praten. 

(Paul Heymans)

We hadden een heel prettige avond afgelopen zaterdag op 
de winterwandeling in Leuven. Gelukkig was het droog, dat 
zorgt al voor een groot deel dat de sfeer er in zit. We hadden 
een heel fi jne gids, hij kon het allemaal goed uitleggen in zijn 
eigen stijl, het was zeer boeiend. Het eten was superlekker. 
We hebben echt van de avond genoten. Het was een aange-
naam weerzien en het deed deugd om weer eens te kunnen 
bijpraten met de andere Rett ouders.

(Veerle en Ludo)
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RETT FAMILIEDAGRETT FAMILIEDAG

ZATERDAG 26 APRIL 2014ZATERDAG 26 APRIL 2014

Heerlijk weer, heerlijke sfeerHeerlijk weer, heerlijke sfeer
Er hing een Murphywaasje over de organisatie,Er hing een Murphywaasje over de organisatie,
maar dat kon de pret niet drukkenmaar dat kon de pret niet drukken
Het was o, zo gezellig en relaxedHet was o, zo gezellig en relaxed
Met Rett meisjes in hun eigen doen en ontspannen ouders Met Rett meisjes in hun eigen doen en ontspannen ouders 
Met Roos en Rose, met vertrouwde en nieuwe vrijwilligers, Met Roos en Rose, met vertrouwde en nieuwe vrijwilligers, 
met een verse lichting brussenbegeleidersmet een verse lichting brussenbegeleiders
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Eigenlijk vond ik deze familiedag een 
van de betere. Het klinkt misschien 
wat tegenstrijdig, maar juist door de 
afwezigheid van activiteiten was er 
tijd en ruimte om eens rustig en uit-
gebreid met iedereen te babbelen, iets 
wat minder vanzelfsprekend is bij een 
grotere opkomst. En eigenlijk is dat 
toch het belangrijkste: je ervaringen, 
problemen en verzuchtingen kunnen 
uiten, praten met lotgenoten en nieu-
we mensen leren kennen. Daarom kijk 
ik altijd uit naar de Rett familiedag.

(Paul Beyens)

Wij hebben erg genoten van deze 
familiedag. Het was supergezellig en 
zeer relaxed. Maar wat wil je ook: toff e 
mensen, lekker eten, mooi weer, aan-
gename locatie en gedeelde zorgen 
/ herkenningspunten. Onze kinderen 
vonden het ook helemaal in orde.
 
Kira (12): Ik vond het heel leuk. De 
spelletjes in de voormiddag, de huifkar 
en de ijsjes in de namiddag. Ook het 
maken van ons zelfportret was tof.
 
Fleur (9): Het was leuk, vooral de 
trampoline en het springkasteel. Het 
schilderen was heel tof.
 
Tessa (4): Superleuk. Schilderij ge-
maakt en op springkasteel en op de 
trampoline en ijsjes gegeten, en ...
 
Ook Jana vond het een geslaagde dag.
 
Tot volgend jaar! Aan Roos en Rose: 
wij hebben nu onze eigen KUNST aan 
de muren hangen: een zelfportretten-
tentoonstelling!
 
(Bart en Cindy Feyaerts- Daelemans)
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De familiedag was een super ervaring voor 
mij. Ik genoot vroeger erg van de activitei-
ten voor de brusjes, dat was altijd heel tof. 
Nu was het aan mij en mijn vriendinnen om 
te organiseren. Het was speciaal om het dit 
jaar van de andere kant mee te maken. 

Al van bij de voorbereiding was het de max, 
ik heb me ongeloofl ijk geamuseerd. We zijn 
allemaal bij mij thuis blijven slapen, hebben 
tot 12 uur ‘s nachts geknutseld en onder-
tussen heel veel gelachen. We hebben ons 
uiterste best gedaan om het leuk te maken. 
Als we dan zien dat iedereen zich amuseert, 
is dat fantastisch. Dat maakt het af. Ik ben 
blij dat ik dit heb mogen doen. Bedankt aan 
Lien, Bart en hun vrienden dat ze dit zoveel 
jaar gedaan hebben en ons nu geholpen 
hebben, dat gaf ons allemaal vertrouwen. 
Tot volgend jaar!

(Anna Nuyens)

Ik ben blij  dat ik er bij mocht zijn. Het was 
een rustgevende Rett dag vol emotie en met 
heel veel warmte.

(Katleen)
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De Rett familiedag is voor mij (en voor mijn kinderen) 
een feestdag: samenzijn met mensen die je graag ziet, 
mensen helpen en zien dat het gewaardeerd wordt, lek-
ker barbecueën en tafelen, een ijsje (allez een ijs!) als 
toet en steeds in een zonovergoten, vriendelijk kader. 

Ik wil de Rett vereniging extra bedanken voor het mooie 
boek en de wijn. Ik heb al zitten lezen en vind het fi jn 
om al die persoonlijke verhalen te lezen, over toevallige 
ontmoetingen en moeilijke momenten. Dankjewel. Voor 
mij geen cadeau meer voor de komende 25 jaar!

Bovendien besef ik steeds opnieuw wat een cadeau 
het is om gezonde kinderen te hebben. Hoe graag jullie 
jullie Rett meisjes ook zien, (dit klinkt niet respectvol, 
maar ik bedoel het wel met respect) ik besef na elke 
Rett dag dat deze meisjes op elk moment moeten be-
geleid worden. Wij komen een dag helpen en gaan dan 
op het gemak terug naar huis. Ik vind niet dat wij een 
cadeau verdienen, maar wel de Rett ouders en brussen.

(MIja)

Het was een super gezellige dag! Wat was het fi jn om 
iedereen terug te zien en wat zijn sommige Rett meisjes 
groot geworden! Dit jaar waren we met een kleine 
groep, maar dat gaf ons net het voordeel om ook met 
mensen die we nog niet kenden in contact te komen.

Bedankt aan de lieve ouders voor de deugddoende 
gesprekken, bedankt aan het bestuur om deze mooie 
dag te realiseren en aan Anna die het waardevolle boek 
heeft gemaakt met de prachtige foto’s van het 25-jarig 
bestaan van de BRSV! En we mogen zeker de lieve vrij-
willigers en “Roos en Roosje” niet vergeten die het onze 
dochters en brussen zo aangenaam maken.

(Alain, Peggy, Laura en Tessa)
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Twee zussen, een schoonbroer, twee ouders, Twee zussen, een schoonbroer, twee ouders, 
vijf perspectievenvijf perspectieven

CHANTALCHANTAL
Rett meid in de kijkerRett meid in de 
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Plaats van afspraak is “Het Groenste 
Snoepje van Vlaanderen”. De zon  schijnt, 
het mooiste weekend van mei is net be-
gonnen. Ik word verwelkomd door twee 
slanke, blonde vrouwen met grote, spran-
kelende ogen en een donker, molliger 
exemplaar. Martine (43) en Veronique 
(33) zijn de zussen van Rett meid Chantal 
(37). Ze  hebben hun ouders wandelen 
ge stuurd, want ze willen ongestoord hun 
eigen verhaal kunnen vertellen. Ronny, de 
man van Martine, is ook van de partij.

Martine was zeven toen Chantal geboren 
werd. Ze was tiener en puber toen Rett 
zich bij haar kleine zus manifesteerde. 
 Veronique is drie jaar jonger dan Chan-
tal. Zij is er ingerold, heeft nooit anders 
geweten.

M: Ik zat in de haakles toen papa kwam 
vertellen dat ik een zusje had. Ik wilde 
absoluut niet mee gaan kijken, ik wilde 
verder haken. Ik heb me toen heel fl auw 
gedragen in het ziekenhuis, mijn tong uit-
gestoken naar de baby en zo. Ik was van 
mijn troon gestoten.

M: Het was een hele, hele mooie baby, 
die Chantal van ons, een guitige baby. Ze 
had een hele bos krullen, het was precies 
een pop die rondstapte. Dat guitige is stil-
letjes aan weggevallen en ze praatte niet 
meer. Ondertussen werd Veronique gebo-
ren, na drie jaar kreeg ik nog een zus.

M: Toen Chantal ongeveer tweeënhalf 
was, is het dokteren begonnen. In het 
begin waren onze ouders vooral ongerust 
omdat ze niet terug recht stond als ze op 
de grond viel. Ze kregen te horen dat de 
oorzaak was dat ze Chantal verwend had-
den, omdat die pas zeven jaar na mij was 
geboren. Daarna vermeed ze oogcontact, 

trok ze zich in zichzelf terug en werd de 
term autisme op haar geplakt. Voordien 
praatte ze, ik had daar echt contact mee. 
Onze ouders hebben toen de LSA (Lim-
burgse Stichting Autisme) opgericht en 
hebben die jarenlang gerund. Dat was 
hier een komen en gaan. Er waren dagen 
dat ik geen autist meer kon zien en weg-
vluchtte.

M: Jaren later bleek dat Chantal het Rett 
syndroom had. Mama en papa hebben dat 
zelf gevonden, naar aanleiding van een 
artikel in de krant. Ze hebben haar toen 
opnieuw laten testen en een nieuwe diag-
nose gekregen, later is ze ook genetisch 
getest. Ik heb nooit andere Rett meisjes 
ontmoet, maar ik zie veel gelijkenissen 
met Chantal op foto’s en fi lmpjes.

V: Martine heeft de twee kanten mee-
gemaakt, ik heb Chantal nooit anders 
gekend dan “anders”. Het is heel moei-
lijk om uit te leggen hoe anders ze is, en 
wat de invloed daarvan is geweest op 
ons leven. Ik heb niet het gevoel dat wij 
iets tekort gekomen zijn, we zijn alledrie 
verwend op alle gebied. Mama was altijd 
thuis, dat had ook voor ons voordelen. 
Chantal is wel het middelpunt van het 
gezin, dat is een feit, iets anders heb ik 
nooit gekend. 

M: In mijn herinnering was de moeilijkste 
periode toen Chantal tussen de zes en 
de twaalf was. Ze had woedeaanvallen, 
lach- en huilbuien, ook ‘s nachts. Ik was 
toen tiener en puber en was heel vaak 
van huis, naar de buren of bij vriendinnen, 
dingen uitspoken. Ik nam afstand. Het 
is niet zo dat ik geen aandacht genoeg 
kreeg, maar ik vond dat mijn ouders het al 
moeilijk genoeg hadden en wilde ze niet 
lastig vallen als ik zelf in de knoop zat. 

CHANTAL IS HET MIDDELPUNT VAN ONS CHANTAL IS HET MIDDELPUNT VAN ONS 
GEZIN. ZO HEB IK HET ALTIJD GEWETEN. GEZIN. ZO HEB IK HET ALTIJD GEWETEN. 
IETS ANDERS KAN IK MIJ NIET VOORSTELLENIETS ANDERS KAN IK MIJ NIET VOORSTELLEN
(VERONIQUE)(VERONIQUE)
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Het was ook zwaar om mijn ouders zo te 
zien afzien. 

M: Ik had weinig toezicht, kon grotendeels 
mijn eigen gang gaan. Ik was niet gemak-
kelijk als puber, in tegenstelling tot mijn 
zussen, die waren heel braaf. Alleen Chan-
tal weet wat ik toen allemaal uitgehaald 
heb. Ik voelde me wel schuldig tegenover 
Veronique, had het gevoel dat ik haar in 
de steek liet.

M: Ik zag ook veel mensen wegvallen toen 
mijn ouders niet meer interessant genoeg 
waren om mee uit te gaan en plezier te 
maken. Er bleef een handvol mensen over 
waar ze konden op rekenen, de wereld 
werd een heel stuk kleiner, vooral voor 
mama. Papa is altijd blijven werken en 
was ook in verenigingen.

M: De moeilijkste periodes zitten op de 
achtergrond, ik ben niet van plan om die 
nu in detail op te rakelen, maar ze zijn er 
wel geweest.

V: Ik heb die zwaarste tijden minder 
bewust ervaren, ik was nog een kind. 
Het is nu wel een groot verschil met toen 
Chantal jonger was. Nu is ze heel rustig en 
kalm, dat is ooit wel anders geweest.

R: In het begin dat ik haar kende, was ze 
onrustiger, kwader, Martine moest om die 
reden vaak de telefoon neerleggen. Nu is 
ze toch al een hele periode stabiel.

M: Toen ik Ronny leerde kennen, heeft hij 
drie dagen uitleg gekregen over ons leven 
met Chantal voor hij hier de eerste stap 
binnen zette, en toch was het voor hem 
nog schrikken.

R: Het is moeilijk te plaatsen als je haar 
ziet stappen dat ze niet zelf kan eten, zich 
niet kan wassen en aankleden, niet zelf 
naar de wc kan. Op het eerste zicht kan je 

moeilijk geloven dat ze totaal afhankelijk 
is, dat ze 24/24 verzorging nodig heeft. Ze 
geeft wel dingen aan, als ze dorst heeft 
bijvoorbeeld, gaat ze aan de keukenkast 
staan.

M: We hebben geprobeerd om haar zelf 
te leren eten en drinken, we hebben het 
zelfs lang volgehouden, maar dat ging 
niet. Dat was in de periode dat mama nog 
alleen voor haar zorgde, misschien zou 
dat met een extern iemand beter gelukt 
zijn.

V: We hebben ook geprobeerd om haar 
het toilet te leren gebruiken, dat lukte 
een keer op de 25 pogingen, dat was een 
toevalstreff er, meer niet.

M: Dat ze er op het eerste zicht vrij goed 
uitziet is fi jn, maar het heeft ook zijn na-
delen, mensen overschatten wat ze kan 
en begrijpen vaak niet hoe zwaar de zorg 
is. Onze ouders moesten bij de offi  ciële 
instanties keer op keer bewijzen dat ze al 
die zorg echt nodig had, ze werden niet 
geloofd. En onlangs, toen ze geopereerd 
werd, ging de verpleging er van uit dat ze 
instructies kon opvolgen.

M: Nu gaat het echt goed met Chantal, 
al een jaar of 15. Ze is stabiel en even-
wichtig en 99% van de tijd blij en wel-
gezind. Al bij al hebben we geluk met 
haar. Ze stapt ook goed, wellicht omdat 
mama en papa tot lang nadat ze volwas-
sen was elke dag met haar naar de kine 
zijn geweest.

M: Chantal is nooit een dag van huis 
geweest. Ze heeft een jaar op kleuter-
klas gezeten, toen ze nog dachten dat ze 
ge nezen kon worden. De juf zorgde goed 
voor haar, maar het was niet haalbaar. 
Daarna is ze altijd thuis geweest, dag en 
nacht. Soms heb ik getwijfeld of een dag-
centrum beter zou geweest zijn voor haar, 
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maar dat kunnen we niet weten. Zoals het 
op dit moment loopt, denk ik dat thuis-
verzorging de beste keuze was, dat we 
mogen tevreden zijn. 

M: Hoewel er van een keuze eigenlijk geen 
sprake was, het was vanzelfsprekend dat 
Chantal zou thuis zijn, dat hebben onze 
ouders meegekregen in hun opvoeding. 
Net zoals zij weten dat wij ooit de zorg 
zullen overnemen. Dat is niet echt be-
sproken, maar het is evident. Hoe we dat 
concreet zullen invullen, weten we nog 
niet, misschien allebei afwisselend hier in 
huis? We zouden het absoluut niet over 
ons hart kunnen krijgen om haar ergens 
te plaatsen, ik denk dat we haar na een 
halve dag met tranen in de ogen terug 
zouden ophalen. Ze is altijd thuis geweest 
en hier voelt ze zich goed. Ik bewonder 
mijn ouders nog elke dag dat ze zo goed 
voor haar zorgen, hoe ouder ik word, hoe 
meer ik ze bewonder.

V: De toekomst is een gevoelig onder-
werp, emotioneel confronterend. Het 
zorgen voor Chantal blijft sowieso, voor 
ons is het een evidentie dat wij die zorg 
gewoon overnemen. Niet dat we het zo 
goed zullen doen als onze ouders, maar 
we zullen het zeker proberen. We zorgen 
al heel ons leven mee.

M: We hebben altijd meegeholpen. Het 
enige waar ik moeite mee heb, is het 
verversen van een kakbroek. Ik plaag 
mama wel eens, dan zeg ik “dat doe ik 
niet, dat is voor later, als jullie er niet 
meer zijn”.

V: Ik heb daar geen probleem mee, ik doe 
dat gewoon, maar alleen bij Chantal. Ik 
heb indertijd gestudeerd voor opvoedster, 
maar wist al tijdens mijn studie dat de 
praktijk niet mijn ding was. Daarna heb 
ik maatschappelijk werk gevolgd en dat 
bevalt me heel wat beter. Het is ook in de 

zorgsector, maar niet de concrete verzor-
ging.

V: Er was altijd veel hulp van grootouders 
en een tante, en een oud nonnetje dat in 
Zutendaal woonde kwam ook elke dag. 
Als onze ouders ‘s avonds eens wilden 
weggaan, bleef die hier. Ze hadden een 
goed netwerk, een goede omkadering.

M: Het was een grote klap voor mama 
toen oma en die tante vrij snel na elkaar 
overleden. Die hielpen niet alleen met de 
zorg, ze waren ook haar steun en toe-
verlaat. Als ze het moeilijk had, kon ze bij 
hen haar verhaal kwijt, zij troostten haar. 

M: Ik vind het krijgen van een kind met 
een zware handicap een van de ergste 
dingen die een mens kan overkomen. Ik 
ben directrice van een kleuterschool en 
zie vaak kinderen met een stoornis die 
nog niet gediagnosticeerd is, ik heb daar 
een fi jne neus voor. Het gesprek met de 
ouders is altijd heel zwaar. Er is ontken-
ning en het aanvaardingsproces duurt 
lang. Daarnaast besef ik maar al te goed 
wat er allemaal gaat veranderen in het 
leven van die mensen, terwijl die daar zelf 
nog geen benul van hebben.

M: We zijn een heel hecht gezin denk ik, 
mede door de problematiek, maar wat 
grotendeels wegvalt en wegviel zijn de 
dingen die je als gezin samen doet, uit-
stapjes bijvoorbeeld, of op vakantie gaan. 
Het leek mij in andere gezinnen altijd on-
bezorgder, zeker voor de ouders.

R: Ze kunnen nooit zorgeloos de deur 
achter zich dichttrekken, kunnen nooit 
samen genieten. Bij het kerstfeestje bij-
voorbeeld moet altijd een van beiden 
eerder vertrekken met Chantal.

V: We zijn wel een paar keer weg ge weest, 
ik herinner me Oostende. Dat vroeg 
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ontzettend veel energie, de slaapkamer-
meubels moesten herschikt worden zodat 
Chantal niet uit bed kon vallen. Hier kent 
ze alles, is het hele huis ingericht op haar 
comfort en haar verzorging. Gewoon thuis 
blijven is gemakkelijker. Ze gaat wel graag 
op bezoek op vertrouwde plaatsen, bij-
voorbeeld naar tante Maria.

M: We hebben nu overdag twee PAB-
assistentes die elkaar afwisselen. Het was 
eerst wat zoeken, maar nu komen er al 
jaren dezelfde twee opvoedsters, twee 
schatten van mensen. Anja en Renée zijn 
echt supermadammen. 

V: Ze halen haar uit bed, kleden haar 
aan, geven haar te eten en doen overdag 
kleine, eenvoudige activiteiten met haar. 
Ze zwemt bijvoorbeeld heel graag, nou 
ja, in het water ploeteren. Het PAB is een 
hele verlichting voor onze ouders, hoe-
wel er nooit een klacht over hun lippen 
komt over Chantal. Ze zouden nog eerder 
klagen over ons, wij zijn veel moeilijker 
zeggen ze altijd.

Chantal stapt parmantig rond, lacht af 
en toe en wil bij mij op schoot. Ze wordt 
door haar zussen constant in het gesprek 
betrokken, ze praten met en via haar. Met 
haar ene hand verfrommelt ze een knis-
perend plastic zakje.

V: Chantal stopt haar handen heel graag 
in haar mond en dan bijt ze erop. Hard. 
Het is lang geleden dat ze tot bloedens 
toe beet, maar de littekens zijn nog 
duidelijk zichtbaar. We hebben verschil-
lende dingen geprobeerd, en ineens was 
daar het plastic zakje. Dat knispert van 
zodra ze opstaat tot ze gaat slapen, elke 
dag opnieuw. We hebben een hele voor-
raad. Zo’n zakje is het fi jnste cadeau dat 
je haar kunt geven, dat heeft ze liever dan 
een nieuwe bloes of een chique broek. 
Aan haar andere hand doen we dan een 

washandje, zo kunnen we de schade be-
perken.

M: Ik word soms stapelgek van dat voort-
durende geknisper, dan pak ik het zakje 
even af. Ze is met weinig anders bezig. Ze 
vindt het wel fi jn als de tv opstaat, maar 
kijkt niet echt. Ze herkent wel dingen, 
bijvoorbeeld de begintune van Familie. 
En de stem van Koen Wauters, daar is ze 
stapelgek op, daar komt ze meteen op af, 
waar in huis ze ook is.

Chantal neemt haar omgeving aandachtig 
in zich op. Twee weken geleden werd ze 
aan beide ogen geopereerd, haar beide 
ooglenzen werden vervangen. 

V: Sinds de operatie valt op dat ze haar 
omgeving weer veel bewuster observeert. 
We merkten al een tijdje dat haar zicht 
slechter werd, maar onze ouders vonden 
dat we overdreven. De oogarts zei dat als 
we een half jaar langer hadden gewacht, 
ze niets meer zou hebben gezien. Het zou 
dag en nacht verschil moeten zijn voor 
haar nu, met de nieuwe lenzen.

V: We zijn vaak superongerust vooraf, 
achteraf blijkt het vaak mee te vallen. 
Ze heeft die operatie prima doorstaan. Ik 
vind het wel belangrijk dat de dingen uit-
gelegd worden aan haar. Ook bijvoorbeeld 
als mama en papa weggaan sta ik erop 
dat ze dat zeggen aan haar.

M: Ze is zelfzekerder, ze kijkt langer rond 
en ze stapt weer beter. Voordien was ze 
bang van schaduwen en trappen. Nu gaat 
ze weer graag wandelen met de opvoed-
sters.

V: Wandelen doet ze met hen, wij zijn er 
om mee uit te gaan, winkelen, een ter-
rasje doen, we kennen de plaatsen waar 
ze graag komt. 

EEN PLASTIC ZAKJE IS HET FIJNSTE EEN PLASTIC ZAKJE IS HET FIJNSTE 
CADEAU DAT JE HAAR KUNT GEVEN, CADEAU DAT JE HAAR KUNT GEVEN, 
DAT KNISPERT DE HELE DAGDAT KNISPERT DE HELE DAG
IN HAAR HANDIN HAAR HAND
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M: We hebben vaak veel bekijks met 
Chantal. Je ziet de mensen denken “welke 
handicap zou dat zijn?” Vooral kindjes van 
een jaar of vier, vijf kijken hun ogen uit. 
Chantal en wij moeten dan altijd lachen. 
We gaan graag met z’n drieën op stap. 
Het enige dat Veronique en ik niet pret-
tig vinden, is dat Chantal luide boeren en 
winden laat, dan generen wij ons toch een 
beetje.

M: We hebben de afgelopen jaren een 
aantal routines ingebouwd, elk heeft zo’n 
beetje zijn eigen rol. Zaterdag is er voor 
Veronique, mama en mij, dan gaan wij op 
stap en is Chantal bij papa, sport kijken 
op tv. Woensdagavond is de avond van 
papa. En Veronique komt vaak babysitten. 
Ik maak mij daar gemakkelijker van af, ik 
ben niet zo’n beste babysit, ik durf nogal 
eens in slaap te vallen. En een keer toen 
mama thuis kwam en vroeg of Chantal 
goed gegeten had, besefte ik dat ik haar 
geen eten had gegeven, totaal vergeten.

V: Wat ze van mij krijgt, is misschien niet 
altijd even lekker, maar eten krijgt ze 
wel. Ik vind het helemaal niet erg om op 
haar te passen, ik vind het soms zelfs fi jn 
om eens met haar alleen thuis te zijn, 
iedereen de deur uit en wij gezellig met 
z’n tweetjes. En je kan alles tegen haar 
zeggen, dat doen we al ons hele leven, ze 
kent al onze geheimen.

M: Die zijn daar veilig, die kan ze niet 
verklappen. We vertellen haar alles. Als 
tiener ging ik vaak met een vriendin wan-
delen met Chantal tussen ons in, terwijl 
we vertelden over onze liefjes en wat we 
hadden uitgespookt. Als ze ineens zou 

beginnen praten en er dingen uitfl appen, 
zouden we met rode kaken staan.

V: We zeggen het vaak tegen elkaar, ge-
lukkig dat ze niet kan praten. 

M: Ook om een andere reden. Hoewel het 
soms moeilijk is dat Chantal bijvoorbeeld 
niet kan uitleggen waar ze pijn heeft, is 
het toch draaglijker voor ons dat ze niet 
kan praten. Als ik bij kinderen met een 
stoornis ben die constant babbelen, dan 
word ik na een halfuur gillend gek, dat zou 
niet te doen zijn om daar de hele dag voor 
te zorgen.

M: Tussen Veronique en ik is, sinds we al-
lebei volwassen zijn, ook alles in de plooi 
gevallen. Vroeger maakten we om de 
stomste dingen ruzie. Ik herinner me een 
avond dat we samen op Chantal pasten 
en de hele avond gekibbeld hebben om 
de afstandsbediening.

V: Die stomme ruzies zijn er uitgegroeid 
en we hebben ook geleerd om overal over 
te praten. Vroeger deden we dat minder, 
toen waren we meer met onszelf bezig, 
met alles verwerken en een plaats geven. 
Maar de oudste blijft wel de oudste. Mar-
tine wordt altijd het eerste op de hoogte 
gebracht als er iets scheelt en ze neemt 
ook meer verantwoordelijkheid op zich. Ik 
ben meer afwachtend, maar ik spring hier 
wel elke dag binnen.

M: We wonen allebei in de buurt, iets 
anders zou een ramp geweest zijn voor 
mama, ze heeft veel moeite om ons los te 
laten. Hoewel ik verschillende keren per 
week langs kom, is het nooit genoeg, en 



32.

als ik op reis ben, wil ze dat ik haar iedere 
dag opbel. Zelf zouden we het ook moei-
lijk hebben met meer afstand en minder 
contact. Ik ben in 94 getrouwd en heb 
twee maanden geweend, iedere dag. Ik 
wilde graag bij Ronny zijn, maar had ook 
het gevoel dat ik hier nodig was, dat ik 
hen in de steek liet. Tot Ronny op een mo-
ment zei, nu is het goed geweest, je zult 
een keuze moeten maken. Maar hij maakt 
er nooit een probleem van dat ik, zodra 
ik even tijd heb, de auto neem en hier 
naartoe kom.

We doen een fotoshoot met de zussen 
en zetten ons daarna op het terras in het 
zonnetje. Martine en Veronique beginnen 
zich af te vragen of het wel fair was om 
hun ouders weg te sturen. Ze besluiten 
hen op te bellen zodat ze zich niet volle-
dig buitengesloten voelen. Een kwartiertje 
later komen moeder Marie-Josée en vader 
Hubert opgelucht binnen.

MJ: Ik ben benieuwd wat de meisjes 
verteld hebben. Ze hebben ook niet het 
leven gehad als ergens anders. Mensen 
sluiten de deur en gaan winkelen of op va-
kantie, dat is hier nooit geweest. Ik heb de 
indruk dat zij zich tekort gedaan voelden.

H: Alles in dit huis draait om Chantal. Met 
haar operatie onlangs ook, dan vliegen 

de telefoons heen en weer, iedereen is 
begaan, dat is wel fi jn.

MJ: Chantal was een prachtige baby en 
voor op alles, die kon zitten, die kreeg 
tanden zonder koorts, die kon lopen, die 
kon praten ... 

MJ: Mijn man werd als eerste ongerust, 
dat was in januari 78, in augustus zaten 
we in de kinderkliniek in Gasthuisberg, 
toen is de ellende begonnen.

MJ: Ik heb het jaren moeilijk gehad met 
kinderen van haar leeftijd die wel normaal 
opgroeiden, die deden hun communie, 
gingen naar het middelbaar, werden 18, 
... ik ken ze nog allemaal. Het is niet mooi 
om te zeggen, maar ik kon die kinderen 
niet uitstaan. Nu is dat over, maar het 
heeft wel een tijd geduurd.

MJ: Het was ook een moeilijk moment 
toen Veronique op hetzelfde niveau stond 
en even later Chantal begon voorbij te 
steken, toen die op anderhalf jaar meer 
kon dan haar oudere zus.

H: Ik heb nog een lijst met de 38 woordjes 
die ze kon zeggen. Dat was hard, toen ze 
haar spraak verloor, ze was ook niet te 
genieten in die periode. 

CHANTAL KENT AL ONZE GEHEIMENCHANTAL KENT AL ONZE GEHEIMEN
WE VERTELLEN HAAR ALLESWE VERTELLEN HAAR ALLES
AL HEEL ONS LEVENAL HEEL ONS LEVEN
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MJ: Een buurvrouw die nu 88 is, vertelt 
nog regelmatig aan iedereen die het 
horen wil dat Chantal buiten op het terras 
stond en “dag tante” riep naar haar.

H: Toen ik ongerust werd omdat ze geen 
oogcontact meer maakte, zei de huisarts:  
“Misschien ziet ze niet goed?” “Is haar 
gehoor wel in orde?” Een paar dagen later 
kwam hij ons zelf opzoeken en adviseerde 
om een kinderspecialist te raadplegen.

MJ: Eerst kreeg ze de diagnose autisme.

H: Wij hebben toen de LSA opgericht. Op 
die manier leerde ik veel mensen kennen, 
onder andere kinderpsychiater Karel Pyck. 
Ik zei hem: “Die diagnose van Chantal, 
die klopt niet, dat is geen autisme”. Hij 
stuurde me een Engels artikel. Ik liet die 
tekst vertalen en toen ik die las klopte dat 
volledig, dat was zin voor zin Chantal. 

MJ: Ze was in die tijd in het Appelboompje. 
Dat was een gewoon huis waar acht à ne-
gen kinderen waren, alle handicaps zaten 
daar bijeen. Ze is daar drie jaar geweest. 
Achteraf gezien had ik dat niet mogen 
doen, het was niet goed voor haar.

H: Die deden wat ze konden, het perso-
neel was pico bello, maar het milieu was 
er niet geschikt voor Chantal.

MJ: We waren al zo lang op zoek. Als in 
die tijd iemand gezegd had dat ze haar 
aan de andere kant van de wereld konden 
helpen, dan waren we weg geweest. In 
het Appelboompje wisten ze het wel. Het 
is toevallig uitgekomen op een bijeen-
komst, daar zeiden ze dat er één Rett 
meisje was in het Appelboompje. Ik vroeg 

aan een opvoedster: “Wie is dat meisje 
dan?” “Chantal”, antwoordde ze.

H: Die hadden niets gezegd om ons te 
sparen. Ik heb die brief ook een tijdje voor 
mezelf gehouden, het maakte toch geen 
verschil meer.

MJ: Daarna hebben we haar altijd thuis 
verzorgd, al is het soms zwaar geweest.
Ze heeft bijvoorbeeld heel veel gehyper-
ventileerd en er was een periode dat ze 
siste als een slang, van ‘s morgens tot 
‘s avonds, dat hield nooit op, dat was 
ontzettend lastig. Vroeger raakte ze ook 
alles aan, ze kon nergens afblijven. Nu 
mag je met haar in een kristalwinkel rond-
lopen, ze blijft overal af.

H: Met de LSA ijverden we ondertussen 
voor thuisbegeleiding. We hadden ons 
afgescheurd van de nationale  vereniging 
voor autisme omdat daar alleen maar 
gepraat werd en niet gehandeld. Praten is 
één ding, werkelijk laten zien wat mogelijk 
is en wat niet is belangrijker. We startten 
met projecten van hometraining. Twee 
keer per week kwam een opvoedster aan 
huis voor een paar uur. We hebben hard 
moeten werken voor erkenning en voor 
thuisbegeleiding. Uit die projecten is later 
het PAB gegroeid. 

H: In de opstartfase maakten we als 
eersten kans op een PAB. Ik heb dat toen 
doorgegeven aan een gezin dat het vol-
gens mij meer nodig had.

MJ: Ik was daar niet blij mee, maar omdat 
ik niet ging werken en thuis voor Chan-
tal zorgde, vond Hubert dat het voor ons 
minder dringend was. In de tweede fase 
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vielen we uit de boot, dat was een se-
rieuze tegenvaller, maar in de derde fase 
kregen we ons PAB. Dat was het van het 
voor mij, dat is het fi jnste wat me ooit is 
overkomen.

MJ: We hebben eerst lang een poets-
vrouw en een opvoedster gehad, toen die 
weggingen hebben we een aantal jaren 
moeten zoeken, maar nu hebben we twee 
echte schatten. De andere dochters zijn 
soms jaloers omdat ik die altijd ophemel. 
Chantal is ook erg blij met hen, dat is het 
belangrijkste.

H: Ik heb jaren pro deo voor de LSA 
gewerkt, geijverd voor erkenning. Op het 
20-jarig bestaan heb ik afscheid genomen, 
het was genoeg geweest.

MJ: Hij heeft zich, bij wijze van spreken, 
kapot gewerkt voor andere kinderen. 

H: Alle gezinnen met een Rett meisje 
hebben ook voordeel van het PAB, het is  
nuttig werk geweest. Met een PAB zet je 
wel je voordeur en je achterdeur open. Ik 

zit hier constant met zes vrouwen in huis, 
er is altijd volk over de vloer, je privacy 
is volledig weg. Maar de voordelen we-
gen op, het is een knop die je moet om-
draaien.

H: Thuisverzorging is niet voor iedereen 
weggelegd en niet alle gehandicapte 
kinderen kunnen thuis verzorgd worden, 
soms is de problematiek te zwaar. Je moet 
ook je dromen opzij zetten. Chantal is nu 
in de beste periode van haar leven. We 
hopen niet meer dat ze ineens zal beter 
worden of genezen, onze doelstelling is al 
heel lang “als ze maar gelukkig is”. Als ze 
blijft zoals nu, is het goed. 

H: Het is wat het is en je hebt dat niet 
graag, niemand kiest daarvoor. Als je haar 
naar bed brengt, dat is het gelukkigste 
moment van de dag, als ze voor het sla-
pengaan naar je lacht. Als er dan toch een 
gehandicapt kind geboren moest worden, 
dan het liefste hier, hier houden we van 
haar en wordt er goed voor haar gezorgd.

(Anna Vermeulen) 
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RettPro forumRettPro forum

Een online ontmoetingsplaatsEen online ontmoetingsplaats
voor professionelenvoor professionelen
die werken met Rettdie werken met Rett

Heel binnenkortHeel binnenkort
brengen wij een forum online waar artsen, therapeuten en verzorgenden 
die werken met Rett meisjes hun ervaringen kunnen delen, problemen 
kunnen aankaarten en vragen van collega’s kunnen beantwoorden. 

Waarom?Waarom?

We krijgen regelmatig vragen in onze mailbox van professionelen die 
twijfelen aan de geschikte aanpak voor dat ene Rett meisje in hun prak-
tijk of instelling. Rett is een zeldzame ziekte. Het duurt vaak een hele 
tijd voor ze de fi nesses van het syndroom doorhebben, met andere 
woorden, iedereen moet telkens opnieuw het warm water uitvinden. Dat 
is frustrerend voor de begeleider of behandelaar, niet ideaal voor het 
Rett meisje en een enorme verspilling van energie.

Wat?Wat?

Op het online forum zullen professionelen die werken met een of meer-
dere Rett meisjes ervaringen en kennis kunnen uitwisselen, vragen kun-
nen stellen en problemen signaleren. Er zullen, naast een algemene 
sectie, ook topics zijn voor de afzonderlijke beroepsgroepen. Uw vragen 
kunnen er beantwoord worden, uw kennis delen kan waardevol zijn voor 
uw collega’s en voor alle Rett meisjes en vrouwen.

Wie?Wie?

Alleen geregistreerde gebruikers zullen toegang krijgen tot het forum. 
Wie reeds ingeschreven is in onze RettPro database, krijgt in de loop van 
de volgende maanden alle informatie toegestuurd. 

Inschrijven in onze RettPro database? Surf naar www.rettsyndrome.be Inschrijven in onze RettPro database? Surf naar www.rettsyndrome.be 
en klik op de link “RettPro”, daar vindt u een inschrijff ormulier. en klik op de link “RettPro”, daar vindt u een inschrijff ormulier. 
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M&M in LeuvenM&M in Leuven

Een expertisecentrum Een expertisecentrum 
en een reeks workshopsen een reeks workshops

MultiplusMultiplus

In Leuven ontmoet ik Anneleen Penne die 
de stuwende kracht is achter Multiplus, 
een expertisecentrum rond personen met 
ernstige meervoudige beperkingen. Haar 
supervisor is professor Bea Maes van het 
centrum voor orthopedagogiek aan de 
KUL, tevens oprichter van Multiplus in 
2006. Zij doet al jaren onderzoek rond 
deze problematiek en volgt Anneleen met 
een wetenschappelijke bril op.

Het doel van Multiplus is om iedereen 
te helpen die op zoek is naar informa-
tie of gespecialiseerde kennis over de 
ondersteuning van personen met ern-
stige meervoudige beperkingen. Als het 
gaat over orthopedagogisch gerelateerde 
zaken zoals ontwikkelingsstimuleringen, 
activiteitenaanbod en planmatig werken, 
verzorgt Multiplus zelf het aanbod, an-
dere vragen, zoals medische, worden 
doorverwezen. Wat Multiplus niet doet, is 
kinderen of volwassenen via individuele 
trajectbegeleiding opvolgen. Zij bieden 
wel vormingen en studiedagen aan aan 
therapeuten en hulpverleners. Ouders zijn 
ook welkom, die kunnen zelfs aanspraak 
maken op een verlaagd tarief (wat niet op 
de website wordt vermeld).

De werking van Multiplus is vooral gericht 
op informatieverspreiding en –uitwisseling 
via drie werkgroepen (orthopedagogen, 
kinesisten en logopedisten) waarvan de 
verslagen afgeschermd beschikbaar zijn 
op de website, en via twee regionale 
werkgroepen gericht op leerkrachten van 
het buitengewoon onderwijs. Op de web-
site, en zeker ook in de digitale nieuws-
brief, vind je relevante informatie voor 
ouders over vormingen en speciale thera-
peutische behandelingen 
(www.multiplus.be).

Project MagentaProject Magenta

In het kantoor van Multiplus onmoet ik 
Noor Seghers van project Magenta. Zij 
verzorgt een reeks van vier workshops 
voor ouders van een zorgenkind tussen 0 
en 14 jaar. 

De werking van Magenta is gericht op de 
zorg-werk-leven balans van de ouders. 
Hun leven staat hier centraal, niet dat van 
het kind. Noor vertaalt ideeën uit com-
municatie en overleg in het bedrijfsleven 
naar de gezinssituatie, ze gebruikt ook er-
varingen van ouders met een zorgenkind. 

Er wordt gewerkt rond time-management 
en informatieverstrekking, er wordt ook 
geleerd samen te werken met profes-
sionelen. Een ander aspect is de samen-
werking met familie en vrienden, het 
informele netwerk. Hoe kan je dit netwerk 
verbreden en hoe kan je leren delegeren? 
Vergelijk het met een leidinggevende in 
een bedrijf die ook niet alles alleen doet 
en taken delegeert aan zijn medewerkers. 
Alles wordt vertaald naar de persoon-
lijke situatie van de deelnemers. Tot slot 
komen ook eigen thema’s van de groep 
aan bod, bijvoorbeeld omgaan met de 
reacties van de buitenwereld. 

Tijdens de workshops worden ook heel 
diverse lotgenotengroepen besproken. 

De workshops worden overal in Vlaan-
deren georganiseerd, zowel overdag als 
‘s avonds  en ook in het weekend, met 
kinderoppas. 

Bezoek de website voor meer informatie.
(www.magentaproject.be)

(Paul Heymans)
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Stel, je bent op vakantie aan zee en je Rett dochter gaat om 21.00 uur 
slapen. Wat doe je dan zelf? Je ritme aanpassen aan haar en de rest van 
de avond op de hotelkamer doorbrengen? Misschien zou je nog een ijsje 
willen eten op het terras, als je haar met een gerust hart zou kunnen 
achterlaten? 

Hier kan de elektronica je helpen. Je plaatst een kleine, draadloze ca-
mera in de kamer, gericht op je Rett dochter. Het licht mag uit, want 
deze camera’s werken ook met infrarood licht. Ze registreren beeld en 
geluid.

Er zijn heel veel bewakingscamera’s op de markt. De keuze wordt ge-
makkelijker als je defi nieert waarvoor je de camera wilt gebruiken.

Als je in de buurt van de camera blijft, bijvoorbeeld in de aangrenzende 
kamer, kan een babyfoon met LED-schermbabyfoon met LED-scherm goed dienst doen. Dergelijke 
camera’s werken over een korte afstand zonder wifi  of internetverbin-
ding. Ze zijn ook ideaal voor thuis, om je Rett dochter in het oog te 
houden in de slaapkamer of de speelruimte. 

Als je iets verder uit de buurt wilt gaan, bijvoorbeeld om te genieten van 
een drankje of een ijsje op het terras, is een camera verbonden met een camera verbonden met een 
App op je Smartphone of tabletApp op je Smartphone of tablet een betere keuze. De beelden worden 
dan doorgestuurd via het worldwideweb. Dergelijke camera’s werden 
ontworpen als beveiliging, zodat je kunt zien wat er in je huis gebeurt als 
je er niet bent, maar ze zijn ook prima te gebruiken om een oogje in het 
zeil te houden terwijl je Rett dochter slaapt. Om het verbruik binnen de 
perken te houden, kun je de camera instellen dat die alleen aanslaat bij 
beweging of geluid. Bij de meeste modellen bestaat ook de mogelijkheid 
om geluid door te sturen naar de plaats van de camera, zo kun je je Rett 
dochter geruststellen dat je er aan komt als ze onverwacht wakker werd.

In principe kun je de beelden bekijken aan de andere kant van de 
wereld, maar dan wordt het wel iets moeilijker om op tijd hulp te bieden 
in geval van nood ...

(Paul Heymans)

CamerabewakingCamerabewaking
Een babyfoon of een App?Een babyfoon of een App?
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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, ger-
icht 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 1 DECEMBER 13 TOT 18 JUNI 14LIJST GIFTEN 1 DECEMBER 13 TOT 18 JUNI 14

AMEYE DANIELLA, KORTRIJK
BAETENS ANGELA, ZELLIK
BERTIN-PIRYNS, LANDEGEM
BEUSELINCK MARTINE, KNOKKE-HEIST
BOSMAN THERESE, ZELE
BOSTOEN-DOSSCHE, DESTELBERGEN
BRACKE HILDE, GENT
BRANTS SIMONE, OUD-HEVERLEE
BROECKX ROSALIA, TURNHOUT
BUEKENHOUT LUC, LUMMEN
BURVENICH ANNE, MERELBEKE
BURVENICH CHANTAL, GENT
BURVENICH HERMAN, MERELBEKE
BURVENICH PETER, DE PINTE
BUSSCHOTS-DE VOCHT, LIER
BUYTAERT VIVIANE, HEUSDEN
CAERS LEON-HUYSMANS SIMONNE, MOL
CARDOEN KAREL-BURVENICH JULIA, BRASSCHAAT
CLAEYS-VAN DEN BRANDE, GENT
CLINCKSPOOR-VAN DE VIJVER, LOKEREN
COOLEN JEAN, EKEREN
CORLUY WALTER, BERCHEM
COSYNS-PYCKE, GENT
COULIER LUC, BRUGGE
COUPEZ JACQUES, GENT
DAEREN-DEWULF, MARIAKERKE
DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERS, VELTEM-BEISEM
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BRUYCKER ANDRE, SINT-AMANDSBERG
DE COCK GERDA, ERTVELDE
DE DECKER JACQUES, GENT
DE JONGHE HELGA, GENT
DE KEERSMAECKER GUIDO, KNOKKE-HEIST
DE MEY DANY-SPEYBROUCK, GENT
DE MOOR LUC-GORRE LIEVE, DESTELBERGEN
DE MUYNCK DIRK-DUPONT RITA, KOERSEL
DE MUYNCK FRANK, SCHILDE
DE MUYNCK HENDRIK, WERVIK
DE MUYNCK JOHAN-RIEDER LINDA, SCHILDE
DE MUYNCK JOZEF, BRUGGE
DE MUYNCK-LARMUSEAU, SCHILDE

DE MUYNCK MARK, SCHILDE
DE PRYCKER-LAMBERT, STEKENE
DE RYCKE JACQUES, KAPRIJKE
DE SMEDT-DE GRAEF, BRUGGE
DE SPIEGELEIRE HUGO, GENT
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DE VUYST-BAETENS, WETTEREN
DE WILDE-TAHON, HEUSDEN
DE WINTER ALAIN, GENT
DE WIT-GEUKENS, OLEN
DE WITTE-SAVERYS, DESTELBERGEN
DE WITTE HERMAN, DESTELBERGEN
DEDRIE JOZEF, SINT-AMANDSBERG
DEELSTRA HENDRIK, MORTSEL
DEGRUYTER FRANK, SINT-MARTENS-LATEM
DEMEY KOEN,  LEDEBERG
DEPONDT JACQUES, KORTRIJK
DEPONDT MICHEL, BRUGGE
DEPONDT MONIQUE, ROESELARE
DEPREZ GEORGETTE, MENEN
DEROULEZ GHISLAINE, NEVELE
DESHAYES MARTHA, HEVERLEE
DESMET-BONTE, BRUGGE
DEVLEESCHOUWER-MERLEVEDE, DRONGEN
DEWITTE ERIC, KORTRIJK
DIERCKXSENS-DUPONT, BEVEREN WAAS
DOKTER DEPONDT ROBERT, BRUGGE
DRIJVERS-DE LOORE, GENT
DUERINCK ALFRED, NEVELE
DUSSELIER JOOST, MEULEBEKE
FORRIER EDWARD-DE GRAVE HILDA, DRONGEN
FROMONT-VAN STAEY BVBA, BRUSSEL
GEELEN ANNA, GENK
GEERINCKX-BAETSLE, SINT-PAUWELS
GOUBERT-TORREKENS, DESTELBERGEN
GRAULS LEO, EVERBERG
HAENEBALCKE-SCHEIRSE, GENT
HOEBEKE GUY-COPPENS CECILE, WACHTEBEKE
HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK
ISERBYT-DAUWE, WETTEREN
JANSSENS RENATE, GENT
KEMPENEERS, DEINZE
KIRKHAM-VAN AKEN, BUGGENHOUT
KREMER-ELMIGER, BERCHEM-SAINTE-AGATHE

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

VANAF 40 EURO IS UW GIFT VANAF 40 EURO IS UW GIFT 
FISCAAL AFTREKBAARFISCAAL AFTREKBAAR

OOK WIE LIEVER ANONIEM BLIJFT:OOK WIE LIEVER ANONIEM BLIJFT:
VAN HARTE BEDANKT! VAN HARTE BEDANKT! 
EEN FISCAAL ATTEST WORDT OOK EEN FISCAAL ATTEST WORDT OOK 
U TOEGESTUURD (VANAF 40 EURO)U TOEGESTUURD (VANAF 40 EURO)
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kunnen we onze werking optimaliseren,kunnen we onze werking optimaliseren,
nieuwe projecten starten, plannen realiserennieuwe projecten starten, plannen realiseren

De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw streeft er naar om mee te evolueren met De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw streeft er naar om mee te evolueren met 
de veranderende noden en behoeften van de Rett meisjes en hun gezinnen. Met be-de veranderende noden en behoeften van de Rett meisjes en hun gezinnen. Met be-
hulp van uw steun kunnen we dat ook. Een greep uit ons aanbod:hulp van uw steun kunnen we dat ook. Een greep uit ons aanbod:

Drie nieuwe projectenDrie nieuwe projecten

RettProRettPro
Rett is een zeldzame ziekte. Medici en paramedici hebben vaak slechts één Rett meisje 
in hun praktijk. We vinden het belangrijk dat deze mensen elkaar leren kennen, hun 
kennis en ervaringen uitwisselen, een antwoord bieden op elkaars vragen. Dat is boei-
end voor hen, en garandeert de beste zorg voor alle Rett meisjes. Dit najaar openen 
we een online forum voor professionelen, in de loop van volgend jaar plannen we een 
eerste ontmoetings- en bijscholingsdag.

Rett info op kindermaatRett info op kindermaat
Broers en zussen van Rett meisjes hebben het vaak moeilijk om hun vrienden duidelijk 
te maken wat Rett precies inhoudt. Rett info op kindermaat is in de maak. We zijn 
teksten aan het verzamelen en zullen die binnenkort uitgeven zodat de kinderen een 
houvast hebben. We gaan daarvoor te rade in eigen rangen, maar ook bij zusterver-
enigingen wereldwijd die al een boekje of brochure gepubliceerd hebben.

Hulp bij communicatieHulp bij communicatie
De meeste Rett meisjes kunnen niet praten en kunnen zich ook anderzijds moeilijk uit-
drukken. Hun ogen zijn hun beste instrument. Internationaal zijn er hoopgevende resul-
taten met spraakcomputers met oogbesturing. We plannen om een of twee  toestellen 
aan te schaff en zodat alle Rett meisjes de kans krijgen om uit te testen of ze met dit 
hulpmiddel beter kunnen communiceren met hun omgeving. Daarnaast is er een groot 
tekort aan geschoolde communicatie assistenten. We willen een aantal logopedisten 
de kans geven om zich bij te scholen, zodat onze Rett meisjes optimaal kunnen bege-
leid worden.
 
Een net voltooid projectEen net voltooid project

Enkele maanden geleden publiceerden we een boek over het 25-jarig bestaan van 
onze vereniging, Het boek illustreert de afgelopen 25 jaar in woord en beeld. Het wordt 
verspreid over al onze leden en zal nieuwe ouders inzicht geven in onze werking. 

Een aantal klassiekersEen aantal klassiekers

Met dit tijdschrift volgen we de Rett actualiteit op de voet en onze website biedt zeer 
uitgebreide informatie over alle aspecten van het Rett syndroom en van de vereniging. 
Onze jaarlijkse bijeenkomsten zijn hoogtepunten voor alle aanwezigen en nieuwe ou-
ders worden met warmte geïnformeerd en welkom geheten.

Met uw milde steunMet uw milde steun
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Onze Onze 
bijzondere dank bijzondere dank 
voor uw voor uw 
bijzondere gift:bijzondere gift:

Depondt Georges - De MuynckDepondt Georges - De Muynck
Christine, Sint-Martens-LatemChristine, Sint-Martens-Latem
Piryns Wim - Schutyser Mieke, Piryns Wim - Schutyser Mieke, 
Sint-AmandsbergSint-Amandsberg
Credon, TessenderloCredon, Tessenderlo
Ladies Circle Zolder 25, HeusdenLadies Circle Zolder 25, Heusden

LIJST GIFTEN (VERVOLG)LIJST GIFTEN (VERVOLG)

LAPLASSE DANIEL, LOBBES
LEBON PAUL-VANDE VYVERE BEATRICE, ARDOOIE
LEYMAN-PIL, GENT
LIETAER NICOLAS, OSLO NORWAY
LIEVENS-SPEECKAERT, BEERVELDE
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
LOOSE-DEPONDT, ZUIENKERKE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES-VAN ROY, WEMMEL
MAES JOKE, SCHAARBEEK
MERLEVEDE GODFRIED, DEUX-ACREN
MERLEVEDE LIEVEN, DE PINTE
MERLEVEDE MARIA, GENT
MESTAGH-DAEMERS,  DRONGEN
MOUSTIE MARCEL, WETTEREN
NOIJ-MERLEVEDE, BREDA
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
PACOLET MARIA, SINT-ANDRIES
PALFLIET-VANRENTERGHEM, GENT
PANNIER JEAN, GENT
PEETERS ANNA, SINT-KATELIJNE-WAVER
PIRYNS BEATRIJS, GENT
PIRYNS PIETER, BERCHEM
RODRIGUES ANNA, WAASMUNSTER
ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI
SANDERS ANNIE MARIE, STADEN
SANSEN-DECLERCQ, IZEGEM
SANTENS-GOOSSENS, OUDENAARDE
SCHOENMAKERS-VAN PEBORGH, KESSEL
SCHOUPPE IRENE, LAARNE
SCHUTYSER, BOOM
SCHUTYSER FRIEDA, ZELE
SCHUTYSER GILBERT, GENT
SCHUTYSER JOHAN, GENT
SCHUTYSER PIET-LANDUYT MARTINE, KNOKKE 
SELS-VAN DEN BRANDE, ZANHOVEN
SERCU KATRIEN, OUD-TURNHOUT
SERCU MARIJKE EMANUEL, GENTBRUGGE
SICCARD-DE SMEDT, WEMMEL
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SLAETS LILIANE, BERLAAR
SLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOL

STEEL KOEN BVBA, ZEEBRUGGE
STEENHAULT-BOES, DESTELBERGEN
STEVENS CHRISTIANE, GENT
STEVENS GODELIEVE, BRUGGE
STURTEWAGEN-VANDENBROELE, GENT
THIEL GODELIEVE, GENT
TIELLIU IVAN, MELLE
TOP-DEBRUYNE, ZWIJNAARDE
VAN BOCKSTAELE STEFAAN, GERAARDSBERGEN
VAN DAMME-VAN WILDER, GENT
VAN DE BRUL JOZEF-DE VOCHT YOLANDE, EKEREN
VAN DEN AVENNE IGNACE, IZEGEM
VAN DEN BOSSCHE-IDE, HERZELE
VAN DOORSELAER-BURVENICH, MELLE
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN GERMEERSCH WILLY, GENTBRUGGE
VAN GESTEL CONSTANT-MEYVIS ILSE, MEERHOUT
VAN LOO MARIANNE, LOKEREN
VAN MAELE THERESE, GENT
VAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN OPSTAL NICOLE, DENDERMONDE
VAN OVERBERGH-DE TAEYE, WEMMEL
VAN PETEGHEM FRANCOISE, GENT
VAN SPEYBROECK, KNOKKE-HEIST
VAN WALLEGHEM ERWIN, BRUGGE
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VAN ZWAM JAN-STAELENS CAROLINE, ZEEBRUGGE
VANDE MOORTEL-KENNIVE, MELLE
VANDE VYVERE-DE WAELE, DEINZE
VANDE VYVERE JOZEF-BOEDTS ANNIE, TIELT
VANDENBROELE LUDO-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VANDENDAEL MARIJKE, DE PINTE
VANDERVOORT LUC-DE WIT MONIQUE, MEERHOUT
VERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFEL
VERLEYEN-BECK, HEVERLEE
VERMEIRE-DE BAETS, WONDELGEM
VERMEIRE-DEPONDT, TEMSE
VERSTRAETE FRIEDA, BEERNEM
VIVIER ALBERT, MECHELEN
VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE
WALLAERT-WEZENBEEK, ZOMERGEM
WEYTJENS LUDO-LANGENS VEERLE,  AS
WOUTERS RIA, SINT-MARTENS-LATEM
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Wie dit tijdschrift regelmatig leest, valt het onmiddel-Wie dit tijdschrift regelmatig leest, valt het onmiddel-
lijk op: het aantal sponsors is het afgelopen halfjaar lijk op: het aantal sponsors is het afgelopen halfjaar 
ongeveer verdubbeld. ongeveer verdubbeld. 

Twee echtparen gaven een feest met vele genodig-Twee echtparen gaven een feest met vele genodig-
den en waren zo vriendelijk om als cadeautip ons den en waren zo vriendelijk om als cadeautip ons 
rekeningnummer te vermelden.rekeningnummer te vermelden.

We zijn ongeloofl ijk dankbaar voor de giften, we zijn We zijn ongeloofl ijk dankbaar voor de giften, we zijn 
ook blij dat meer mensen het Rett syndroom en de ook blij dat meer mensen het Rett syndroom en de 
noden van de Rett gezinnen leren kennen.noden van de Rett gezinnen leren kennen.

We bezorgen u graag folders om bij uw uitnodiging in We bezorgen u graag folders om bij uw uitnodiging in 
te sluiten. Mail ons op brsv@rettsyndrome.bete sluiten. Mail ons op brsv@rettsyndrome.be

Geef een feest voor Rett!Geef een feest voor Rett!

Inspiratie nodig?Inspiratie nodig?

De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw werd in 2013 door de 
werknemers van Credon verkozen tot liefdadigheidsproject. Peter ging 
er uitleggen wie we zijn en waar we voor staan en mocht een mooie 
cheque mee naar huis nemen. Hartelijk dank!
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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


